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Diapharm blij met nieuwe EMA-vestiging in Amsterdam 

Breda (Nederland), Münster (Duitsland), 23.11.2017 – De Europese 

farmaceutische dienstverlener Diapharm (www.diapharm.com) is bijzonder 

ingenomen met het besluit van de EU om het Europees 

Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam te vestigen. “De Nederlanders 

staan altijd open voor innovaties en we hopen dat dit ook mede van invloed 

zal zijn op de toekomstige besluitvorming van de EMA”, zegt Ralf Sibbing, 

algemeen directeur van Diapharm. In maart 2017 is er een nieuwe vestiging 

van Diapharm geopend in Breda en volgens het bedrijf is dit een optimale 

uitgangspositie voor de verdere ontwikkeling. Breda ontwikkelt zich 

momenteel tot een succesvol cluster van farmaceutische bedrijven uit de 

Benelux, waaronder Amgen, Janssen-Cilag, Fagron, Vifor en UCB. 

 

In de afgelopen jaren heeft Diapharm in Europa op nationaal en internationaal 

niveau ruim 500 geneesmiddelenregistraties begeleid. Het College ter 

Beoordeling van Geneesmiddelen hechtte daarbij weliswaar veel waarde aan 

veiligheid en werkzaamheid, maar stond tegelijk ook open voor 

vernieuwingen, benadrukt ook Dr. Bert Verhage, directeur van dochterbedrijf 

Diapharm BV in Breda.  

 

Ralf Sibbing is ook blij dat het EMA heeft aangekondigd meteen met de 

planning van de verhuizing te beginnen: “Ik hoop dat veel van de 

hooggekwalificeerde EMA-medewerkers meeverhuizen van Londen naar 

Amsterdam. Het is voor het doorgaans hoge veiligheids- en kwaliteitsniveau 

van de geneesmiddelenregistratie en -bewaking in Europa noodzakelijk dat de 

verhuizing soepel verloopt.” 

 

Beeldlijn (Sibbing_Ralf_DIAPHARM.jpg) 

Ralf Sibbing, algemeen directeur van Diapharm, is blij met de nieuwe EMA-

vestiging in Amsterdam. 
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Beeldlijn (Verhage_Bert_DIAPHARM.jpg): 

Dr. Bert Verhage leidt de vestiging van Diapharm in Breda. 

 

 
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. 

 


