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LASTENBOEK INCONTINENTIEMATERIAAL - TAXANDRIA 
 
Betreft : testcase uitbreiding aanbesteding lastenboek 

incontinentiemateriaal naar andere zorginstellingen buiten de 5 
participerende ziekenhuizen 

 
Datum : 24/11/2016 
 
 
Voorafgaandelijk enkele punten : 
 

 Incontinentiemateriaal = redelijk “eenvoudig” product met mogelijkheden 
samenaankoop buiten de setting ‘algemene ziekenhuizen’. High volume aankoop, maw 
schaalvoordeel door extra volume en samenwerking zijn belangrijkste triggers. 

 WZC geven aan dat samenaankoop rond energie en incontinentiemateriaal belangrijke 
schaalvoordelen kan hebben. 

 “Momentum” is aanwezig : 
o Lastenboek “incontinentiemateriaal” is opgemaakt en klaar voor aanbesteding. 

Na gunning is dit dossier voor 4 jaar normaal niet meer aan de orde. 
o Lancering health & care netwerk (rond zorginnovatie)Kempen op donderdag 

24/11/16, met aanwezigheid van verschillende WZC 

 Eventuele uitbreiding Taxandria dossier incontinentiemateriaal te beschouwen als een 
eerste testcase voor de Taxandria-leden & betrokken zorginstellingen. 

 Het dossier zelf mag geen vertraging oplopen voor de deelnemende ziekenhuizen.  

 De eventuele uitbreiding van het aantal deelnemers (buiten de Taxandria-leden) zal extra 
werk met zich meebrengen voor de betrokken leadbuyer en eventueel andere 
aankopers. Deze extra veroorzaakte kost zal in kaart worden gebracht en zal worden 
verdeeld onder de deelnemende zorginstellingen (uitgezonderd Taxandria-leden). Voor 
de opmaak van het lastenboek wordt geen kost verrekend.   

 Publicatie van het lastenboek is ten laatste voorzien op 15.12.2016. Er wordt niet 
afgeweken van deze timing. 

 
  
Praktische afspraken en randvoorwaarden : 

 Ingeval interesse zorginstelling:  
o via mail of telefonisch opvragen lastenboek bij Annelies Dirkx; 
o dossier nalezen en feedback ten laatste op 12.12.2016 terug bezorgen. Wij 

zullen deze dan op relevantie toetsen binnen ons eigen dossier en teugkoppelen. 
o ingeval akkoord schriftelijk engagement kenbaar maken. Dit houdt onder meer in 

akkoord gaan met lastenboek en alle gestelde voorwaarden (lastenboek, dit 
document en verzekering implementatie).  

 Elk deelnemende zorginstelling zal een SPOC (single point of contact) aanduiden die 
beslissingsbevoegdheid heeft. 

 Ingeval akkoord : 
o namen en leveradressen van de deelnemers correct mee op te nemen in het 

lastenboek; 
o sjabloon schema met oa alle huidige gegevens m.b.t. prijs, hoeveelheid, 

leverancier etc. dient te worden ingevuld; 
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o inventaris dient goed nagekeken en eventueel aangevuld ( vb gordelverbanden 
nu niet opgenomen) 

o instappen is akkoord gaan en de uitrol mee ondersteunen en implementeren 
voor de ganse looptijd van het dossier; 

o Instappen is akkoord gaan met de manier van evaluatie zoals bepaald in het 
lastenboek en door de Taxandria ziekenhuizen. (Meerderheid beslist in 
evaluatie, minderheid dient zich hierbij neer te leggen) 

o Mogelijkheid bestaat om mee te testen, al dan niet in eerste fase. 
o Deelnemen is op eigen verantwoordelijkheid van de zorginstellingen. 
o Respecteren SPOC/leadbuyer van Taxandria en de gemaakte afspraken. 

 
 
Contactgegevens :  
Annelies Dirkx 
AAA+ Partners in Zorg 
GSM : 0473/59.02.40 
E-mail: annelies.dirkx@aaaplus.be 
Website : www.aaaplus.be 
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