Persbericht
Lancering Mediq Apotheek Online
Innovatieve farmaceutische zorg
Utrecht, 15 april 2011 – Mediq, internationaal leverancier van geneesmiddelen en
medische hulpmiddelen, start Mediq Apotheek Online. Via www.mediq.nl kan
iedereen receptgeneesmiddelen en zelfzorgproducten bestellen.
Medicatiebewaking en goede farmaceutische zorg staan voorop. De patiënt kiest
voor het gemak van online bestellen of voor een bezoek aan de lokale apotheek.
“Nu we ook online veilige en verantwoorde zorg kunnen aanbieden, is Mediq Apotheek
Online een logische volgende stap”, zegt Gerben Klein Nulent, Groepsdirecteur Mediq
Apotheken Nederland en Internationaal. “We zien dat mensen bij gezondheidsklachten in
toenemende mate eerst op internet kijken, voordat ze naar de huisarts gaan. Bij Mediq
Apotheek Online kun je op een veilige en eenvoudige manier geneesmiddelen en
zelfzorgmiddelen, zoals vitaminen, mineralen en huidverzorgingsproducten, bestellen.
Daarnaast geeft Mediq Apotheek Online de patiënt een helder overzicht van zijn of haar
medicatie en tevens informatie over ziektebeelden en medicijngebruik. De middelen
worden via ons eigen logistiek netwerk op elk gewenst moment en adres afgeleverd.”
Er zijn momenteel 229 Mediq Apotheken in Nederland en dat aantal groeit nog steeds.
Mediq Apotheek is de grootste apotheekketen in Nederland.
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Mediq levert als internationale onderneming geneesmiddelen, medische
hulpmiddelen en bijbehorende zorg. De zorg voor de patiënt staat hierbij centraal.
Mediq levert op drie manieren: direct aan huis (Mediq Direct), via ziekenhuizen,
verzorgingstehuizen en andere zorginstellingen (Mediq Institutioneel) en via Mediq
Apotheken. Mediq is actief in 14 landen: Nederland, Polen, de Verenigde Staten,
Denemarken, Duitsland, Noorwegen, Zweden, Finland, Hongarije, Zwitserland,
België, Estland, Letland en Litouwen. Het hoofdkantoor staat in Utrecht. Het bedrijf
is opgericht in 1899 en heeft circa 8.200 medewerkers in dienst. Mediq staat
genoteerd aan Euronext Amsterdam. Mediq rapporteerde over 2010 een nettoomzet van € 2,6 miljard. Zie voor meer informatie www.mediq.com.

