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Persbericht 

 

ëert leerstoel Beleid van Inflammatoire Darmziekten 
aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) 

september 2006 - UCB kondigde vandaag de oprichting aan van de 

agement van Inflammatoire Darmziekten” ter ondersteuning van het 

n Professor Severine Vermeire en Professor Paul Rutgeerts van het 

Gastro-enterologie aan het academisch ziekenhuis van de Katholieke 

euven (KUL). Het onderzoek betreft de werkingsmechanismen van 

handelingen voor Inflammatoire Darmziekten en de predicatieve factoren 

aat van de behandeling. 

CB sponsor is van deze gerespecteerde academische leerstoel aan een 

ekend staat voor zijn leidersrol in de studie en de behandeling van gastro-

 pathologie, kadert in de voortdurende inzet van UCB voor het 

van onderzoek in inflammatoire ziekten. Het weerspiegelt de kernwaarden 

neming, met name de bekommernis voor patiënten en een aanzienlijke 

 leveren tot het verbeteren van het leven van mensen over de gehele 

r dit jaar deed UCB bij de bevoegde overheden in de Verenigde Staten en 

 aanvraag voor de licentie van het eerste biologische middel, CIMZIATM 

pegol), voor de behandeling van de ziekte van Crohn (een inflammatoire 



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 meer dan 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.  
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