Geachte bezoeker,
Namens de medewerkers van Medisch Centrum Dorp heten wij u van harte welkom op deze site.
Het is mogelijk dat u nog niet bekend bent met het Medisch Centrum Dorp en voor de eerste keer
informatie over ons opzoekt.
Maar misschien maakt u al wel gebruik van één van de zorgverleners in ons gebouw en heeft u
behoefte om te weten welke zorgverleners u bij ons kunt vinden.
Medisch Centrum Dorp (MCD) is gevestigd op de begane grond van het Zorggebouw gelegen aan
de Prins Bernhardweg 69, pal aan de Rondweg op de hoek met de Dorpsstraat.
Binnen MCD werken de zorgverleners zeer nauw samen en stellen hun specifieke deskundigheid
ten dienste van de gezamenlijke patiënten. U vindt bij ons huisartsenzorg, apotheek,
fysiotherapie, diëtist, psychologen, Indigo en SALTRO (huisartsenlaboratorium).
De reden waarom er zoveel zorgverleners onder één dak werken is de wens om samen te werken.
Een samenwerking om de zorg zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit kan door bijvoorbeeld
'even bij elkaar binnen te lopen om te overleggen' of in een meer gestructureerde vorm zoals een
multidisciplinair overleg of de Herhaalmedicatie Service.
U kunt zich voorstellen dat het een grote meerwaarde heeft als we gezamenlijk over uw probleem
nadenken en de behandeling op elkaar afstemmen. Dit doen wij als huisartsen intensief met de
zorgverleners binnen ons MCD, maar natuurlijk ook met de andere zorgverleners in het
Zorggebouw Houten. Uniek aan het Zorggebouw is, naast de bereikbaarheid en zeer ruime
parkeergelegenheid, dat nagenoeg alle eerstelijnszorgverleners hier werkzaam zijn (o.a.
tandheelkunde, verloskundigen, kraamzorg, huidtherapie, logopedie).
In de gemeente Houten zijn er 5 Medische Centra, te weten Molenzoom, Leebrug, Hofspoor,
Schalkwijk en Dorp. Niet alleen binnen de centra wordt intensief samengewerkt, ook 'Houtenbreed'. Op dit moment ontwikkelen we voor een aantal chronische aandoeningen als COPD en
diabetes specifieke zorgprogramma's. In deze programma's bieden we patiënten behandeling en
begeleiding rondom één of meerdere chronische ziektebeelden waarbij meerdere zorgverleners
betrokken zijn die werkzaam zijn binnen de Houtense centra.
Deze intercollegiale samenwerking en grotere verbanden staan uiteraard de persoonlijke zorg en
zorgzaamheid die u van ons gewend mag zijn in onze spreekkamers niet in de weg.
Op dit moment bestaat de mogelijkheid om u in te schrijven in één van de huisartsenpraktijken
binnen Medisch Centrum Dorp.

Wellicht wilt u eerst langskomen in ons centrum zodat u met eigen ogen kunt zien wat wij u
kunnen bieden. Desgewenst kunnen we u ook dan voorzien van een informatiepakket waarin u ook
een plattegrond van MCD aantreft. U treft hierin ook nadere uitleg over de zorgverleners binnen
MCD. Meer informatie kunt u nu al vinden via de links op de site.
Wij heten u graag van harte welkom.
Medisch Centrum Dorp
Prins Bernhardweg 69
3991 DE HOUTEN
Kijk voor contactgegevens op de individuele website van de zorgverleners. Deze websites kunt u
bereiken via de links op www.medischcentrumdorp.nl

