
 
 

 

Persbericht 

 

Neuraxpharm breidt uit naar Nederland 

De CNS-specialist zet haar sterke expansiekoers door met nog een uitbreiding in 

Europa en breidt zodoende in slechts 6 jaar haar aanwezigheid uit van twee naar 

twintig landen. 

Naarden en Düsseldorf – 7 december, 2022 – Neuraxpharm Group (Neuraxpharm), een 

toonaangevend Europees farmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in de behandeling van 

aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (Central Nervous System - CNS), kondigt de 

oprichting van Neuraxpharm Netherlands aan. Met de toetreding tot de Nederlandse markt is 

Neuraxpharm op weg om de nummer één CNS-specialist in Europa te worden.  

Neuraxpharm Netherlands zal gedifferentieerde en gespecialiseerde generieke geneesmiddelen 

aanbieden in Nederland, wat in Europa een strategisch belangrijke markt voor CNS-

geneesmiddelen is. Momenteel zijn reeds twee producten van het bedrijf in het land gelanceerd: 

Dimethylfumaraat voor de behandeling van multipele sclerose, en Lacosamide, een behandeling 

voor epileptische aanvallen. Het bedrijf is ook van plan een behandeling tegen dementie, namelijk 

Rivastagmine, op de markt te brengen, waardoor dit het derde product wordt dat in Nederland 

verkrijgbaar is. 

Neuraxpharm Netherlands zal worden geleid door Philipp Pohoralek, naast zijn huidige rol als 

Country Manager voor Neuraxpharm Germany. In lijn met zijn prestaties op de belangrijke Duitse 

markt, die de derde grootste CNS-markt ter wereld is, zal de heer Pohoralek ernaar streven de 

groeistrategie van het bedrijf in Nederland te versterken. Neuraxpharm Netherlands zal vanuit 

Naarden haar activiteiten uitvoeren. 

Dr. Jörg-Thomas Dierks, CEO van Neuraxpharm zei het volgende: “Met het betreden van de 
Nederlandse markt zet Neuraxpharm haar sterke groeimomentum voort. Wij streven ernaar 

behandelingen met een hoge toegevoegde waarde aan onze stakeholders en patiënten aan te 
bieden, en een leider te worden in de Nederlandse CNS-sector.” 

Philipp Pohoralek, Country Manager van Neuraxpharm Netherlands zei het volgende: “We 
zullen onze CNS-expertise inzetten om CNS-patiënten, artsen, apothekers en ziekenhuizen in 
heel Nederland toegang te bieden tot de producten uit ons uitgebreide portfolio. Bovendien zullen 
we op maat gesneden toegang bieden tot onze meer dan 120 CNS-moleculen, om hiermee 
tegemoet te komen aan de behoeften van Nederlandse patiënten.” 

Neuraxpharm is een Europese sleutelspeler op de CNS-markt, en heeft mondiaal een 
aanwezigheid in meer dan 60 landen. Met meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van CNS 
heeft het bedrijf een unieke expertise in de markt verworven. Neuraxpharm ontwikkelt en 
commercialiseert gevestigde merken, geneesmiddelen met toegevoegde waarde, generieke 
geneesmiddelen, Consumer Health-producten, medische cannabis, digitale 
gezondheidsoplossingen en weesgeneesmiddelen. In Europa distribueert Neuraxpharm haar 
producten door middel van een brede sales-operatie. Het bedrijf beschikt ook over een research 
hub en produceert veel van haar producten in twee productievestigingen in Europa. In 2022 had 
Neuraxpharm meer dan 1000 werknemers. 

De recente toetreding tot de Nederlandse markt volgt op een sterk track-record. In de afgelopen 
maanden heeft Neuraxpharm verschillende mijlpalen bereikt, waaronder de uitbreiding naar de 
Griekse CNS-markt. Bovendien breidt het bedrijf haar productaanbod gestaag uit door 
acquisities, zoals die van twee gevestigde productportefeuilles voor merkproducten van Sanofi 
en in 2020 het voorgeschreven merk Buccolam® (midazolam), voor de noodbehandeling van 
kinderen en adolescenten die met epileptische aanvallen kampen. Daarnaast heeft Neuraxpharm 
nieuwe zakelijke kansen benut door toe te treden tot de markten voor digitale gezondheid en 



 
 

weesgeneesmiddelen via nieuwe licentieovereenkomsten met mjn-SERAS en Minoryx. Ten slotte 
heeft het bedrijf haar positie als belangrijke speler op de Europese markt voor medische cannabis 
versterkt door een bedrijf voor medische cannabis op te richten en haar samenwerking met 
Panaxia, een wereldwijde producent van geavanceerde medische cannabisproducten, uit te 
breiden naar Zwitserland en Tsjechië. 

Persvoorlichters: 

FGS Global 

Tim van der Zanden 

Tel: +31 6 2393 6252 

tim.vanderzanden@fgsglobal.com 

 

Caroline Schröder 

Tel: +49 151 16308949 

caroline.schroeder@fgsglobal.com 

 

Over de Group Neuraxpharm  

Neuraxpharm is een toonaangevend Europees farmaceutisch bedrijf dat zich specialiseert in de 

behandeling van aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (CNS). Het bedrijf is in 20 

Europese landen aanwezig. Samen met de steun van door Permira geadviseerde fondsen, heeft 

Neuraxpharm gedurende 35 jaar een unieke positie in de CNS-markt verworven.  

Met haar focus op CNS ontwikkelt en commercialiseert Neuraxpharm gevestigde merken, 

geneesmiddelen met toegevoegde waarde, generieke geneesmiddelen, Consumer Healthcare-

producten, medische cannabis, ‘beyond-the-pill’ oplossingen(digitale gezondheid en medische 

hulpmiddelen) en weesgeneesmiddelen, en streeft zij er voortdurend naar een breed scala aan 

effectieve, hoogwaardige en betaalbare CNS-behandelingsopties in Europa aan te bieden. 

De producten van Neuraxpharm worden verkocht in meer dan 60 landen. Het bedrijf vervaardigt 

ook farmaceutische producten en actieve farmaceutische ingrediënten in de eigen fabrieken, 

Lesvi en Inke, in Spanje. 

Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: www.neuraxpharm.com  
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