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Bornem, 29 juni 2018 (embargo) 

Arseus Medical neemt Laméris Group over en verbreedt zo zijn 
productaanbod  
 
Arseus Medical, een toonaangevende distributeur van apparatuur en verbruiksgoederen, alsook 

leverancier van diensten aan de medische sector (ziekenhuizen, artsen-specialisten, rusthuizen), 

verwerft het complementaire Belgische Laméris Group nv. Met deze acquisitie verbreedt Arseus 

Medical zijn productaanbod op het vlak van in-vitro diagnostiek, point-of-care testing, revalidatie en 

kinemateriaal. Investeringsmaatschappij Gimv, die een belangrijk aandeelhouder is naast de 

ondernemers Cedric De Quinnemar en Jan Ponnet, ondersteunt Arseus Medical ten volle in deze 

transactie en haar verdere groeiambities. 

 

Het in 2014 verzelfstandigde Arseus Medical (www.arseus-medical.be) telt meer dan 100 medewerkers en 

is als distributeur van medische apparatuur en verbruiksgoederen actief in vier segmenten, nl. 

oogheelkunde, medische apparatuur voor diverse andere specialisaties, bandagisterie, en toelevering aan 

de eerstelijnszorg. In elk van deze marktsegmenten heeft de onderneming een leidende positie en een 

sterke basis om verder te groeien. 

 

Laméris werd opgericht in 1907 als groothandel in chirurgische instrumenten en medische benodigdheden. 

De Belgische tak werd opgericht in 1973. Sinds 1997 wordt Laméris België voortgezet als onafhankelijk 

bedrijf. Vandaag heeft Laméris Group nv (www.lameris.be - www.enraf-nonius.be) zich ontwikkeld tot een 

dynamische distributeur van producten voor critical care, point-of-care, diagnostica aan ziekenhuizen, en 

apparatuur voor zorghuiscentra en revalidatiecentra. 

 

Kristof Schoenaerts, CEO Arseus Medical over deze transactie: ‘De overname van Lameris laat ons toe om 

een nog breder productengamma aan onze ziekenhuizen en rusthuizen aan te bieden waardoor we ons 

partnership met deze klantengroepen kunnen versterken. Bovendien heeft Lameris er steeds voor gekozen 

om hoogwaardige producten met toegevoegde waarde te verdelen, een gelijkaardige strategie als die van 

Arseus Medical. De overname is dus een perfecte fit die onze positie in de Belgische markt versterkt.’ 

 

Patrick Celis, CEO Laméris Group: ‘De overname van Arseus Medical zal resulteren in een verdere 

professionalisering van de Laméris Group, wat enerzijds zal leiden tot een verdere verbetering van de 

service naar onze klanten en anderzijds een sterkere basis zal vormen voor de distributie van onze 

productgamma. Tevens zullen de synergieën van beide ondernemingen groei en stabiliteit waarborgen voor 

de toekomst.’ 

 

Deze overname vindt minder dan een jaar na de instap van Gimv plaats en past in de toen geformuleerde 

ambitie om de komende jaren zowel organisch als via overnames verder te groeien. Waar Arseus Medical 

in 2016 standalone nog een omzet realiseerde van 30 miljoen euro, verwacht het dit jaar gecombineerd een 

omzet van 40 miljoen euro te realiseren. 

 

Er worden geen verdere financiële details over deze transactie bekend gemaakt. 
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Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:   

Kristof Schoenaerts, CEO Arseus Medical  

T +32 3 830 73 00  -  kristof.schoenaerts@arseus-medical.be  

http://www.arseus-medical.be/

