
Geïntegreerde Eerstelijns Zorg in Almere. (GEZA)

Deze folder is geschreven om u te informeren over onze samenwerking. 

Zorgvragen nemen in aantal en complexiteit toe, denk aan de vergrijzing en chro-
nisch zieken. Eerstelijnszorg wordt daarom steeds belangrijker: zorg moet im-
mers dichtbij de burger in de wijk te vinden zijn en bovendien betaalbaar blijven. 

Goede zorg in de wijk, zal onnodig opname of verblijf in het ziekenhuis voorkomen. 
Dit vraagt om een sterke eerste lijn waarin de kennis, ervaring en middelen van 
meerdere disciplines worden samengebundeld. Hiervoor is een samenwerking no-
dig die niet langer toevallig of vrijblijvend is. In Almere is dit de GEZA.

De GEZA ontwikkelt en organiseert multidisciplinaire zorgprogramma’s, gericht 
op het verhogen van het zelfmanagement van de patiënt op een samenhangende 
manier en probeert zo bij te dragen aan een ideaal zorgaanbod en zorgorganisatie 
in Almere. 

Wij, de GEZA, werken voor u SAMEN!

M Medi-Mere
Huisartsenpraktijk en Apotheek

Coöperatie 
GEZA
 AGB code: 53-530456

 KvK: 52579913
ING: 65.37.69.059
p/a Haasweg 9
1338 AW Almere
Tel: 036-5329988

Huisartsenpraktijk  
Medi-Mere
 AGB code: 55533   
Han van de Steeg
Medi-Mere BV
p/a Haasweg 9
1338 AW Almere
Tel: 036-5329988

Fysiotherapie 
Medi-Mere
 AGB code: 04017947 
Stefanie de Wever
Yvette van Wegen
p/a Haasweg 9
1338 AW Almere
Tel. 036-5321122

Apotheken Almere 
Buiten BV
 AGB code: 02010067   
Bert Kockelbergh
p/a Willem de 
Vlamingh-straat 29 
1335 PP Almere 
Tel: 036-5229991

Diëtetiek praktijk 
Simpl. Food
 AGB code: 24050913 
Eline Binkhorst
Simpl. Food
p/a Maerlant 2
8224 AC Lelystad
Tel: 0320-239223

De leden van de coöperatie GEZA

Wij werken ondermeer samen  met:
Flevoziekenhuis, Zorggroep Almere
Cardiokliniek Nederland, Bartok kliniek en Poort kliniek
Optometristen, Podologen, Podotherapeuten en Pedicuren
Ketenzorg Nederland BV
Thuiszorg: Buurtzorg, Woonzorg Flevoland en Imre zorg
Logopedie Flevoland, geboortecentrum Medi-Mere
Diverse sportscholen
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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

Waar werken wij?

Onze zorgprogramma’s

GEZA als Onderneming 

Een ondernemende 
organisatie die in 
samenwerking met 
ketenpartners kwali-
tatief hoogwaardige 
eerstelijnszorg biedt 
aan patiënten in Almere.

GEZA voor Patiënten
 
Zorg op maat, dicht-
bij de patiënt en naar 
de behoefte van de 
patint. 
Patiënt dient zoveel 
mogelijk de eigen 
regie  te behouden.

GEZA staat voor Zorg

Kwalitatief goede 
en doelmatige zorg 
samen met andere 
eerstelijns disciplines 
en in samenspraak 
met de tweede lijn.

GEZA in de Wijk

De zorg wordt dicht 
bij huis geleverd en 
afgestemd op de be-
hoefte van de patiënt. 
Wijkgericht met de 
huisarts als spil in de 
keten.

GEZA en de Missie

Het verbeteren van 
de kwaliteit van zorg 
op weg naar volledig 
integrale ketenzorg 
in een samenwerking 
met ketenpartners en 
verzekeraars.

Zorgprogramma’s zijn programma’s waarbij diverse hulpverleners gezamenlijke af-
spraken hebben gemaakt om u te helpen en te begeleiden bij een chronische ziekte 
of aandoening. Door bundeling van onze zorg en kennis zult u maximaal worden ge-
holpen door ons enthousiast team. Zorgverleners, die op de hoogte zijn van elkaars 
werkwijze, elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen en vorderingen van uw 
zorgprogramma, waarover u zoveel mogelijk de regie blijft houden.

Voor meer informatie over de diverse zorgprogramma’s verwijzen wij u graag naar 
onze website: www.zorginalmere.nl

Een korte opsomming van onze zorgprogramma’s:
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Openingstijden alle locaties:
het gehele jaar zijn wij geopend 
ma t/m vrij 08.00 uur - 17.00 uur
Spreekuur dagelijks van 
8.30 -11.30 uur en 14.00 - 16.30 uur
Avondspreekuur: één avond per week

BIJ SPOED 
Overdag: 036 549 00 00
Avond- en weekenddienst:
Spoedpost van Almere:  0900 203 0 203
Extreme levensbedreigende spoed: 112

Herhaalmedicatie procedure
Telefonisch via de apotheek: 036 522 99 91
Via Mijngezondheid.Net (www.medi-mere.com/recept)

Procedure verwijsbrief huisarts
Wordt geregeld via zorgdomein tijdens 
het spreekuur contact.

Diabetes
COPD
Hart- en vaatziekten
Obstipatie bij kinderen
Osteopose
Overgewicht
Wijkgerichte zorg

Kwetsbare ouderen
Lage rugklachten
Zorg na Ziekenhuis
Polyfarmacy
Maagverkleining
Angst en Depressie
Dementie


