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UCB BREIDT UIT NAAR CANADA 
 

UCB Pharma Canada ingehuldigd in aanwezigheid van Prins Filip van België 

 
Brussel, 7 november 2006 - UCB kondigde vandaag een uitbreiding van zijn 

activiteiten in Noord-Amerika aan met de opening van een filiaal in Canada. 

 

Onder auspiciën van de Belgische Economische Zending naar Canada, opende Z.K.H. 

Prins Filip van België officieel UCB Pharma Canada op een ceremonie die gisteren in 

Toronto werd gehouden. In aanwezigheid van Marc Verwilghen, Belgisch Federaal 

Minister van Buitenlandse Handel, Rudi Thomaes, Afgevaardigde Bestuurder, 

Vereniging van de Belgische Ondernemingen, en Jean-Marc Lalonde, M.P.P., Ontario 

Ministry of Economic Development and Trade, deelde UCB Pharma Canada zijn 

plannen mee voor zijn groei in Canada. 

 

Het onderzoek bij UCB richt zich op aandoeningen van het centraal zenuwstelsel, 

immunologische en inflammatoire aandoeningen, evenals oncologie. UCB Pharma 

Canada heeft zijn hoofdkwartier in Burlington, Ontario, en zal zich inzetten om aan 

Canadese patiënten behandelingsopties ter beschikking te stellen voor het verlichten 

van vaak invaliderende aandoeningen en het verbeteren van de kwaliteit van het leven.  

 

Het verkrijgen van de administratieve goedkeuring voor het nieuwe biotherapeutische 

middel CIMZIATM (certolizumab pegol) van UCB zal een essentiële prioriteit voor UCB 

Pharma Canada zijn. De uitstekende resultaten van de Fase III-klinische studie met 

CIMZIATM voor de behandeling van de ziekte van Crohn, hebben tot een recente 

wereldwijde expansie bij UCB geleid, waarvan de inhuldiging van het Canadese filiaal 

een essentieel element is. 

  UCB N.V., Researchlaan 60, B-1070 Brussel, (België) 



 

“Canada heeft één van de hoogste incidenties van inflammatoire darmziekten in de 

wereld,” zo verklaarde William Robinson, Executive Vice President, Global Operations, 

UCB. “Ongeveer één op 200 Canadezen had of heeft te maken met de ziekte van Crohn 

of met ulceratieve colitis. Wij hopen dat CIMZIATM een doeltreffende, veilige en 

gemakkelijke behandelingsoptie zal zijn voor de duizenden Canadezen die aan deze 

zware ziekte met episoden van remissie en recidieven lijden.” 

  

“Met de positieve ondersteuning van de wereldwijde organisatie van UCB en de 

positieve klinische vooruitzichten voor CIMZIATM in een aantal inflammatoire 

aandoeningen, is UCB Pharma Canada ideaal geplaatst om een Canadees 

biofarmaceutisch bedrijf van topformaat te worden,” aldus Rob Hamilton, de nieuwe 

General Manager van UCB Pharma Canada Inc. 

 

 
Over UCB 
UCB (www.ucb-group.com) is een toonaangevend, wereldwijd 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.  

 

Over UCB Pharma Canada 
UCB Pharma Canada Inc., opgericht in oktober 2006, gevestigd in Burlington, Ontario, werd 

opgericht voor het commercialiseren van CIMZIATM (certolizumab-pegol) in een reeks indicaties 

waaronder de ziekte van Crohn, reumatoïde arthritis en chronische plaque-psoriasis als een anti-

TNF geïndiceerd is. Bovendien voorziet UCB Pharma Canada in de nabije toekomst de lancering 

van verschillende belangrijke neurologische producten die tegemoet zullen komen aan de 

bestaande behoeften op de gebieden epilepsie, bewegingsstoornissen en pijnbehandeling. 
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