
 
 

UCB Community Health Fund zet zijn schouders onder 50 
coronagerelateerde ondersteunings- en 
onderzoeksprojecten 
• 170 aanvragen voor ondersteuningsprojecten en 43 aanvragen voor onderzoeksprojecten 

ontvangen 
• 44 ondersteuningsprojecten en 6 onderzoeksprojecten geselecteerd 
• Nadruk op inspirerende projecten met blijvend positief effect, met name voor jongeren 

tussen 15-24 jaar 
• Nieuwe oproep tot het indienen van projecten verwacht in het voorjaar van 2021

Brussel (België) 28 januari 2021 – 7:00 CET – Het UCB Community Health Fund, dat in juni 2020 
gelanceerd werd, gaat 50 impactgedreven organisaties en projecten financieren, die het 
middellange- en langetermijneffect van de COVID-19-pandemie op de gezondheid van kwetsbare 
jonge mensen willen begrijpen en verminderen.  

Het UCB Community Health Fund sloot eind september 2020 zijn eerste oproep tot het indienen van 
projecten af. Er werden 170 aanvragen voor ondersteuningsprojecten en 43 aanvragen voor 
onderzoeksprojecten ontvangen uit verschillende landen waar UCB actief is.  

Het directiecomité van het fonds (beheerd door de Koning Boudewijn Stichting) stelde onafhankelijke 
selectiecomités met een brede geografische vertegenwoordiging aan om te helpen bij de selectie van 
de projecten en de toekenning van de financiering. In totaal werd 2.440.000 euro toegekend aan 44 
ondersteuningsprojecten en 6 onderzoeksprojecten.  

In de categorie ondersteuningsprojecten zullen non-profitorganisaties en stichtingen in vijf 
continenten initiatieven kunnen starten ter ondersteuning van dakloze jongeren en ter voorkoming 
van zelfdoding en zelfbeschadiging. Een andere groep van organisaties die financiële middelen 
ontvangen, richt zich op het beperken van de psychosociale en gezondheidsrisico’s van COVID-19 
voor de meeste kwetsbare en geïsoleerde jongeren. In België zijn 22 non-profitorganisaties en 
stichtingen geselecteerd. Een overzicht van de projecten is beschikbaar op de corporate website van 
UCB.  

De beurzen voor onderzoeksprojecten worden ter beschikking gesteld van ziekenhuizen en 
universiteiten die de impact van COVID-19 op de gezondheid en het welzijn van jongeren in België (4 
projecten) en het Verenigd Koninkrijk (2 projecten) bestuderen.  

Indrukwekkend werk 

“Het grote aantal aanvragen bevestigt dat er veel behoefte is aan steun voor kwetsbare 
bevolkingsgroepen. Hoewel het selectiecomité onder de indruk was van de goede kwaliteit van de 
voorgestelde projecten, hebben we ons vooral gericht op inspirerende projecten met een blijvend 
positief effect, met name voor jongeren tussen 15 en 24 jaar,” aldus Xavier Hormaechea, secretaris-
generaal van het UCB Community Health Fund. “We hopen dat de financiering alle geselecteerde 
organisaties in staat zal stellen het indrukwekkende werk dat ze in hun gemeenschappen doen voort 
te zetten. 

https://www.ucb.com/_up/ucb_com_our_company/documents/UCB_Fund_List_of_Grantees.pdf
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Het UCB Community Health Fund heeft reeds contact genomen met de verschillende ondersteunde 
organisaties. Informatie over de resultaten van de projecten en het gefinancierde onderzoek volgt 
later.  

Nieuwe oproep tot het indienen van projecten 

Terwijl de eerste projecten worden uitgevoerd, is het directiecomité al bezig met de voorbereiding 
van de volgende oproep tot het indienen van projecten. De doelgroep van organisaties en kwetsbare 
personen wordt bekendgemaakt in het voorjaar wanneer de nieuwe oproep tot het indienen van 
projecten naar verwachting zal worden gelanceerd.  

Over het UCB Community Health Fund 

Het UCB Community Health Fund werd in 2020 gelanceerd als antwoord op de COVID-19-
pandemie. Het fonds, beheerd door de Koning Boudewijn Stichting, wil gezondheidsongelijkheden bij 
kwetsbare bevolkingsgroepen aanpakken, door bij te dragen tot het begrijpen en verminderen van de 
middellange- en langetermijnimpact van de COVID-19-pandemie op hun fysieke, mentale en sociale 
welzijn. Meer specifiek wil het fonds kwetsbare personen ondersteunen, zoals raciale en etnische 
minderheden, kinderen, ouderen, sociaaleconomisch achtergestelde personen, on(der)verzekerden 
of personen met bepaalde medische aandoeningen (niet gerelateerd aan de therapeutische 
gebieden of activa) in de gemeenschappen waar UCB actief is.  
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Over UCB 
UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een internationaal biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op 
de ontdekking en ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen en oplossingen om het leven te 
veranderen van mensen met ernstige ziekten van het immuunsysteem of van het centrale 
zenuwstelsel. Met meer dan 7500 medewerkers in ongeveer 40 landen haalde het bedrijf in 2019 
een omzet van € 4,9 miljard. UCB is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). Volg ons op 
Twitter: @UCB_news 

 

Toekomstgerichte verklaringen van UCB 
Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van huidige plannen, schattingen en 
overtuigingen van het management. Alle verklaringen, behalve die welke historische feiten betreffen, 
zouden als toekomstgerichte verklaringen kunnen worden beschouwd, met inbegrip van schattingen 
van opbrengsten, operationele marges, investeringsuitgaven, geldmiddelen, andere financiële 
informatie, verwachte juridische, politieke, registratie- of klinische resultaten en andere soortgelijke 
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schattingen en resultaten. Op grond van hun aard zijn dergelijke toekomstgerichte verklaringen geen 
garantie voor toekomstige resultaten en zijn ze onderhevig aan risico’s, onzekerheden en 
veronderstellingen die deze dit jaar of de komende jaren kunnen vertragen, afwenden of veranderen, 
die moeilijk te voorspellen zijn, die buiten de controle van UCB vallen en die ertoe kunnen leiden dat 
de werkelijke toekomstige financiële resultaten, doelen, plannen en doelstellingen van UCB 
substantieel verschillen van toekomstige resultaten die expliciet of impliciet in dit persbericht worden 
genoemd. Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen kunnen leiden zijn: de wereldwijde 
verspreiding van COVID-19, veranderingen in de algemene economische, zakelijke en 
concurrentiesituatie, het niet of niet tegen aanvaardbare voorwaarden kunnen verkrijgen van vereiste 
wettelijke goedkeuringen, kosten verbonden aan onderzoek en ontwikkeling, veranderingen in de 
vooruitzichten voor producten die in de pijplijn zitten of door UCB worden ontwikkeld, gevolgen van 
toekomstige rechterlijke beslissingen of onderzoeken door de overheid, 
productaansprakelijkheidsclaims, betwistingen van octrooibescherming voor producten of 
productkandidaten, wijzigingen in wet- of regelgeving, wisselkoersschommelingen, wijzigingen of 
onzekerheden in de belastingwetgeving of de handhaving van dergelijke wetten en het aanwerven en 
in dienst houden van zijn werknemers.   
Voorts vormt de informatie in dit document geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van 
een aanbod tot aankoop van effecten, en is er geen sprake van een aanbod, uitnodiging of verkoop 
van effecten in een rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging of verkoop 
onwettig zou zijn voorafgaand aan de registratie of kwalificatie volgens de effectenwetgeving van dat 
rechtsgebied. UCB verstrekt deze informatie per de datum van dit document en wijst uitdrukkelijk 
elke verplichting af om de informatie in dit persbericht te actualiseren, hetzij om de werkelijke 
resultaten te bevestigen, hetzij om een wijziging in zijn verwachtingen te melden. 
Er is geen garantie dat nieuwe productkandidaten in de pijplijn zullen worden goedgekeurd als 
product of dat nieuwe indicaties voor bestaande producten zullen worden ontwikkeld en 
goedgekeurd. Producten of potentiële producten die het onderwerp zijn van partnerships, joint 
ventures of licentiesamenwerkingen kunnen onderhevig zijn aan verschillen tussen de partners. Ook 
is het mogelijk dat UCB of derden problemen ontdekken in verband met de veiligheid, bijwerkingen of 
productie van producten van UCB nadat ze op de markt zijn gebracht. 
Bovendien kunnen de verkoopcijfers worden beïnvloed door nationale en internationale tendensen 
op het gebied van kostenbeheersing in 'managed care' en in de gezondheidszorg en het 
terugbetalingsbeleid dat door derde-betalers wordt opgelegd, alsook door wetgeving die van invloed 
is op de prijsstelling en terugbetaling van biofarmaceutica. 
De bijgewerkte financiële richtlijnen hierboven geven de mogelijke gevolgen van de COVID-19-
pandemie niet weer. De onderneming volgt de ontwikkeling van deze pandemie en de mogelijke 
financiële gevolgen ervan voor UCB op de voet.  
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