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Handleiding
Mijn Mediq 
In deze handleiding wordt u stapsgewijs 
meegenomen in het bestelproces via de 
online omgeving van Mijn Mediq.

www.mediq.nl/mijn-mediq

https://mediq.nl/mijn-mediq
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Inloggen in uw Mijn 
Mediq-account

Klik op de homepagina van Mijn Mediq 
rechtsboven op ‘inloggen’

Selecteer ‘account aanvragen’ als u nog
geen account heeft

Vul uw gegevens in en vink het verplichte 
veld(*) aan

Completeer uw aanvraag door op 
‘versturen’ te klikken

Bent u nog geen klant bij Mediq? Klik dan 
in het inlogscherm op ‘Klant worden’.

Bent u al klant van Mediq, dan heeft u een 
accountactivatiemail ontvangen. Vanuit deze e-mail 
kunt u uw account activeren en inloggen. Heeft u 
deze niet ontvangen, omdat u geen e-mailadres met 
ons gedeeld heeft? Maak dan een account aan. 
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Een product zoeken 
Nadat u bent ingelogd, komt u in uw 
persoonlijke Mijn Mediq omgeving

Selecteer de categorie waarbinnen u
een product wilt bestellen. Er opent een 
nieuwe pagina

Gebruikt de filters links in beeld om
uw gewenste product te zoeken

1

2

3

mediq.nl/mijn-mediq

1

2

3



4Mijn Mediq - Handleiding bestelproces

2

Een product bekijken
Klik op het product om een pagina met 
meer informatie te openen

Hier vindt u informatie over het product, en 
wanneer u naar beneden scrollt vindt u ook 
de kenmerken en gebruiksadvies

Onder het kopje ‘Documenten’ vindt 
u de handleiding, klik erop om deze te 
downloaden
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Een bestelling doen
Vul op de productpagina rechts het aantal 
in dat u wilt bestellen 

Klik op het groene winkelwagen-icoontje 
om dit aan uw bestelling toe te voegen

Rechtsboven in beeld wordt uw selectie 
toegevoegd aan de winkelwagen 

Klik rechtsboven op ‘winkelwagen’ als uw 
bestelling compleet is
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1

Een bestelling 
controleren

Controleer de producten en de aantallen 

Klik rechtsonder op ‘Bezorging’
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De bezorgopties 
selecteren

Controleer uw bezorgadres en 
contactgegevens
 
Selecteer ‘standaard verzending’ van 
alle producten of ‘losse verzending’ als 
producten verschillende levertijden hebben

Vink onderaan de pagina aan of het 
pakketje ook bij uw buren bezorgd mag 
worden

Klik op ‘Controleren’ om uw bestelling te 
controleren en definitief te plaatsen
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Uw bestelling 
controleren en 
plaatsen

Controleer uw gegevens 

Controleer uw bestelling

Zitten er producten tussen voor eigen 
rekening? Selecteer dan uw betaalmethode. 
De vergoede producten regelen wij met uw 
zorgverzekeraar. Daar heeft u geen omkijken 
naar.

Bevestig door rechtsonder op ‘bestellen’
te klikken
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2

Uw bestelling volgen
Om de status van uw bestelling te 
bekijken, logt u opnieuw in 

Ga naar ‘Bestellingen’ en bekijk uw 
‘Bestelgeschiedenis’ 

Klik op ‘Track & Trace’ om te zien 
waar uw bestelling is 
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Bekijk de 
instructievideo
Klik op de onderstaande knop om een 
instructievideo over het bestelproces in 
Mijn Mediq te bekijken.

bekijk de video

https://vimeo.com/742546074/aa9e971a1a
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Contact met 
de klantenservice
Heeft u toch nog een vraag over Mijn Mediq? 
We helpen u graag verder.

mediq.nl/contact

https://mediq.nl/contact/patient

