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UCB : OPENING VAN EEN PRODUCTIE-EENHEID VAN KEPPRA 
 

Op vrijdag 3 december heeft Z.K.H. Prins Filip van België, op uitnodiging van 
Georges Jacobs, Voorzitter van het Uitvoerend Comité van UCB, en Roch 
Doliveux, Algemeen Directeur van de Pharma Sector van UCB, de nieuwe 
productie-eenheid van het anti-epilepticum Keppra te Braine-l’Alleud officieel 
ingewijd in het bijzijn van de Minister-President van het Waalse Gewest Jean-
Claude Van Cauwenberghe. 
 
Het starten van de nieuwe productie-eenheid, het paradepaardje van UCB Pharma, 
werd noodzakelijk door de stijgende vraag naar Keppra. In totaal werd zo’n 30 miljoen 
euro in de nieuwe eenheid geïnvesteerd, goed voor 120 nieuwe arbeidsplaatsen. 
In 25 jaar tijd is het bedrijfsresultaat van UCB Pharma van € 10 miljoen gestegen tot    
€ 402 miljoen in 2003 en het personeelsbestand van de vestiging te Braine-l’Alleud 
steeg in dezelfde periode van 200 werknemers naar 2.200. Sinds het ontstaan van de 
site tot vandaag werd € 350 miljoen geïnvesteerd door UCB in Braine-l’Alleud. 
 
 
Een unieke technologie 
 
De gebruikte productietechnologie voor Keppra is uniek en UCB is ongetwijfeld een 
pionier in dit domein. In 1996 was de inrichting in Braine-l’Alleud de allereerste die 
voldeed aan de GMP-normen (Good Manufacturing Practices). Deze technologie is 
gebaseerd op het principe van de continue chirale chromatografische scheiding, waarbij 
sommige moleculen, zoals die van Keppra, onder een rechter configuratie of een linker 
configuratie kunnen voorkomen. Aangezien beide configuraties niet equivalent zijn, 
wordt de inactieve configuratie tijdens het proces afgescheiden. Dit, terwijl de 
farmaceutische industrie steeds meer verplicht is om enkel chiraal zuivere producten op 
de markt te brengen.  
 
De nieuw ingehuldigde productie-eenheid is de grootste GMP-eenheid van dit type ter 
wereld. 
 
 
De productie van Keppra 
 
De productiecapaciteit van de ingehuldigde installatie in Braine bedraagt per jaar 150 
ton, bovenop de 80 ton die reeds door de UCB-vestiging van Bulle in Zwitserland 
geproduceerd wordt. De nieuwe eenheid stelt in totaal 170 mensen te werk. De 
researchers van het scheidings- en zuiveringscentrum ondersteunen het chemisch 
onderzoek dat ter plaatse wordt gerealiseerd en een andere ploeg is belast met het 
identificeren en ontwikkelen van het industriële procédé.  
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Voor dergelijke technologie is een specifieke opleiding nodig. Daarvoor leidt UCB zijn 
eigen hooggespecialiseerde chemici op en stoomt hen klaar om, na 12 tot 18 maanden 
opleiding, de techniek perfect te beheersen. 
 
 
 De wereldwijde verspreiding van Keppra 
 
Nu Keppra een veel gevraagd geneesmiddel is, moeten de bestaande installaties dan 
ook aan de internationaal groeiende vraag worden aangepast. Momenteel wordt meer 
dan 95% van de productie van Keppra naar 140 landen uitgevoerd. De Belgische 
vestiging voldoet heel alleen aan de vraag van de Amerikaanse markt, waar het product 
moet voldoen aan de strenge normen van de Food and Drug Administraton. 
 
Het wereldcentrum van de afdeling “centraal zenuwstelsel” van UCB bevindt zich 
eveneens te Braine-l’Alleud. Het is ook daar dat de opvolgers van Keppra worden 
ontwikkeld. Twee veelbelovende moleculen zijn nu reeds in een vergevorderde fase in 
de klinische studies.  
 
 
Een milieuvriendelijk bedrijf 
 
UCB houdt zich sinds 1991 aan het Responsible Care-programma, waarbij economisch 
gewin en mens-en milieuvriendelijkheid samengaan. Het productieprocedé van Keppra, 
dat gebaseerd is op de multikolomchromatografie-technologie houdt rekening met deze 
problematiek: de toepassing van het procédé op industriële schaal maakt het immers 
mogelijk om de afvalberg met meer dan 55% te doen dalen, het productierendement op 
te drijven en minder solventen te gebruiken. 
 

 
 
 
UCB Pharma 
 
UCB Pharma maakt deel uit van de UCB-Groep, een farmaceutisch en chemisch specialiteiten 
bedrijf met hoofdzetel in Brussel (België), met wereldwijde activiteiten.  UCB Pharma heeft een 
leidende positie in de biofarmacie op wereldvlak met expertise in verschillende domeinen: het 
centraal zenuwstelsel, allergie en ademhalingsstelsel, immunologie en ontsteking, evenals 
oncologie. De belangrijke producten van UCB Pharma zijn : Keppra® (anti-epilepticum), Xyzal® 
en Zyrtec® (anti-allergicum), Nootropil® (hersenfunctie regulator) en Tussionex® (anti-
hoestmiddel).  UCB Pharma stelt over de 8.000 personen te werk, actief in meer dan 100 landen, 
en heeft een zakencijfer van 1.5 miljard euro geboekt in 2003. 
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