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UCB en PatientsLikeMe sluiten 
samenwerkingsverband om mensen met 
epilepsie een stem te geven in verder 
onderzoek 
• Uniek partnership tussen patiënten en de farmaceutische industrie met als 

doel het inzicht in epilepsie te verbeteren 

• Mensen met epilepsie zullen realtime hun dagelijkse ervaringen met de 
behandeling van epileptische aanvallen en het bereiken van hun 
behandelingsdoelstellingen delen 

Brussel, België en Cambridge, MA – 15 juni 2009 – persmededeling – 
Biofarmaceutisch bedrijf UCB en PatientsLikeMe, de toonaangevende online community 
voor personen met ernstige aandoeningen, kondigden vandaag een strategisch 
samenwerkingsverband aan voor het opzetten van een online, open epilepsy community 
die de ervaringen uit het dagelijkse leven zal weergeven van personen met epilepsie in de 
VS. 

De community is bedoeld om informatie van personen met epilepsie in te zamelen en weer 
te geven, onafhankelijk van hun diagnose, prognose of behandeling. Het platform zal 
begin 2010 worden gelanceerd. 

“UCB heeft een lange traditie als het gaat om het verbeteren van de levenskwaliteit van 
mensen met ernstige aandoeningen”, aldus Roch Doliveux, Chief Executive Officer, UCB. 
“Deze samenwerking is bijzonder interessant omdat patiënten voor het eerst met hun 
ervaringen en gegevens uit het dagelijkse leven kunnen bijdragen aan onderzoek in 
epilepsie.’’ 

UCB is het eerste farmaceutische bedrijf dat een samenwerking aangaat met 
PatientsLikeMe om een patiënten-community te lanceren. De nieuwe community voor 
personen met epilepsie zal UCB in staat stellen om de patiënten, hun leven en hun 
behandelingservaringen beter te begrijpen. 

Deelnemers zullen hun daadwerkelijke voortgang met de behandeling van hun 
epileptische aanvallen en het bereiken van hun behandelingsdoelstellingen kunnen 
bijhouden en met de gemeenschap delen zodat patiënten, zorgverstrekkers, onderzoekers 
en de farmaceutische industrie meer over de ziekte kunnen leren. 

“Op onze site stellen wij elke dag vast dat patiënten geïnteresseerd zijn om meer te leren 
over hun aandoening’’ aldus Ben Heywood, CEO en medeoprichter van PatientsLikeMe. 
“Door samen te werken met toonaangevende bedrijven zoals UCB, kunnen wij de stem 
van de patiënten luider laten klinken bij bedrijven die zich inzetten voor betere 
behandelingen en betere zorg.” 

Epilepsie is een chronische neurologische aandoening. Wereldwijd hebben ongeveer 50 
miljoen mensen epilepsie, waaronder tussen de 2,5 en 3 miljoen Amerikanen. Epilepsie is 
een vaak gestigmatiseerde en onvoldoende begrepen aandoening die iedereen op elk 
ogenblik kan krijgen. Nieuwe gevallen doen zich echter meestal voor bij jonge kinderen en 
oudere volwassenen. Het aantal personen met epilepsie in de VS zal naar verwachting 
toenemen naarmate de bevolking veroudert. Epilepsie kan niet worden genezen, hoewel 
behandelingen in de voorbije tien tot twintig jaar wel verbeterd zijn.  

 

Voor verdere vragen kan u terecht bij: 
Nancy Nackaerts, External Communications, UCB 
M: +32 473 86 44 14, nancy.nackaerts@ucb.com 
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Over PatientsLikeMe 
PatientsLikeMe (www.patientslikeme.com) is de toonaangevende online community voor patiënten 
met ernstige aandoeningen. PatientsLikeMe draagt bij tot meer kennis door het verzamelen van 
ervaringen uit het dagelijkse leven over het verloop van de aandoening van patiënten met ALS, 
multiple sclerose, de ziekte van Parkinson, HIV en stemmingsstoornissen (waaronder depressie, 
bipolaire stoornis, angst, OCD en PTSD), fibromyalgie en epilepsie. De interactie van patiënten met 
het oog op het verbeteren van hun behandeling, leidt tot gegevens die onderzoekers kunnen 
helpen meer inzicht te geven in het verloop van deze aandoeningen in het dagelijkse leven van 
patiënten. PatientsLikeMe streeft ernaar het grootste kennisbestand over “real-life” ziekte-
ervaringen samen te stellen om bij te dragen tot de ontwikkeling van nieuwe en meer 
doeltreffende behandelingen.  

Over UCB 
UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op 
onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van vernieuwende geneesmiddelen, met nadruk op 
het vlak van het centrale zenuwstelsel en immunologieziekten. UCB telt meer dan 10 000 
medewerkers in meer dan 40 landen en haalde in 2008 een omzet van EUR 3,6 miljard. UCB is 
genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). 

Toekomstgerichte verklaring 
Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en 
overtuigingen van het management. Dergelijke uitspraken zijn onderworpen aan risico's en 
onzekerheden waardoor de reële resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten in 
dergelijke toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke 
verschillen kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en 
concurrentiesituatie, effecten van toekomstige gerechtelijke beslissingen, wijzigingen in wettelijke 
voorschriften, schommelende wisselkoersen en de aanwerving en handhaving van zijn werknemers. 

 


