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Het is al ruim zestien jaar geleden dat voor het eerst 
overheidsopdrachten georganiseerd werden om de aankoopvolumes van de 
ziekenhuizen van het irisnet samen te voegen. iris-Aankopen bundelt reeds zestien jaar 
lang de technische bekwaamheden van het personeel van het netwerk samen met zijn 
expertise op het vlak van geconsolideerde aankopen en overheidsopdrachten, zodat de 
personeelsleden beschikken over de meest efficiënte producten en modernste 
technologieën, voor een optimale behandeling van de patiënten. Kwaliteit en veiligheid 
voor de patiënten en het personeel aan de beste aankoopvoorwaarden dankzij de 
aanpak en benadering van het irisnetwerk. 
 
Op het gebied van nieuwe overheidsopdrachten, werden 29 contracten afgesloten. 
Verder werden nog 6 opdrachten verlengd. Ze betroffen alle werkdomeinen van de iris 
ziekenhuizen. Hiertoe behoren de opdrachten voor stroombevoorrading, de aanschaf 
van medische uitrusting, verzekeringscontracten, maar ook de specifieke opdrachten 
voor de apotheekdiensten, de laboratoria van het netwerk, het UZC Brussel en de iris-
Koepel. 
 
De vereniging iris-Aankopen breidt zijn expertise uit en werkt continu aan het verder 
professionaliseren van de aankopen in de openbare ziekenhuizen van het irisnet. Alweer 
behaalden we goede resultaten die dagelijks zichtbaar zijn voor en na de activiteiten van 
de iris ziekenhuizen. iris-Aankopen vervult hiermee de opdracht die ze toegewezen 
kreeg in 2002, daarbij rekening houdend met het feit dat leveranciers reageren en 
voortdurend hun commercieel beleid aanpassen in een sector die een onophoudelijke 
evolutie ondergaat, net als de regels en voorschriften die erop van toepassing zijn. 
 

2018 was ook het jaar waarin Dirk Thielens werd aangewezen als Algemeen directeur 
ad interim van iris-Aankopen ter vervanging van Ioan Stefos. 

Comités iris-Aankopen 

Samenstelling van het Permanent Bureau van iris-Aankopen op 31 december 2018: 
 

André BRAUNS  Verpleegkundig beheerder 
Jean-Christophe GAUTIER  Verantwoordelijke aankopen 
Nabil HAYEF  Apotheker 
Alice NAVARRE  Apotheker beheerder 
Jean-François SERVAIS Aankoper 
Carmen SANCHEZ  Directiesecretaresse 
Dirk THIELENS  Algemeen directeur a.i. 
Célie VAN AUDENHAEGE  Juridisch attaché 
Anne-Françoise VAN BOXSTAEL  Juridisch Verantwoordelijke 
Serge VAN PRAET  Apotheker 
Carole WANGERMEZ  Juriste 

 


