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Mediq Medeco 
 
 
WIE GEZOND IS, KAN AAN DUIZEND DINGEN DENKEN, WIE ZIEK IS, MAAR AAN ÉÉN. JUIST VOOR HEN 
MAKEN ZORGPROFESSIONALS HET VERSCHIL. DAAROM ZETTEN WE DE ZORGPROFESSIONALS CENTRAAL 
IN ALLES WAT WE DOEN. ZODAT ZIJ HUN TIJD KUNNEN BESTEDEN AAN WAT VOOR HEN HET MEEST 
BELANGRIJK IS: DE ZORG VOOR DE PATIËNTEN. 
 

Totaaloplossingen voor de gipskamer
We begrijpen voor welke uitdagingen u als zorgprofessional staat. We reiken oplossingen aan op het gebied 
van kennis, efficiëntie en assortiment. Bovendien ondersteunen we u graag bij de uitvoering. Dit doen we door 
informatie en inzicht te geven en door producten en diensten te bieden die belangrijk zijn voor u. Zo helpen 
we u om de beste keuze te maken. 

ONE STOP SHOP 
Met Mediq Medeco heeft u één aanspreekpunt voor gipskamerproducten. Een breed assortiment van het hoogste 
kwaliteitsniveau dat is afgestemd op de uitdagingen van uw dagelijkse praktijk. Met onder meer gipsproducten, 
gips accessoires en technische ondersteuning van 3M, Neal Cast en Van Straten Medical.

INNOVATIE 
Mediq Medeco is trotse distributeur van onder andere 3M en Neal Cast, en werkt nauw samen met Van Straten 
Medical. Met haar partners heeft Mediq Medeco de beschikking over innovaties en kennis. Bovendien hebben 
we een co-creatie met gipsverbandmeesters op ontwikkeling van nieuwe producten. Door deze samenwerking 
kunnen we goed inspelen op de wensen van de gipskamer om ons productassortiment continue te optimaliseren. 

KENNIS 
Naast gipsproducten ondersteunt Mediq Medeco gipsmeesters op het gebied van kennis. Dit doen we met de 
technische dienst, de 3M Healthcare Academy, diverse andere on- en offline trainingen en diverse on-site 
workshops en instructiedagen. Tevens biedt 3M het 2 jaarlijks Immobilisatie congres. Een platform voor het 
verspreiden en opdoen van kennis van gipsproducten, -technieken en aanverwante zaken. Veelal voorzien van 
accreditatie. 

VOORDELEN SAMENWERKING MEDIQ MEDECO 
• Zekerheid: marktleider in facilitaire en medische disposables
•  Innovatief: co-creatie met klant, op zoek naar nieuwe logistieke services
• Keuze: breed assortiment
• Kennis: medewerkers met medische kennis en educatie
•  Service: begeleiding tijdens implementatie en gebruik
• Effectief: PROcure™ heeft al bij 8 ziekenhuizen voor minimaal 10% besparing gezorgd
• Ervaring: Mediq Medeco heeft al 75 jaar ervaring in het leveren van medische en facilitaire gebruiksartikelen

MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie over onze totaaloplossingen voor de gipskamer? 
Kijk dan op www.mediqmedeco.nl. Of neem contact op met onze afdeling Customer Service 
(0186) 63 44 80, bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 17.30 uur.

www.mediqmedecoprocure.nl

Mediq Medeco PROcureTM

Mediq Medeco biedt het PROcureTM totaalconcept aan. Een oplossing die ziekenhuizen helpt om de 
inkoop en logistiek rondom medische hulpmiddelen optimaal in te richten. Zo kan er bespaard worden 
en blijft er meer tijd over die ingezet kan worden voor goede zorg. U kiest voor één leverancier voor 
al uw medische en facilitaire verbruiksartikelen. Eén leverancier, één contract en één geharmoniseerd 
assortiment dat volledig wordt afgestemd op uw protocollen en zorgprocessen. Dat biedt niet alleen 
een minimale besparing van 10% op uw inkoopkosten, maar ook de nodige voordelen binnen de gehele 
keten. Zo maken we ons sterk om verspilling in de zorg tegen te gaan. 

VOORDELEN MEDIQ MEDECO PROCURE™ 
• Gemak: één leverancier voor alle disposables
•  Kostenbesparend: minimaal 10% besparen op inkoop
• Overzicht: duidelijkheid in het assortiment
• Uniformiteit: geprotocolleerd werken
• Zekerheid: bewezen methodiek
• Kennis: educatie/training voor gebruikers

Gipsproducten en accessoires
Mediq Medeco is de trotse distributeur van de innovatieve 3M gipsproducten en accessoires. 3M is een 
vertrouwde speler op de immobilisatiemarkt met bekende merken als 3M™ Scotchcast gips en 3M™ Soft Cast 
gips. 3M staat bekend als een toonaangevend merkmerk dat wetenschap centraal stelt bij alles wat ze doet. 
Daarnaast is Mediq Medeco distributeur van Neal Cast. Dit is een nieuwe speler op de markt van glasfiber 
en polyestergips geïmpregneerd met polyurethaanhars. Neal Cast heeft als ambitie om goede zorg betaalbaar 
te houden.

Gipskamerinrichting
Mediq Medeco werkt nauw samen met Van Straten Medical. De Nederlandse producent en leverancier van 
chirurgisch instrumentarium en disposables. Van Straten Medical levert een bijdrage aan de levensduur van 
medische hulpmiddelen door toepassing van innovatie.


