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UCB ondersteunt nieuw centrum voor 
epilepsiepatiënten in Peking en sluit partnership 
voor nieuwe centra 

 UCB neemt deel aan Belgische handelsmissie in China  

 HKH Prinses Mathilde van België opent het nieuwe 
epilepsiecentrum 

 UCB tekent samenwerkingsakkoord met CAAE in aanwezigheid 
van ZKH Prins Filip van België  

 
Peking, 24 oktober 2011 UCB ondersteunt een nieuw centrum voor epilepsiepatiënten 
in het Peking University First Hospital. Het centrum is vandaag officieel geopend door ZKH 
Prins Filip Van België in het kader van de Belgische handelsmissie in China.  

Doel van het epilepsiecentrum is pediatrische patiënten en hun families bewust te maken 
van deze ernstige ziekte. Het centrum werd geopend in samenwerking met de Chinese 
Association Against Epilepsy (CAAE), die sinds 2005 een strategisch partnership heeft met 
UCB.  
 
Naar aanleiding van de opening tekende Roch Doliveux, CEO van UCB, een 
samenwerkingsakkoord met Professor Shichuo Li, voorzitter van de CAAE. Met dit akkoord 
herbevestigt UCB zijn steun aan de CAAE om de komende jaren meer van deze centra te 
openen in verschillende Chinese steden.  
 
Luc Vermeesch, verantwoordelijk voor de belangrijkste internationale markten bij UCB: 
“De opening van dit centrum is een eerste maar belangrijke stap in de samenwerking 
tussen UCB en de CAAE die in de toekomst nog zal worden versterkt. Wij zetten ons in om 
de levenskwaliteit van epilepsiepatiënten en hun families te verbeteren, in China en elders 
in de wereld.”  
 
Epilepsie is de meest voorkomende ernstige neurologische aandoening en is een van de 
meest voorkomende niet-overdraagbare ziekten ter wereld. In China zijn negen miljoen 
mensen getroffen door epilepsie, met ongeveer 400.000 nieuwe gevallen per jaar. 

 
Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met : 

Didier Malherbe, VP Public Affairs, +32 475 86 79 91 (in China tijdens de missie) 
Voor andere vragen: France Nivelle, VP Global Communications: +32 475 494 001 

 
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 8500 
medewerkers in meer dan 40 landen. UCB is sinds 1996 actief op de Chinese markt en telt in China 
750 medewerkers.  


