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Industrie en academische wereld bundelen 
krachten: UCB en Universiteit van Oxford  
sluiten R&D-partnership  
• Nieuwe samenwerking om innovatief onderzoek te ontwikkelen op het 

gebied van immunologie en neurologie 

• Britse Minister of State prijst overeenkomst na recent aangekondigde 
‘Strategy for UK Life Sciences’ 

Slough, Engeland, maandag 19 maart 2012: UCB Pharma en de Universiteit van Oxford 
gaan samenwerken in geavanceerde farmaceutische onderzoeksprojecten, zo werd vandaag 
bekendgemaakt. Het nieuwe partnership zal wetenschappers uit de industrie en academische 
wereld in staat stellen samen te werken bij het ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen 
voor het behandelen van ernstige immunologische en neurologische aandoeningen.  

Deze combinatie van middelen en expertise zal de best mogelijke kans bieden om innovatief 
onderzoek om te zetten in nieuwe geneesmiddelen voor patiënten, een aandachtsgebied dat 
tot prioriteit wordt gesteld in de onlangs door de Britse regering gelanceerde Strategy for UK 
Life Sciences. 

Professor Sir John Bell (Regius Professor of Medicine aan de Universiteit van Oxford en 
voormalig voorzitter van de Academy of Medical Sciences) en David Willetts (Minister of State 
for Universities and Science) zullen vandaag bij UCB samen met Roch Doliveux 
(Chief Executive, UCB en voorzitter van het Innovative Medicines Initiative) en Ismail Kola 
(Executive Vice President en President of New Medicines™, UCB) de overeenkomst 
ondertekenen. 

UCB is een onderzoeksgericht biofarmabedrijf en zet zwaar in op R&D. Bijna de helft van het 
budget wordt gespendeerd in het Verenigd Koninkrijk. UCB is daarmee een van de vijf 
grootste investeerders in R&D in de Britse farmaceutische sector. In 2010 werd meer dan 
£230 miljoen aan R&D uitgegeven en het bedrijf blijft investeren in nieuwe faciliteiten en 
nieuw onderzoek. 

Het partnership tussen Oxford en UCB zal worden gefinancierd met een bijdrage van 
£3,6 miljoen van UCB en zal 3 jaar lopen. Een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers 
van UCB en de Universiteit van Oxford zal toezien op de samenwerking door middel van 
regelmatige bijeenkomsten om nieuwe projecten te bestuderen en monitoren. Over de 3 jaar 
looptijd van deze overeenkomst, zullen ongeveer 5 à 10 projecten geselecteerd worden voor 
onderzoek.  

Professor Sir John Bell, Regius Professor of Medicine aan de Universiteit van Oxford zei: “Dit 
is een opwindend nieuw partnership en ik ben uiterst benieuwd wat het zal opleveren. 
Partnerships tussen de industrie en de academische wereld zullen een steeds belangrijkere rol 
spelen bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, behandelingen en medische 
technologieën. Het samenvoegen van expertise en middelen is precies wat nodig is om het 
beste onderzoek uit te voeren, te bepalen wat de meest belovende kandidaat-
geneesmiddelen zijn en deze verder te ontwikkelen.  
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Roch Doliveux, Chief Executive van UCB en voorzitter van het Innovative Medicines Initiative, 
zei: “UCB zoekt actief zijn interne mogelijkheden te koppelen met innovatieve projecten van 
wereldklasse, in het bijzonder in de academische wereld. Dit nieuwe partnership combineert 
het vermaarde academische onderzoek van de Universiteit van Oxford met het baanbrekende 
antilichaamonderzoek van UCB. Het brengt twee partijen samen die zich ten volle engageren 
voor wetenschappelijk onderzoek en die wat graag ideeën willen uitwisselen in hun 
gezamenlijke queeste naar nieuwe geneesmiddelen die het verschil maken voor mensen die 
met ernstige ziekten leven.” 

David Willetts, Minister of State for Universities and Science, gaf het volgende commentaar 
op dit nieuwe R&D-partnership: “In onze Strategy for UK Life Sciences hebben we ambitieuze 
plannen bekend gemaakt voor het Verenigd Koninkrijk, waarbij we ons land als de nummer 
één willen positioneren voor investeerders. De aankondiging vandaag van het partnership 
tussen UCB en de Universiteit van Oxford is dan ook uitstekend nieuws. Het initiatief brengt 
toonaangevende spelers samen uit zowel de academische wereld als het bedrijfsleven. Samen 
stuwen ze innovatie en ontwikkelen ze behandelingen voor de ernstige ziekten die miljoenen 
mensen treffen. Dit partnership biedt heel wat voordelen voor patiënten en de economie.” 

De vestiging van UCB in het Verenigd Koninkrijk bevindt zich in Slough, Berkshire. In Slough 
is het centrum voor immunologisch onderzoek gevestigd, dat zich concentreert op onderzoek 
naar aandoeningen als reumatoïde artritis, lupus, prikkelbaredarmsyndroom (PDS) en 
osteoporose.   
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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 8 000 medewerkers in 
ongeveer 40 landen haalde UCB in 2011 een omzet van EUR 3,2 miljard. UCB is genoteerd op Euronext 
Brussel (symbool: UCB). 

Over de faculteit Medische Wetenschappen van de Universiteit van Oxford  
De faculteit Medisch Wetenschappen van de Universiteit van Oxford is een van de grootste biomedische 
onderzoekscentra in Europa, met meer dan 2500 onderzoekmedewerkers en meer dan 2800 studenten. 
De universiteit wordt beschouwd als de beste ter wereld op het gebied van geneeskunde en omvat de 
beste medische faculteit van het Verenigd Koninkrijk.  

Van de genetische en moleculaire basis van ziekten tot de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de 
neurowetenschappen speelt Oxford een leidersrol bij medisch onderzoek. Oxford heeft een van de 
grootste portfolio's klinische studies in het Verenigd Koninkrijk en uitgebreide expertise wat betreft het 
van het labo naar de kliniek brengen van ontdekkingen. Dankzij partnerschappen met de lokale NHS 
Trusts kunnen patiënten profiteren van de nauwe banden tussen medisch onderzoek en het aanbieden 
van gezondheidszorg. 

Een grote troef van de medische faculteit van Oxford is het reeds lang bestaande netwerk van 
vestigingen voor klinisch onderzoek in Azië en Afrika, wat onderzoek van wereldklasse mogelijk maakt 
op het gebied van de meest dringende mondiale gezondheidsproblemen, zoals malaria, TB, hiv/aids en 
griep. Oxford is ook befaamd om zijn grootschalige studies die de rol onderzoeken van factoren als 
roken, alcohol en voeding op kanker, hartziekte en andere aandoeningen.  
 
Toekomstgerichte verklaringen 
Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en 
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overtuigingen van het management. Alle uitspraken, behalve uitspraken die historische feiten inhouden, 
zijn uitspraken die beschouwd dienen te worden als toekomstgerichte verklaringen, met inbegrip van 
ramingen van inkomsten, operationele marges, kapitaaluitgaven, contanten, andere financiële 
informatie, de verwachte juridische, politieke, reglementaire of klinische resultaten en andere 
soortgelijke ramingen en resultaten. Per definitie bieden dergelijke toekomstgerichte verklaringen geen 
garantie op resultaten in de toekomst en zijn ze onderhevig aan risico's, onzekerheden en aannemingen 
die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten beduidend kunnen afwijken van de  
toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht uitgedrukt worden. Belangrijke factoren die tot 
dergelijke verschillen zouden kunnen leiden zijn: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en 
concurrentiële situatie, het mislopen van de vereiste reglementaire goedkeuringen of het niet tegen 
aanvaardbare voorwaarden kunnen verkrijgen ervan, kosten in verband met onderzoek en ontwikkeling, 
wijzigingen in de vooruitzichten van producten die in de pijplijn zitten of door UCB ontwikkeld worden, 
gevolgen van toekomstige wettelijke uitspraken of onderzoeken door de overheid, claims in verband 
met productaansprakelijkheid, aanvechting van de patentbescherming van producten of kandidaat-
producten, wijzigingen in de wetgeving, wisselkoersschommelingen, wijzigingen of onzekerheden in de 
belastingwetgeving of de handhaving van deze wetten en het aanwerven en behouden van het 
personeel.  UCB geeft deze informatie vrij vanaf de datum van dit persbericht en wijst uitdrukkelijk de 
verantwoordelijkheid af om de informatie in dit persbericht bij te werken, zowel om de feitelijke 
resultaten te bevestigen of om een wijziging van de verwachtingen te melden. 

Er is geen enkele garantie dat kandidaat-producten in de pijplijn goedgekeurd zullen worden als product 
of dat er nieuwe indicaties voor bestaande producten ontwikkeld en goedgekeurd zullen worden. 
Producten of potentiële producten die het onderwerp zijn van partnerships, joint ventures of 
licentiesamenwerkingen kunnen onderhevig zijn aan verschillen tussen de partners. UCB of anderen 
kunnen ook problemen ontdekken met betrekking tot de veiligheid, de bijwerkingen of met de productie 
van zijn producten nadat deze op de markt gebracht zijn. 

Bovendien kunnen de verkoopcijfers beïnvloed worden door nationale en internationale tendensen op 
het gebied van kostenbeheersing in de zorg en gezondheidszorg en het terugbetalingsbeleid opgelegd 
door derde betalers, evenals door de wetgeving die de prijs en de terugbetaling van biofarmaceutica 
beïnvloedt. 

 


