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PREVENTIEVE ZORG

Preventieve zorg zal een vast onderdeel zijn in
ons antwoord op uw zorgvraag, wij staan voor
een gezonde en actieve leefstijl.
CURATIEVE ZORG

Hiermee bedoelen wij het volwaardige zorgpakket
van de huisarts voor jong en oud.
DIAGNOSTIEK & INTERVENTIE

WELKOM BIJ HUISARTSENPRAKTIJK DUIN
Bent u op zoek naar een “echte” huisarts, een huisarts die tijd voor u en
uw gezin heeft, een huisarts die luistert en volledig op de hoogte is van
uw situatie? Bent u op zoek naar zorg die aansluit bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden? Wij willen graag die huisarts voor u zijn en
de zorg leveren die bij u past. Wij willen graag kennis met u maken en
heten u van harte welkom op de tijdelijke locatie Medi-Mere Poort in de
Poortkliniek. Uiteindelijk zullen we ons vestigen op een definitieve plek
in uw wijk Almere Duin.

Wij hebben een bijzonder groot pakket aan onderzoek en behandelmogelijkheden in de praktijk, van bloedonderzoek tot echoscopie, van het
plaatsen van spiraaltjes tot kleine chirurgische ingrepen.
CHRONISCHE ZORG

Voor patienten met diabetes, hart -en vaatziekten en
Astma/COPD hebben wij multidisciplinaire zorgprogramma’s en regelmatig overleg met de specialist.
COMPLEMENTAIRE ZORG

ZORG AAN HET STRAND CONCEPT

Deze zorg voegt iets toe vanuit een holistische mensvisie
en verhoogt de kwaliteit van leven door het zelfhelend
vermogen en zowel de fysieke als mentale conditie van
patiënten te bevorderen.

Huisartsenpraktijk Duin zal zich onderscheiden. Naast persoonlijke en vertrouwde
zorg sluit de praktijk zich aan bij het karakter en de uitstraling van Duin. Wij staan
voor healthy living, een gezonde en vooral actieve leefstijl.

Ruim 20 jaar ervaring
Huisartsenpraktijk Duin staat voor persoonlijke, vertrouwde en gezonde zorg
en is onderdeel van de Medi-Mere Groep. De Medi-Mere Groep heeft al ruim
20 jaar ervaring in de huisartsenzorg binnen Almere. Met de komst van MediMere Duin leveren wij voor heel Almere zorg zoals het bedoeld is: Persoonlijk
www.huisartsenpraktijkduin.nl

INSCHRIJVEN EN OVERSTAPPEN

U kunt zich via onze website inschrijven voor Medi-Mere Duin. Nu nog
te gast bij Medi-Mere in de Poortkliniek, straks in uw wijk.
Overstappen kan en mag altijd!

www.overstappenhuisarts.nl

T: 036 - 532 99 88

