
M Medi-Mere
Huisartsenpraktijk en Apotheek

Haasweg 9               Almere Buiten
Bartokweg 161         Almere Stad
Beneluxlaan 573      Almere Poort
www.dokternodig.nu

Tijd voor zorgverlening...
Praktijkfolder Medi-Mere Stad

Huisartsenpraktijk Medi-Mere
Locatie Almere Buiten

Haasweg 9
1338 AW  Almere Buiten

Huisartsenpraktijk Medi-Mere
Locatie Almere Poort (Poort Kliniek)

Beneluxlaan 573
1363 BJ  Almere Poort

Huisartsenpraktijk Medi-Mere
Locatie Almere Stad (Bartok Kliniek)

Bartokweg 161
1311 ZX  Almere Stad

Algemeen telefoon nummer  036 532 99 88       Algemeen faxnummer  036 532 99 33

Voor spoedgevallen overdag 036 549 00 00
Voor spoedgevallen avond en weekend  0900 203 0 203

Visie en missie van huisartsenpraktijk Medi-Mere.

Klantvriendelijkheid, professionaliteit en kwaliteit zijn de drie belangrijkste pijlers van onze praktijkvoering en deze staan borg voor 
goede en gezonde zorg voor de Almeerse patiënt. 
De patiënt dient zich thuis te voelen en het volledige vertrouwen in de praktijk te hebben. Wanneer de patiënt zijn of haar vraag 
bij het team neerlegt, wordt dit zorgvuldig opgepakt en wordt er in samenspraak met de patiënt naar een gepast antwoord gezocht, 
waarbij de patiënt zoveel mogelijk de regie blijft houden over zijn/haar gezondheid. 
Om de verschillende medische vragen snel, adequaat en zo goed mogelijk te beantwoorden, hebben wij een breed pakket aan diag-
nostische mogelijkheden en leveren we een omvangrijk aanbod aan  preventieve en therapeutische zorg. Wij willen namelijk de 
individueel afgestemde zorg voor de patiënt zo dicht mogelijk in de wijk, zo nodig bij hem of haar thuis,  bieden. 
Vraag- en persoonsgerichte zorg voorkomt onnodig onderzoek, medicijngebruik, opname of verblijf in het ziekenhuis. Zorg wordt 
daar waar mogelijk integraal en multidisciplinair aangeboden en georganiseerd.
Een scala aan communicatiemogelijkheden (telefonie, email, voice-response technieken en interactieve web-
site)  en een omvangrijk serviceaanbod (o.a. avondspreekuur, prikpost, specialistenspreekuur en online een 
afspraak inplannen bij de eigen huisarts) ondersteunt bovenstaande missie van de praktijk.
Wij nodigen u van harte uit om een kijkje op onze website te nemen: www.dokternodig.nu

Namens het gehele Medi-Mere Team,
Han van de Steeg, huisarts en eigenaar Medi-Mere Groep
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Onze vaste huisartsen, Darwin Jerez Nova en Marieke van Cruijsen, zijn trots het hele team aan u voor te stellen en 
nodigen u graag uit in de praktijk.

Welkom bij huisartsenpraktijk Medi-Mere Stad 

Huisartsenpraktijk Medi-Mere Stad is gevestigd op de 1e etage van de Bartokkliniek in Muziekwijk. Wij zijn een 
enthousiast team van 2 vaste huisartsen, 3 doktersassistentes en 2 praktijkondersteuners. Wij streven naar persoonlijke 
aandacht en continuïteit in de zorg. U kunt bij ons terecht voor de reguliere huisartsenzorg maar ook voor o.a. bloedaf-
name, ECG, kleine ingreepjes of een bezoek aan de apotheek. 
Verder zijn er fysiotherapeuten,  een verloskundige, psycholoog, osteopaat, diëtiste en een leefstijlconsulente bij ons op 
de verdieping gevestigd. Via Reisprik.nl geven wij reisadviezen op maat.
De Bartokkliniek is geen privé-kliniek en de kosten voor Huisartsenzorg worden gewoon door elke zorgverzekeraar 
vergoed.
Net als de ander locaties van Medi-Mere zijn wij uitleenpunt voor de Collectieve Uitleen Scootmobiel van de Gemeente 
Almere. 
Kortom een breed scala aan hulpverleningsmogelijkheden in onze Huisartsenpraktijk. 
Mocht u zich in willen schrijven, maak dan eerst even een afspraak voor een 
kennismakingsgesprek via 036-5329988. Wij heten u van harte welkom!

Vriendelijke groet,
Team Medi-Mere Stad

Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Mocht u suggesties of opmerkingen hebben ten aanzien van de door ons 
verleende zorg, ook als u minder tevreden bent, willen wij dit graag van u horen. Wij streven naar een hoge kwaliteit van 
zorg en doen dat graag samen met u.

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in Medi-Mere.

Persoonlijker kunnen we het niet maken!  

Darwin Jerez Nova
Huisarts
di/do/vrij

Marieke v Cruijsen
Huisarts
ma/wo/do

Marjolein Couprie
Doktersassistente
ma/di/wo/do

Tanja Alta
Verpleegkundige
ma/di/wo/do

Henriette Dorsman
Doktersassistente
ma/di/do/vrij

Openingstijden huisartsenpraktijkma t/m vrij 8.00 - 17.00 uur
Telefonisch bereikbaarma t/m vrij 8.00 - 17.00 uurAlgemeen        036-5329988

Spoed              036-5490000

Telefonisch spreekuur huisartsen/
POH

van 12.00 - 12.30 uurAlgemeen        036-5329988

Inleveren urinema t/m vrij vóór 10.00 uur
Bloedafnamedagelijks van 8.00 - 10.30 uur, op afspraak.Algemeen        036-5329988
Uitslagen opvragenma t/m vrij (bij voorkeur na 14.00 uur)Algemeen        036-5329988
E-mail contactaanmelden via MijnGezondheid.netVia de website aanmelden voor 

MijnGezondheid.net
Herhaal medicatie via de apotheekma t/m vrij van 8.00 - 18.00 uurApotheek        036-5229991

                        recept@medi-mere.com
                        www.medicijnnodig.nu
                        MijnGezondheid.net

Rita Jepsen
POH - GGZ
ma/wo

Yvonne Hardy
Doktersassistente
ma/wo/vr


