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Diensten
In Medisch Centrum Gelderlandplein
zijn gevestigd: De Cenkale Apotheek,
Amstelland Thuiszorg KinderÍysiothe-
rapie Gelderlandplein" Diëtistenpraktijk
Salu met Saskia Dorhout Mees, Fysio-

therapie Gelderlandpieiry en ATAL Me-
disch Diagnostisch Centrum.
Bewegingswetenschapper Maarten Me-
lief is blij met de vestiging van de $rsio-
therapiepraktijk in het Centrum. Met
huisartsery thuiszorg en andere discipli-
nes kan hij intensief samenwerkery met

als resultaat effectieve en snelle behan-
delingbij een medische klacht. Fysiothe-
rapie Gelderlandplein werkt ook samen

met Fitness Zuidat waardoor na een be-
handelingBperiode gewerkt kan worden
aan de opbouw of het onderhouden van
de conditie.
ATAL Medisch Diagnostisch Centrum is
een geaccrediteerde (erkende), veelzijdi-
ge organisatie die diagnostische en on-
dersteunende werkzaamheden verricht
voor de eerstelijns gezondheidszorg
(zoals door huisartsen en verloskun-
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digen). Het laboratoriumwerk betreft
onder meer onderzoek van vele soor-
ten bloed" urine en faeces. Ook wordt
divers microbiologisch en toxicologisch
onderzoek (drugstesten) verricht. Door
regelmatig onderling overleg met de

verschillende specialisten is iedereen
op de hoogte en worden nieuwe ont-
wikkelingen in de zorg uitgewisseld.
Voor meer informatie over openings-
tilden en adressen zie de website:
r"ww.mcgelderlandplein.nf maar u
kunt natuurlijk ook even langs lopen.

MedilmË[ï Gnntruruï G'nlderlandplei n
Connplete zorg mnder één dak

Voor huisarts Bernard Prins is met
de opening van het Medisch Cen-
trum Gelderlandplein een lang
gekoesterde droom in vervulling
gegaan. Meer dan 12 jaat was hij
op zoek naar een geschikte locatie
in het centrum van Buitenveldert.
Voorwaarde was dat zelÍs patiën-
ten met een rollator op loopafstand
ziin praktiik konden bereiken. Het
werd het oude bankgebouw aan
de A.j. Ernstraat 599. Na vier jaar
verbouwen en hard werken staat
er een prachtig pand met een com-
pleet aanbod eerstelijns gezond-
heidszorg.

ll'irrs is zeer actief in de samenwerking
rrrct andere huisartsen en organisaties in
tlc zorg. IÍr 2007 is de Coóperatie Huis-
artscn Amsterdam Groot-Zuid opgericht.
'lt'vcns werkt de praktijk samen met het
VtJrnc en mee aan wetenschappelijk on-
rlcrzoek. Zijn visie op de toekomst van de

ccrstelijns gezondheidszorg: die li$ voor
lrrrisartsen en andere organisaties in een

gtJrirtegreerde aanpak in een medisch

contrum, waar zoveel mogelijk aanslui-

lcncle diensten te vinden zijn inclusief de

wijkverpleegster. Anders gezegd: als pa-
tiónt hoefje niet meer te zoeken naar een

passende dienstverlening, want (bijna)

alies zit onder één dak.

Het Medisch Centrum Gelderlandplein aan de A.J. Ernstraat 599

^ r-l À$\:gi$l \\\ -\ : i: i\\:\l tl Nt ,$l NNNliil\\\\\\iliN\\*\

Nffiffi

Dynamo Danst! Het dak gaat eraf
op zaterdag 6 oktober! In samenwer-
king met ROC MBO College Zuid,
organiseert Dynamo een echt dans-
evenement waar danslessen in aller-
lei stijlen worden gegevery zoals hip
hop house, zumba en streetdance.
In het gloednieuwe gebouw van het
ROC aan de Europaboulevard krijgen
de kinderen les in een echte profes-
sionele dansstudio, zijn er verschil-
lende dansdemo's en presenteren
de deelnemers aan het einde van de

dag hun eigen dans.Voor alle kinde-
ren van 8 tot 13 jaar, inschrijven via
ewouters@d1'rlamo- amsterdam.nl

21 oktober: Mini Marathon Alweer
de 37e Marathon van Amsterdam! Tij-
dens dit evenement organiseert Dy-
namo voor de viiÍde keer de succewolle
Minimarathon. Kinderen tussen de 4
en de 11 jaar gaan om 9.45 uur van start
bij de molen aan deAmsteldijk (Rieker-

molen) en lopen met de professionele

lopers mee over een aÍstand van 1 ki-
lometer. Ze krijgen een heuse medaille
en een klein aandenken. Inschrijven via
j eugd@dynamo -amsterdam.nl.


