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Corilus breidt uit met overname van Soft33 
 

Overname verstevigt de positie van Corilus als toonaangevende ICT-leverancier in de Belgische 
gezondheidssector.  
 

Aalter, 2 augustus 2013 – Corilus kondigt de overname van het Belgische bedrijf Soft33 aan. 
Soft33 is een belangrijke aanbieder van software voor thuisverpleegkundigen. 

Soft33 heeft een 2000-tal thuisverpleegkundigen als klant, die op hen beroep doen voor software, 
tarificatie of beide. Momenteel beschikt Soft33 over twee softwareproducten, Soft33 voor facturatie 
en D-Max voor zorgtoediening. Daarnaast is een derde product in ontwikkeling, Mobi33. Mobi33 is 
een app die op iPhone en iPad draait en die gekoppeld wordt aan Soft33, D-Max en Infiplus. 

Corilus zal de Soft33 software naast de eigen Infiplus software behouden. 

Dirk Van Lerberghe, CEO van Corilus zegt hierover: “Soft33 is een bedrijf met krachtige producten 
en een sterk team van medewerkers. Na een intense en nauwe samenwerking sinds eind vorig 
jaar is door beide partijen besloten tot een overname. Met deze overname hebben we ook 
belangrijke know-how verworven. Zo zullen we concreet Mobi33 en D-Max koppelen aan onze 
eigen Infiplus software en gaan we evalueren waar we extra business kunnen ontwikkelen rond 
tarificatie.” 

Robert Laruelle van Soft 33 voegt eraan toe: “Gedurende maandenlange samenwerking hebben 
we duidelijk de meerwaarde en de continuïteit op lange termijn kunnen ervaren. Corilus heeft een 
brede kennis in diverse medische sectoren, wat een belangrijke meerwaarde is bij het invullen van 
de eHealth behoeften en de steeds toenemende vraag naar gestructureerde samenwerking met 
thuisverpleging.” 

Soft33 is gevestigd in Nijvel en telt een twaalftal medewerkers. Het team en de organisatie worden 
niet gewijzigd. 

------ 
 
Corilus biedt automatiseringsoplossingen voor een hele reeks medische en paramedische beroepen: 
apothekers, tandartsen, huisartsen, specialisten, opticiens, woonzorgcentra, verplegers, vroedvrouwen, 
kinesisten, dierenartsen, labo’s, hospitalen en mutualiteiten, en dit in Benelux en Frankrijk. Wij streven naar 
maximale klantentevredenheid door geavanceerde software en hardware te combineren met een uitmuntende 
service. De software van Corilus is volledig in eigen huis ontwikkeld. Met ongeveer 300 medewerkers is 
Corilus marktleider in elk van de domeinen waarin het actief is. 
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