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ONWARD kondigt einde van nieuwsluwe periode en 
deelname aan geplande wetenschappelijke conferenties aan 

 
EINDHOVEN, Nederland & LAUSANNE, Zwitserland- 1 december 2021--ONWARD Medical N.V. 
(Euronext: ONWD), een medisch technologiebedrijf dat innovatieve therapieën ontwikkelt om 
beweging, onafhankelijkheid en gezondheid bij mensen met een dwarslaesie te herstellen, 
kondigt vandaag aan dat zijn onderzoekpartners bijdragen zullen leveren aan de volgende 
wetenschappelijke conferenties in december 2021. 
 
Professor G. Courtine, Ph.D. en Jocelyne Bloch, M.D. zullen spreken op het Global Summit – 
Hello Tomorrow evenement in Parijs, Frankrijk, op 2-3 december 2021, een bijeenkomst van 
opiniemakers uit de Deep Tech-gemeenschap. Professor Courtine is neurowetenschapper aan 
het Zwitsers Federaal Instituut voor Technologie Lausanne (EPFL) en Dr. Bloch is neurochirurg 
aan het Universitair Ziekenhuis Lausanne (CHUV). Samen hebben zij NeuroRestore opgericht, 
een centrum dat zich toelegt op de ontwikkeling van neurotherapieën en zich vooral richt op het 
herstel van beweging en andere functies bij mensen met een dwarslaesie. Zij waren ook 
medeoprichters van ONWARD, dat de eerste editie van de Hello Tomorrow Challenges won. 
Professor Courtine en Dr. Bloch zullen spreken in het kader van de "Healthcare Revolutions"-
track van deze Top.  
 
Daarnaast zal professor Courtine een toespraak houden onder de titel "Kinésitherapeute 2.0" op 

de Journée Dijonaise de la Kinésiologie, een toonaangevend evenement gewijd aan het 

identificeren en bespreken van opkomende trends in de fysiotherapie. Dit evenement zal op 4 

december 2021 in Dijon, Frankrijk, worden gehouden. 

 

Ten slotte heeft ONWARD nu het einde bereikt van de nieuwsluwe periode na de IPO, die 

ingaat op 1 december 2021. "De nieuwsluwe periode is wettelijk verplicht en is bedoeld om 

beleggers vertrouwd te maken met een nieuw aandeel na een beursgang," aldus Dave Marver, 

CEO van ONWARD. "Nu deze termijn verstreken is, zijn we blij dat we vaker updates kunnen 

geven over onze vorderingen en activiteiten." 

 

 
Over ONWARD 
 
ONWARD is een medisch technologiebedrijf dat innovatieve therapieën ontwikkelt om beweging, 
onafhankelijkheid en gezondheid bij mensen met een dwarslaesie te herstellen. Het werk van 
ONWARD bouwt voort op meer dan een decennium van fundamenteel wetenschappelijk en 
preklinisch onderzoek dat is uitgevoerd in 's werelds toonaangevende laboratoria voor 
neurowetenschappen. De ARC-therapie van ONWARD, die kan worden toegediend via 
implanteerbare (ARCIM) of uitwendige (ARCEX) systemen, is ontworpen om gerichte, 
geprogrammeerde stimulatie van het ruggenmerg toe te dienen om beweging en andere functies 
te herstellen bij mensen met dwarslaesie, waardoor uiteindelijk hun levenskwaliteit wordt 
verbeterd. ONWARD heeft van de FDA driemaal de status "Breakthrough Device Designation" 
gekregen, die zowel ARCIM als ARCEX. omvat. De eerste cruciale FDA-studie van het bedrijf, Up-
LIFT genaamd, is in januari 2021 van start gegaan met plannen om 65 proefpersonen te 
rekruteren in maximaal 15 centra wereldwijd. 
 

https://hello-tomorrow.org/summit
https://hello-tomorrow.org/summit
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ONWARD heeft zijn hoofdkantoor op de High Tech Campus in Eindhoven te Nederland. Het 
bedrijf heeft een kantoor in het EPFL Innovation Park in Lausanne, Zwitserland en is in de VS 
steeds meer aanwezig in Boston, Massachusetts, VS. Voor aanvullende informatie over het 
bedrijf kunt u terecht op ONWD.com. 
  

https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.onwd.com%2F&esheet=52453345&newsitemid=20210708005003&lan=en-US&anchor=ONWD.com&index=2&md5=594e968cc9de0f0f17b7432cfb8d579a
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Voor bedrijfsinformatie: 
ONWARD 
info@onwd.com 
 
Voor vragen van de media en investeerders: 
Backstage Communication 
Gunther De Backer 
Tel: +32 (0)475 903 909 
gunther@backstagecom.be 
 
  
Disclaimer 
 
Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgericht, en 
weerspiegelen de huidige verwachtingen en projecties van de Vennootschap of, in voorkomend 
geval, de bestuurders van de Vennootschap over toekomstige gebeurtenissen. Toekomstgerichte 
verklaringen houden naar hun aard een aantal risico's, onzekerheden en veronderstellingen in 
die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van 
die welke door de toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico's, 
onzekerheden en veronderstellingen kunnen een ongunstige invloed hebben op het resultaat en 
de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen die hierin worden beschreven. Een 
veelheid van factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, veranderingen in de vraag, de 
concurrentie en de technologie, kan ertoe leiden dat de feitelijke gebeurtenissen, prestaties of 
resultaten aanzienlijk afwijken van de verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in 
dit persbericht met betrekking tot trends of activiteiten uit het verleden mogen niet worden opgevat 
als een verklaring dat dergelijke trends of activiteiten zich in de toekomst zullen voortzetten. 
Bijgevolg wijst de Vennootschap uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om enige 
actualisering of herziening bekend te maken van enige toekomstgerichte verklaringen in dit 
persbericht ten gevolge van enige wijziging in de verwachtingen of enige wijziging in de 
gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze 
toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of 
vertegenwoordigers, noch enige van haar dochterondernemingen of de kaderleden of 
werknemers van dergelijke personen garanderen dat de veronderstellingen die aan dergelijke 
toekomstgerichte verklaringen ten grondslag liggen, vrij zijn van fouten, noch aanvaardt enige 
verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen 
in dit persbericht of het zich daadwerkelijk voordoen van de voorspelde ontwikkelingen. U stelt 
beter geen overmatig vertrouwen in toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum 
van dit persbericht. 
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