
 

 

 
 
Dedalus Group neemt koploper klinische beslissingsondersteuning voor 
huisartsen in Nederland over: ExpertDoc 
 
Milaan, 21 juli 2022 - Dedalus Group, leider in de Europese Digitale 
Gezondheidssector, kondigt aan een overeenkomst te hebben afgerond voor 
een volledige overname van ExpertDoc. Het bedrijf is koploper op het gebied 
van klinische beslissingsondersteunende software voor huisartsen in Nederland. 
 
ExpertDoc richt zich op een nieuwe, efficiënte manier om kennis te 
verspreiden in het zorgecosysteem door middel van een IT-oplossing, die 
klinische beslissingsondersteuning biedt aan artsen om hen te ondersteunen 
bij het bieden van meer efficiënte en betere zorg. Deze toepassing heeft eraan 
bijgedragen, dat de organisatie een succesvolle partner is geworden voor tal 
van IT-leveranciers in verschillende domeinen in de gezondheidszorg. Met 
ExpertDoc zet Dedalus zijn missie voort om professionals in de 
gezondheidszorg te helpen met klinische beslissingsondersteunende tools. 
Daardoor kunnen zij zich concentreren op de behoeften van de patiënt, en 
snel en veilig de beste zorg bieden. 
 
"Dedalus blijft de activiteiten op het gebied van klinische inhoud, de basis voor 
geavanceerde klinische beslissingsondersteuning, aanbieden en versterken. 
Ons centraal uitgangspunt is de hoogste kwaliteit en veiligheid van de zorg te 
waarborgen. Professionals in de gezondheidszorg ervaren een grote druk als 
gevolg van aanhoudende personeelstekorten. Zij zijn op zoek naar digitale 
hulpmiddelen, die hen helpen in hun dagelijkse werk. De overname van 
ExpertDoc versnelt de groei van onze portfolio van klinische 
beslissingsondersteunende oplossingen", aldus Andrea Fiumicelli, CEO van 
Dedalus Group. 
 
"ExpertDoc toevoegen aan onze organisatie is voor ons de volgende stap in het 
voldoen aan de behoefte van verdere klinische beslissingsondersteuning 
binnen de gezondheidszorg. Hiermee creëren we nieuwe aanvullende 
diensten, die zorgprofessionals helpen bij hun dagelijkse werk en voorkomen 
van het maken van mogelijke fouten. Huisartsen die voortdurend op zoek zijn 
naar de meest effectieve manier om voor hun patiënten te zorgen, waarderen 
deze vorm van ondersteuning enorm", zegt John Siefkes, algemeen directeur 
van Dedalus Nederland en België. 
 
ExpertDoc is al enkele jaren koploper op het gebied van klinische 
beslissingsondersteunende software voor huisartsen in Nederland. "Samen 
met Dedalus zal ExpertDoc een volgende stap zetten in de innovatie van deze 
software voor de gehele gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten", aldus 
Eric Grosfeld, CEO van ExpertDoc. 
 
Dedalus is voor het grootste deel eigendom van ARDIAN, een wereldwijd 
toonaangevend particulier investeringshuis. Bij de overname is Dedalus 
ondersteund door EPYON voor financieel advies, JB law voor juridisch advies 
en BDO voor fiscale bijstand. 
 
 
 



 

 

 
Over Dedalus 
Dedalus Group is de toonaangevende leverancier van software voor 
gezondheidszorg en diagnostiek in Europa, ondersteunt de digitale 
transformatie van 6500 ziekenhuizen en 5700 laboratoria wereldwijd en beheert 
meer dan 330 miljoen patiëntendossiers. Dedalus werkt in het hele 
zorgcontinuüm en biedt op open standaarden gebaseerde oplossingen om 
zorgorganisaties te helpen nieuwe zorgmodellen te leveren. 
 
Over ExpertDoc 
ExpertDoc is opgericht in 2007 en opereert als de grootste aanbieder van 
klinische beslissingsondersteunende diensten in de Nederlandse 
huisartsenmarkt. Het bedrijf is gestaag gegroeid met een jaarlijks tempo van 6-
8%. Ze zijn erin geslaagd om te worden geïntegreerd in vrijwel alle belangrijke 
Nederlandse huisartsinformatiesystemen. ExpertDoc werkt samen met het 
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging 
van huisartsen. Deze samenwerking waarborgt de hoge kwaliteit en 
onafhankelijkheid van de klinische inhoud, die ExpertDoc hoog in het vaandel 
heeft staan en onder de vlag van Dedalus zal continueren. Het team bestaat uit 
zeer ervaren medewerkers met meer dan 15 jaar ervaring in CDS en klinische 
inhoudsdomein. 
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Dedalus Nederland 
 
Perswoordvoerder: John Siefkes, Algemeen Directeur Nederland 
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