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Contact details: 
Diapharm GmbH & Co. KG 
Hafenweg 18-20 
48155 Münster, Germany 
 
Contact: Nicole Sibbing 
Phone: +49 251 60935-517 
nicole.sibbing@diapharm.de 
www.diapharm.com 
 
Diapharm BV  
BondPark 
Graaf Engelbertlaan 75 
4837 DS Breda, Netherlands 
www.diapharm.nl 
 
 
 
Agency contact details: 
co-operate Wegener & Rieke GmbH 
Zumsandestraße 32 
48145 Münster, Germany 
 
Contact: Christian Rieke 
Phone: +49 251 3222611 
wort@co-operate.net 
www.co-operate.net 
 
Catch of the Day  
Perception Management BV  
Leidschendam, The Netherlands 
 
Contact: Patrick de Leede 
Phone: +31 70 32 00 263 
info@catchoftheday.nl 
www.catchoftheday.nl 

 

Farmaceutische dienstverlener breidt uit:  
Diapharm opent nieuwe vestiging in Nederland 
 

Münster (Duitsland), Breda (Nederland), 20 maart 2017 – De 

internationale dienstverlener en consultancy voor de gezondheidszorg 

Diapharm (www.diapharm.com en www.diapharm.nl) opent een vestiging 

voor de Benelux. Diapharm adviseert en begeleidt ondernemingen bij de 

ontwikkeling, goedkeuring en kwaliteitsborging van 

gezondheidsproducten in heel Europa. 

 

Dr. Bert Verhage zal het management van Diapharm BV in Breda op zich 

nemen. Tot op heden was internist Verhage als lid van het managementteam 

bij Will-Pharma (België) onder andere verantwoordelijk voor Sales en 

Marketing (NL), Business Development en Regulatory Affairs.  

 

"Vanwege zijn uitgebreide netwerk binnen de farmaceutische industrie, de 

zorgverzekeraars, zijn medische expertise en ervaring met het leiding geven 

aan een farmaceutisch bedrijf is Bert Verhage de perfecte aanwinst voor 

Diapharm," zegt Ralf Sibbing, algemeen directeur van het Duitse 

moederbedrijf Diapharm GmbH & Co. KG. 

 

De nieuw opgerichte BV Diapharm zal zich richten op kwaliteitsborging,  

farmacovigilantie en regulatory affairs voor internationaal actieve 

farmaceutische bedrijven. Ook ontwikkelt Diapharm productinnovaties, vooral 

voor de OTC-markt.  

 

"De Duitse onderneming staat internationaal voor topkwaliteit en 

betrouwbaarheid en biedt juist die internationale diensten die tot nu toe 

ontbreken op de Benelux-markt," aldus dr. Bert Verhage. 

 

Na zijn studie geneeskunde in Rotterdam en Toronto werkte Verhage als 

internist. Voorts leidde hij de Stichting Transmuraal Netwerk, die de integratie 

van zorgdiensten in Nederland bevordert. Daarna maakte hij de overstap naar 

de farmaceutische industrie. 
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Achtergrondinformatie Diapharm  
Diapharm (www.diapharm.com en www.diapharm.nl) is een toonaangevende 

internationale dienstverlener en adviesorganisatie voor consument, 

gezondheidszorg en farmaceutische industrie. Diapharm, dat werd opgericht 

in 1988, ondersteunt klanten op het gebied van geneesmiddelen, medische 

hulpmiddelen, voedingssupplementen, dieetvoeding en cosmetica. De 

onderneming richt zich op de regelgevende zaken en vergunningverlening, 

medisch-wetenschappelijke opdrachten, kwaliteitsborging en advies. Met 

ongeveer honderd medewerkers in Duitsland, Nederland, Oostenrijk en China 

ondersteunt Diapharm succesvol multinationals, recente start-ups en kleine en 

middelgrote bedrijven. 

 

 

 

Fotobijschrift (Verhage_Bert_DIAPHARM.jpg): 

Dr. Bert Verhage leidt de nieuwe vestiging van Diapharm in het Bondpark te 

Breda. 

 

 


