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Wetenschapper UCB krijgt een visiting 

professorship aan de Oxford Medical School 

 Professor Ismail Kola door de  Medical Sciences Board van The 

University of Oxford benoemd tot Visiting Professor of Target 

Discovery   

 Driejarige leerstoel en onderzoeksactiviteit dankzij UCB’s partnership 

met de universiteit 

 Kadert in UCB’s engagement om via langetermijnsamenwerking en 

uitgebreide networking in de academische wereld innovatieve 

geneesmiddelen af te leveren 

Brussel, België, oktober 11, 2012. De University of Oxford heeft UCB Professor Ismail 

Kola aangesteld als “Visiting Professor of Target Discovery” in het Nuffield Department of 

Medicine (NDM). Deze functie omvat een bijdrage tot zowel onderwijs en research voor de 

komende drie jaar. Professor Kola blijft in die periode op post als Executive Vice President 

en President UCB NewMedicines™.  

Deze aankondiging kadert in de bestaande samenwerking tussen UCB en The University of 

Oxford die in maart dit jaar van start ging en gepaard gaat met een investering van 

3,6 miljoen pond in projecten voor translationele geneeskunde. UCB heeft een honderden 

samenwerkingsverbanden lopen, waaronder meerdere partnerships met Europese en 

Amerikaanse academische groepen. 

Professor Kola, die een Ph.D. in Medicine haalde aan de University of Cape Town, startte 

zijn loopbaan in de academische wereld vóór hij naar de industrie overstapte. Hij was 

eerder Professor of Human Molecular Genetics aan de Monash University Medical School 

en bekleedt momenteel Adjunct Professorships of Medicine aan de Washington University 

in St Louis, Missouri (USA) en de Monash University Medical School in Melbourne 

(Australië) en een Foreign Adjunct Professorship aan The Karolinska Institute in 

Stockholm, (Zweden). Hij is ook William Pitt Fellow aan het Pembroke College van de 

Cambridge University (VK).  

De laatste drie jaar stond professor Kola aan het hoofd van UCB NewMedicines™, dat een 

brede waaier innovatieve en geoctrooieerde wetenschappelijke en technologische 

knowhow inzet voor de ontwikkeling van baanbrekende geneesmiddelen.  

Professor Ismail Kola, Executive Vice President UCB en President UCB New 

Medicines™, zei: “Het is een eer voor mij dat ik de gelegenheid krijg om te werken met 



 

June 2012 UK/12MIS0074a 2/2 

deze wereldvermaarde instelling en ik kijk ernaar uit om mijn ervaringen en kennis uit de 

industrie te toetsen aan deze nieuwe omgeving. Het is van vitaal belang voor de 

wetenschappelijke vooruitgang en de ontwikkeling van innovatieve nieuwe therapieën en 

technologieën dat we onze kennis bundelen en een stimulerende samenwerking tussen de 

industrie en de academische wereld blijven aanmoedigen.” 
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Over UCB 
UCB, Brussel, België‘ (www.ucb.com) is een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op 

onderzoek en ontwikkeling van innoverende geneesmiddelen en oplossingen voor mensen met 
ernstige ziektes van het immuunsysteem of het centrale zenuwstelsel Met meer dan 8500 
medewerkers in ongeveer 40 landen bedroegen de inkomsten van het bedrijf in 2010 EUR 3,2 
miljard. UCB is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). 
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