
 
 

 

PERSBERICHT 

 

Neuraxpharm vervolledigt aanwezigheid in Benelux met de opening van 

filiaal in Brussel om de activiteiten in België en Luxemburg te beheren  

 

Uitbreiding Belgisch team onder leiding van Country Manager, Dr. Pierre-Hervé 

Brun, om patiënten behandelingen aan te bieden in CZS 

.  

Brussel en Düsseldorf – 24 januari 2023 – Neuraxpharm Group (Neuraxpharm), een 

toonaangevend Europees gespecialiseerd farmaceutisch bedrijf dat zich richt op de behandeling 

van aandoeningen van het centraal zenuwstelsel (CZS), kondigt de oprichting aan van 

Neuraxpharm Belgium, om de activiteiten in België en Luxemburg te beheren, waarmee 

Neuraxpharm zijn aanwezigheid in Benelux vervolledigt en het expansiepad binnen Europa 

verderzet. 

De aanwezigheid van Neuraxpharm in België voegt een extra land toe aan de groeiende lijst van 
meer dan 20 landen waar Neuraxpharm reeds gevestigd en erkend is. Neuraxpharm Belgium, 
gevestigd in Brussel, zal twee voorschriftmerken op de markt brengen en verdelen: Buccolam® 
(midazolam hydrochloride), en Célocurine® (suxamethonium chloride). Beiden zijn momenteel al 
op de Belgische en Luxemburgse markten verkrijgbaar.  

Neuraxpharm Belgium zal zijn bestaande portfolio verder ontwikkelen en plant om 
gespecialiseerde producten te lanceren uit de twee merkproductportfolio's die het in juli 2022 van 
Sanofi heeft overgenomen. Alle producten zullen beschikbaar zijn in België en Luxemburg voor 
heel het medisch corps en met name voor neurologen en psychiaters en voor de patiënten, zowel 
in apotheken als in ziekenhuizen.  

Dr. Pierre-Hervé Brun zal naast zijn huidige rol als Country Manager voor Neuraxpharm France, 

tevens Country Manager worden voor Neuraxpharm Belgium. Met 30 jaar ervaring in de 

farmaceutische industrie heeft Dr. Brun een uitgebreid expertise op het gebied van 

bedrijfsontwikkeling, markttoegang en commercieel operationeel management. Zijn ervaring zal 

van onschatbare waarde zijn wanneer Neuraxpharm zijn doel versnelt om een Europese 

(wereldwijde) leider te worden op het gebied van CZS in Europa. Neuraxpharm is van plan zijn 

Belgisch team uit te breiden om de activiteiten van Neuraxpharm in beide landen te doen groeien. 

Dr. Jörg-Thomas Dierks, CEO van Neuraxpharm, gaf aan: “Wij zijn verheugd over deze 

positieve start van 2023, bijdragend aan onze geografische uitbreidingswens in Europa. Dit is een 

unieke en boeiende kans die ons toelaat twee nieuwe markten te betreden om medische 

oplossingen van hoge kwaliteit aan te bieden aan Belgische en Luxemburgse patiënten.” 

Dr. Pierre-Hervé Brun, Country Manager van Neuraxpharm Belgium, voegde hieraan toe: 

“We zijn enthousiast bij het idee om rechtstreeks aanwezig te zijn in deze twee landen en dit zal 

de positie van Neuraxpharm verder versterken als een belangrijke speler in de behandeling van 

aandoeningen van het CZS, en zo bij te dragen aan het verbeteren van het welzijn van mensen 

die aan deze aandoeningen lijden.” 

De recente toetreding van Neuraxpharm op deze twee nieuwe markten volgt op een sterk 

parcours. In de afgelopen paar maanden heeft Neuraxpharm verschillende mijlpalen bereikt, 

waaronder het openen van haar filialen in Nederland en Griekenland. Tegelijkerheid is 

Neuraxpharm zijn productportfolio blijven uitbreiden met de overname van twee gevestigde 

merkspecialiteiten van Sanofi in 2022, en de overname van het voorschriftmerk Buccolam® 



 
 

(midazolam), in 2020. Neuraxpharm blijft nieuwe zakelijke kansen benutten door de markten voor 

digitale gezondheid en weesgeneesmiddelen te betreden via nieuwe licentieovereenkomsten met 

mjn-SERAS en Minoryx. Tot slot heeft het bedrijf zijn positie als belangrijke speler op de Europese 

medische cannabismarkt versterkt door de oprichting van een specifieke bedrijfseenheid gewijd 

aan medische cannabis. Bovendien werkt Neuraxpharm recent samen met Panaxia, een 

wereldwijde producent van producten op basis van medische cannabis, om deze producten op 

basis van medische cannabis te commercialiseren in Duitsland, Zwitserland en Tsjechië.  

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:  
 

 

Hill+Knowlton Strategies 

Sarah Coupienne 

sarah.coupienne@hkstrategies.com 
 

Over de Groep Neuraxpharm  

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

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

landen aanwezig en heeft meer dan 1,000 werknemers. Samen met de steun van door Permira 

geadviseerde investeringsfondsen, bezit Neuraxpharm een uitstekende kennis van de CZS-markt 

die gedurende deze 35 jaar verworven werd. 

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

geneesmiddelen met toegevoegde waarde, generieke geneesmiddelen, Consumer 

Healthcareproducten, producten op basis van medische cannabis, ‘beyond-the-pill’ oplossingen 

(digitale gezondheid en medische hulpmiddelen) en weesgeneesmiddelen. Neuraxpharm streeft 

voortdurend naar het aanbieden van een breed scala aan effectieve, hoogwaardige en betaalbare 

CZS-behandelingsopties in Europa. 

De producten van Neuraxpharm worden verkocht in meer dan 60 landen en worden rechtstreeks 

in Europa verdeeld dankzij een eigen commercieel netwerk, maar ook in de rest van de wereld 

dankzij lokale distributeurs. Het bedrijf heeft een onderzoekscentrum en produceert 

farmaceutische producten en actieve farmaceutische bestanddelen in zijn twee 

productievestigingen, Lesvi en Inke, gelegen in Spanje. 

Voor meer informatie kan u de website bezoeken www.neuraxpharm.com  

 

http://www.neuraxpharm.com/

