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z o r g s c a l a

Topzorg dichtbij -- 
Flevoziekenhuis opent 
polikliniek in Almere Poort  

Het Flevoziekenhuis sluit met de ves-
tiging van deze buitenpoli aan op de 
behoefte hoogstaande medisch specia-
listische zorg dichtbij patiënten – en in 
nauwe samenwerking met de huisarts – 
aan te bieden. Vanwege de centrale lig-
ging, de goede bereikbaarheid per auto 
en openbaar vervoer en het gratis parke-
ren is Almere Poort voor patiënten uit de 
regio Amsterdam en het Gooi een aan-
trekkelijk alternatief. 

Het Flevoziekenhuis start In Almere 
Poort met spreekuren van acht veel be-
zochte specialismen. De polikliniek is een 
proef. Na een half jaar volgt een evalu-
atie waarbij gekeken wordt of patiënten 
de polikliniek op deze locatie waarderen 
en of de zorg verder kan worden uit-
gebreid. Het Flevoziekenhuis biedt met 
ingang van 3 oktober de volgende zorg 
aan in Almere Poort: 
• interne geneeskunde, 
• dermatologie, 
• oogheelkunde, 
• gynaecologie, 
• neurologie, 
• cardiologie, 
• kaakchirurgie. 
Het aanbod wordt vanaf eind oktober 
aangevuld met orthopedie. 

De OOGbus komt naar Almere Poort!
De OOGbus is een speciale bus van Het 
Oogzorgnetwerk die gebruikt kan wor-
den door de partnerziekenhuizen van 
Het Oogzorgnetwerk. De bus is ingericht 
met moderne oogheelkundige appara-
tuur waarmee metingen van oogboldruk, 
oogsterkte en controle van de binnen-
zijde van het oog vakkundig worden 

uitgevoerd. De OOGbus staat voorlopig 
één keer per maand op de volgende mid-
dagen bij de Poortkliniek: 
• 17 november, 
• 15 december, 
• 12 januari, 
• 9 februari, 
• 9 maart. 
Je kunt een afspraak maken op verwij-
zing van de huisarts, telefonisch via de 
poli oogheelkunde, tel.: 036 - 868 87 33. 

Jij bepaalt onze kwaliteit 
De kwaliteit van de zorg van onze patiën-
ten is een absolute prioriteit, afgestemd 
op jouw verwachtingen en behoeften. 
Alle artsen en medewerkers hebben kwa-

liteit – en veiligheid – hoog in het vaan-
del staan. Op allerlei terreinen wordt de 
kwaliteit van de zorg verbeterd en ge-
borgd. Je kunt erop vertrouwen dat de 
zorg die je krijgt van goede kwaliteit is. 
Om daar zeker van te zijn, meten we re-
gelmatig de ervaringen en meningen van 
onze patiënten. Ben je benieuwd naar 
de kwaliteit van het Flevoziekenhuis? 
Kijk dan op het ‘Kwaliteitsvenster’ via: 
www.flevoziekenhuis.nl 

Afspraak maken?
Je kunt via je huisarts, tandarts of ver-
loskundige doorverwezen worden naar 
het spreekuur. Voor bijna alle zorg van 
het Flevoziekenhuis geldt dat je binnen 
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één à twee weken terecht kunt op het 
spreekuur. Kijk voor onze actuele toe-
gangstijden op www.flevoziekenhuis.nl 
onder de rubriek ‘patiënt en bezoeker’. 
Op basis van je postcode en beschik-
baarheid word je uitgenodigd voor het 
spreekuur in Almere Poort. Je kunt die 
voorkeur ook zelf aangeven bij je huis-
arts of – wanneer je zelf de afspraak 
maakt – bij het Flevoziekenhuis. Niet alle 
zorg wordt aangeboden in Almere Poort. 
Voor bepaalde spreekuren, onderzoeken 
of behandelingen word je verwezen naar 
het Flevoziekenhuis in Almere Stad. 

Telefoonnummers 
Je huisarts kan zien of je terecht kunt in 
onze polikliniek in Almere Poort. Wan-
neer je zelf de afspraak maakt kun je te-
recht op de volgende nummers: 

Orthopedie 036 - 868 88 05

Oogheelkunde 036 - 868 87 33

Neurologie 036 - 868 87 20

Kaakchirurgie 036 - 868 87 49

Interne geneeskunde 036 - 868 87 17

Gynaecologie 036 - 868 87 00

Dermatologie 036 - 868 87 34

Cardiologie 036 - 868 87 19

Je kunt ook altijd bellen met het alge-
mene nummer van het Flevoziekenhuis, 
tel. 036-868 8888. 

Waar vind je ons?
Het Flevoziekenhuis in Almere Poort 
is goed bereikbaar met de auto en het 
openbaar vervoer. Je kunt gratis parke-
ren. Je vindt ons in de Poortkliniek, Be-
neluxlaan 573-579.  
Als je een bezoek brengt aan de polikli-
niek, neem dan het volgende mee:
• een geldig legitimatiebewijs,
• je afsprakenkaart,
• je medicijnen (overzicht),
•  een verwijsbrief van je huisarts.

Bloedafname en afgeven materiaal
Wist je dat je in de Poortkliniek bloed 
kunt laten prikken en urine of ontlasting 
kunt afgeven voor onderzoek? Je hoeft 
voor bloedprikken en inleveren van ma-
teriaal geen afspraak te maken. Neem wel 
het aanvraagformulier mee dat je van 
je arts hebt gekregen. Je kunt terecht 
van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 
11.30 uur. 

Team Flevoziekenhuis Almere Poort n

De OOGbus met team oogheelkunde verwelkomt de eerste ‘patiënt’: Jörgen Raymann

Welke medisch specialisten 
kom je tegen? 
Onze medisch specialisten helpen je 
graag in Almere Poort. Vanaf begin 
oktober kun je de volgende specialis-
ten tegenkomen in Almere Poort:

W. Roest, 
dermatoloog

A. van der Spank, 
cardioloog 

R.A.M. Kortz, 
cardioloog 

A.S.J.M. Sadée, 
cardioloog 

R. Hes, 
internist 

C. Lely,
gynaecoloog

M. Limburg, 
neuroloog 

A.J. Dijkstra,
orthopeed 

A. Slingerland, 
orthopeed 

F.J. Kurek, 
orthopeed 

B. van Herpen, 
kaakchirurg 

O. Alberga, 
kaakchirurg 

L. Gertzen, 
optometrist/
orthoptist


