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Toonaangevende Belgische researchgroep in neurowetenschappen 

wint UCB-prijs voor Neurowetenschappelijk Onderzoek 
 
Brussel (België), 13 juni 2006 – 17:00 uur. UCB-prijs voor Neurowetenschappelijk 

Onderzoek in België wordt vandaag uitgereikt aan de researchgroep van dr. Pierre 

Vanderhaeghen, van het ‘Institut de Recherches Interdisciplinaires en Biologie Humaine et 

Moleculaire’ (IRIBHM, Instituut voor Interdisciplinair Onderzoek inzake Menselijke en 

Moleculaire Biologie), Université Libre de Bruxelles. De prijs is een erkenning voor de 

uitstekende bijdrage van het team aan de neurowetenschappen en aan een beter inzicht in 

de mechanismen die de grootte en de vorm van onze hersenen bepalen.  

 

De UCB-prijs voor Neurowetenschappelijk Onderzoek werd vandaag uitgereikt door Hare 

Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid, erevoorzitster van de Medische Stichting Koningin 

Elisabeth. Plaats van het gebeuren was het Koninklijk Paleis in Brussel.  

 

Dr. Pierre Vanderhaeghen leidt één van de zeventien universiteitsteams die een aanzienlijke 

jaarlijkse beurs kregen van de Medische Stichting Koningin Elisabeth. De Stichting spitst zich 

toe op neurowetenschappen en ondersteunt onderzoekers die de nieuwste technieken 

hanteren om de werking van het zenuwstelsel te bestuderen.  

 

"Als biofarmaceutische wereldleider en specialist in ernstige aandoeningen, waaronder 

stoornissen van het centraal zenuwstelsel (CZS), is UCB verheugd om deze onderscheiding 

te kunnen ondersteunen", aldus Roch Doliveux, CEO van UCB. "UCB is zich bewust van de 

essentiële rol van academisch onderzoek en kan naast zijn eigen 'CNS Research Centre of 

Excellence' ('Gespecialiseerd onderzoekscentrum voor het CZS') in Braine l’Alleud ook 

bouwen op sterke partnerschappen met Belgische universiteiten."  

  UCB S.A. Researchdreef 60, B-1070 Brussel (België) 



UCB concentreert zich bij zijn research op ernstige, lichamelijk en sociaal invaliderende 

aandoeningen van het centraal zenuwstelsel, waaronder epilepsie, narcolepsie, 

neuropathische pijn en multiple sclerose. Het Instituut voor Epilepsie van UCB in België biedt 

een uitgebreid assortiment interactieve diensten aan om epilepsiepatiënten te helpen. UCB 

steunt ook met trots een reeks andere vernieuwende en wereldwijde initiatieven op het vlak 

van educatie, onderzoek en epilepsie.  

 
Over UCB 
UCB (www.ucb-group.com) is een toonaangevend, wereldwijd aanwezig biofarmaceutisch bedrijf dat 

zich toelegt op het onderzoek, de ontwikkeling en de commercialisering van vernieuwende 

farmaceutica en biotechnologische producten voor aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, 

allergische / respiratoire aandoeningen, immuunziekten en inflammatoire aandoeningen en de 

oncologie. UCB wil een toonaangevende positie bekleden in de categorieën van ernstige ziekten. 

UCB heeft 8 300 mensen in dienst in 40 landen. In 2005 realiseerde het bedrijf een opbrengst van 

€2,3 miljard. UCB staat genoteerd op de beurs Euronext Brussels. Het wereldwijde hoofdkantoor 

bevindt zich in Brussel.  
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