
DIABETESZORG

Uw diabetes
hulpmiddelen thuis 
bezorgd

Wij zijn er voor u

088 888 94 50  l  www.mediq.nl

voor uw zorgverzekeraar. Deze aanvraag wordt in 
de meeste gevallen door uw behandelend arts of 
verpleegkundige uitgeschreven. Voor producten 
die uw zorgverzekeraar niet betaalt, ontvangt u 
van ons een rekening thuis. Wilt u weten op welke 
vergoedingen u recht heeft? Onze klantenservice 
staat voor u klaar.

Service, advies en voorlichting
Omdat de behandeling van uw diabetes voor 
meer dan negentig procent in uw eigen handen 
ligt, investeren wij, in samenwerking met andere 
deskundigen, in de voorlichting van mensen met 
diabetes en hulpverleners. Zo vindt u op onze 
website www.mediq.nl/diabetes veel informatie 
over diabetes. 

Daarnaast kunt u altijd bij onze gespecialiseerde 
medewerkers terecht met vragen of voor advies.
Ga naar www.mediq.nl/contact of bel met 
088 - 888 94 50.

Heeft u advies nodig? Onze gespecialiseerde 
medewerkers staan voor u klaar.

Eenvoudig online 
bestellen

Op werkdagen 
voor 17.00 uur besteld, 

morgen in huis

Handige 
Kwartaalservice



Meer gemak met de Kwartaalservice
Kiest u voor gemak, dan kunt u gebruikmaken van 
onze Kwartaalservice. Deze service houdt bij wan-
neer u weer nieuwe diabeteshulpmiddelen nodig 
heeft. Hieraan wordt u herinnerd met een e-mail 
en sms. Doet u niets, dan ontvang u automatisch 
uw kwartaalbestelling thuis, op een door u vooraf 
aangegeven dag en adres. Wilt u andere diabe-
teshulpmiddelen of hoeveelheden ontvangen, 
dan kunt u de kwartaalbestelling één dag voor de 
afleverdatum aanpassen. Met deze service hoeft 
u nooit meer een bestelling te plaatsen en bent u 
altijd verzekerd dat u uw diabeteshulpmiddelen op 
tijd in huis heeft. Heeft u interesse? Onze klanten-
service regelt het graag voor u.

Financiële afhandeling
Wij hebben overeenkomsten met alle zorgverze-
keraars in Nederland. Hierdoor is het mogelijk om 
de kosten van de door u bestelde hulpmiddelen 
rechtstreeks met uw zorgverzekeraar te verreke-
nen. Om dit te kunnen regelen hebben wij bij uw 
eerste bestelling een aanvraag machtiging nodig 

U kunt vertrouwen op onze diabetesmaterialen.  
Wij zijn een onafhankelijke leverancier met veel 
ervaring op het gebied van diabetes. Wij leveren 
hulpmiddelen van alle gangbare merken op de  
Nederlandse markt en helpen u met uw zelfcontrole 
op uw diabetes door het delen van kennis. Op  
www.mediq.nl/diabetes vindt u alle informatie over 
ons assortiment, hoe u kunt bestellen en vindt u ons 
kenniscentrum met tips van onze diabetesexperts.

Uw eerste bestelling
Zodra u uw bloedglucosewaarden gaat controleren, 
wordt samen met de diabetesverpleegkundige of 
praktijkverpleegkundige een glucosemeter uitge-
kozen. Deze wordt in een compleet startpakket door 
ons geleverd.

Extra serviceartikelen
Heeft u naast testhulpmiddelen, injectiematerialen 
en pomptoebehoren ook nog behoefte aan bijvoor-
beeld huid- en voetverzorgingsproducten, insuline-
koeltasjes en pompaccessoires. Ook deze service-
artikelen leveren wij en vindt u in onze webshop.

Zelfcontrole op uw diabetes

U kunt vertrouwen op 
onze diabetesmaterialen
Voor uw diabetes heeft u regelmatig hulpmiddelen nodig, zoals 
bijvoorbeeld een bloedglucosemeter, teststrips, sensoren voor flash glucose 
monitoring, lancetten en insulinepomptoebehoren. Bij Mediq kunt u al uw 
diabeteshulpmiddelen bestellen, deze worden gratis bij u thuis bezorgd.  
U hoeft dan nooit de deur meer uit voor uw diabeteshulpmiddelen.

‘Met onze Kwartaalservice 
bent u altijd verzekerd dat 
u uw diabeteshulpmiddelen 
op tijd in huis heeft’

Bestellen kan 
eenvoudig online 
in onze webshop 
via www.mediq.nl/
onlinebestellen 

Online bestellen
Uw vervolg bestelling kunt u eenvoudig online 
plaatsen. Wanneer uw e-mailadres bij ons bekend 

is, ontvangt u automatisch uw inloggegevens. Via www.mediq.nl/
onlinebestellen kunt u inloggen in onze webshop. Na het plaatsen 
van uw bestelling ontvangt u een e-mail ter bevestiging. Staat uw 
bestelling klaar om te verzenden? Dan ontvangt u een e-mail met de 
verzendgegevens en de verwachte bezorgtijd. Bestelt u op werkdagen 
voor 17.00 uur? Dan heeft u uw bestelling de volgende dag in huis.

Spaarsysteem 
voor kinderen
Door bij Mediq te be-
stellen sparen kinderen 
en jongeren tot achttien 
jaar automatisch voor 
leuke cadeaus via het 
Gluky-spaarprogramma. 
Voor meer informatie 
ga naar www.mediq.nl/
diabetes.


