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UCB Award 2011 gaat naar prof. Bart De Strooper 
 

• De UCB Award wil Belgisch neurowetenschappelijk onderzoek 
ondersteunen 

• Onderzoek van prof. Bart De Strooper (K.U.Leuven) handelt over 
de impact van microRNA op de ziekte van Alzheimer 

 

Brussel, 16 juni 2011 – De UCB Award voor Neurowetenschappelijk Onderzoek, die 
onder bescherming staat van de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth, is vandaag 
uitgereikt aan professor Bart De Strooper van de K.U.Leuven om zijn onderzoek naar de 
ziekte van Alzheimer financieel te ondersteunen. De prijs werd overhandigd door H.K.H. 
Prinses Astrid, erevoorzitster van de Stichting, tijdens een academische zitting in het 
Koninklijk Paleis.  

Door de mogelijke rol van ontregelde microRNA-netwerken centraal te stellen, werpt het 
onderzoeksproject van prof. De Strooper nieuw licht op de ziekte van Alzheimer. De UCB 
Award bedraagt 100.000 euro en draagt bij aan de verdere financiering van het 
onderzoek.  

“Het werk van prof. De Strooper spreekt tot de verbeelding en opent nieuwe 
perspectieven om de oorzaken van de ziekte van Alzheimer te achterhalen, evenals 
nieuwe pistes voor de mogelijke ontwikkeling van behandelingen,” licht Roch Doliveux, 
CEO van UCB, toe. “Als voortrekker op het gebied van epilepsie moedigt UCB elke 
originele en innovatieve onderzoeksactiviteit met betrekking tot het centrale zenuwstelsel 
aan en engageert het zich om deze activiteiten te ondersteunen. We willen niet alleen ons 
steentje bijdragen aan de vooruitgang van behandelingen tegen epilepsie, maar ook tegen 
neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer.” 

Over de UCB Award 

De UCB Award wordt driejaarlijks uitgereikt onder auspiciën van de Geneeskundige 
Stichting Koningin Elisabeth om het neurowetenschappelijk onderzoek te promoten. De 
laureaat van de UCB Award wordt aangeduid door een onafhankelijk wetenschappelijk 
comité. In 2008 werd de prijs uitgereikt aan prof. Rik Vandenberghe (K.U.Leuven) voor 
zijn onderzoek naar de impact van de ziekte van Alzheimer op taalbeheersing. In 2006 
ging de UCB Award naar prof. Pierre Vanderhaeghen (ULB) voor zijn werk rond neurale 
verbindingen in de hersencortex. 

Over het open innovatiemodel van UCB 

UCB hanteert een open innovatiemodel dat de onderneming toelaat om samen te werken 
met de voornaamste actoren op het vlak van medisch en biofarmaceutisch onderzoek, dit 
zowel in België als in het buitenland. Op die manier heeft UCB reeds meer dan 140 
partnerships afgesloten met Belgische universiteiten, en werkt het samen met meer dan 
400 bedrijven en universiteiten wereldwijd. In België is UCB de voornaamste investeerder 
in Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) over alle sectoren heen. 
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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 ongeveer 9 000 
medewerkers in meer dan 40 landen en haalde in 2010 een omzet van EUR 3,2 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. 

 

 


