
 

 

 

Dedalus Group: Peter Gille is benoemd tot General Manager voor 
Dedalus Northern region   

  
 
Milaan, 1juli 2022- Dedalus Group, de toonaangevende leverancier van 
softwareoplossingen voor de gezondheidszorg en diagnostiek in Europa en een 
van de grootste ter wereld, heeft vandaag aangekondigd dat Peter Gille is 
benoemd tot General Manager voor Dedalus Northern region. Peter Gille zal 
verantwoordelijk zijn voor Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, Nederland 
en België en de versnelling van de digitalisering van publieke en private 
gezondheidszorgsystemen ondersteunen met de Dedalus-portfolio. 
  
Peter heeft meer dan 30 jaar ervaring in de software-industrie, en heeft 
leidinggevende functies gehad bij bedrijven als Oracle, Nexus en Cambio. In zijn 
laatste functie als CEO van Cambio heeft hij het bedrijf geholpen een leider te 
worden op het gebied van e-health in de Scandinavische landen.. In de 6 jaar dat 
Peter het bedrijf leidde, is het aantal personeelsleden van Cambio gegroeid van 
300 naar 750, terwijl de omzet meer dan verdrievoudigd is.   
  
Gedurende de negen jaar dat hij de leiding had over Nexus, een softwarebedrijf 
dat actief is op het gebied van informatiebeveiliging, heeft Peter het bedrijf laten 
uitgroeien tot een leider op het gebied van identiteitsbeheer, met klanten over de 
hele wereld.  
  
Bij Oracle heeft Peter twaalf jaar lang verschillende leidinggevende functies gehad, 
zowel internationaal als in Zweden.  
  
“Ik ben er trots op om deel uit te maken van het managementteam van Dedalus, 
dat verantwoordelijk is voor het aansturen van het bedrijf in de Scandinavische 
landen, Nederland en België", zegt Peter Gille. “Naar mijn mening is Dedalus het 
enige echte Europese wereldwijde bedrijf dat zich kan meten met de 
internationale spelers op de markt. Ik kijk er naar uit om de Dedalus-activiteiten in 
mijn regio te helpen groeien en in de toekomst bij te dragen aan het succes van 
Dedalus.”  
  
  
“We zijn verheugd om aan te kondigen dat Peter Gille is benoemd tot General 
Manager voor de noordelijke regio. Wij zijn er van overtuigd dat hij zijn 
deskundigheid en ervaring in het team zal inbrengen, waardoor wij onze positie in 
Europa nog verder kunnen versterken", aldus Andrea Fiumicelli, CEO van de 
Dedalus Group.  
"De benoeming van Peter is een nieuwe cruciale stap om verder te investeren in 
ons leiderschap, zodat wij onze commitment kunnen waarmaken om onze positie 
in Noord-Europa te versterken," voegde Hans Vandewyngaerde, Regional 
President Dedalus, hieraan toe. 
 
 
OVER DEDALUS 
Dedalus Group is de grootste leverancier van software voor gezondheidszorg en diagnostiek in Europa, en 
ondersteunt de digitale transformatie van 6.300 ziekenhuizen en 5.700 laboratoria wereldwijd. Meer dan 540 
miljoen mensen over de hele wereld hebben nut van de oplossingen van Dedalus Group.  Dedalus 
ondersteunt het hele continuüm van zorg, en biedt op open standaarden gebaseerde oplossingen die elke 
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speler in het ecosysteem van de gezondheidszorg ondersteunen om betere zorg op een gezondere planeet 
te leveren. 

 
Ga voor meer informatie naar www.dedalus.com 

 
Contacten 
Sara Luisa Mintrone – Group Chief Marketing Officer  
Sara.mintrone@dedalus.eu 
 


