Wie zijn we?

Het ‘International Centre for Reproductive
Health’ (ICRH) is een kenniscentrum dat
wil bijdragen tot een verbeterde seksuele en
reproductieve gezondheid.
De Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling in Cairo inspireerde
de oprichting van het centrum in 1994. We
beschouwen reproductieve gezondheid als
een basisrecht. Daarom ijvert het ICRH voor

Hoe zijn we
georganiseerd?

Welke zijn
onze thema’s?

ICRH Global overkoepelt drie centra:

¬ HIV en seksueel overdraagbare infecties, met een bijzondere focus op preventie

¬ ICRH België, een onderdeel van de Faculteit van Geneeskunde en Gezondheids-

¬ Gezondheid van moeder en kind, met speciale aandacht voor veilig moederschap

wetenschappen van de Universiteit Gent

een betere toegankelijkheid en kwaliteit van

¬ ICRH Kenia, een NGO met zetel in Mombasa

reproductieve gezondheidzorg voor iedereen.

¬ ICRH Mozambique, een onderzoeksinstituut met zetel in Maputo

en gezinsplanning
¬ Seksueel en gendergerelateerd geweld, waaronder ook schadelijke traditionele
praktijken zoals genitale verminking en gedwongen huwelijken

De aspecten recht en gender hebben een be-

¬ Integratie van seksuele en reproductieve rechten en gezondheid in gezondheids-

langrijke plaats in onze werking. We staan

systemen

voor een globale benadering en combineren
verschillende disciplines zoals biomedische
wetenschappen, sociologie, epidemiologie en

ICRH Mozambique

rechten.
We zijn wereldwijd actief en erkend door de

ICRH België

ICRH Kenia

wereldgezondheidsorganisatie als onderzoekscentrum. Onze projecten worden financieel ondersteund door een breed gamma
van nationale en internationale agentschappen en organisaties.
ICRH Global
Prof. Dr. Marleen Temmerman

Contact

Giften

ICRH Global

Giften kunnen overgeschreven worden naar:

Universiteit Gent,
De Pintelaan 185 – P3, 9000 Gent – België,

ICRH België

tel. + 32(0) 9 332 35 64, fax +32(0) 9 332 38 67,

Bankrekening van de Universiteit Gent :

e-mail icrh@ugent.be

390-0965800-26
Bankadres : ING Belgium, Business Centre Gent

ICRH België

Kouter 173 - 9000 Gent

Universiteit Gent,

SWIFTCODE: BBRU BE BB 900

De Pintelaan 185 – P3, 9000 Gent – België,

IBAN: BE59-3900-9658-0026

tel. + 32(0) 9 332 35 64, fax +32(0) 9 332 38 67,

Gelieve als referentie ‘Gift G/00157/01’ te vermelden

e-mail icrh@ugent.be

De Universiteit Gent is erkend voor het afleveren van
attesten voor belastingvrije giften.

Wat doen we?
¬ Onderzoek: Dit is de hoofdactiviteit van het ICRH. Het gaat om biomedisch, epidemiologisch,
sociaal, klinisch en beleidsmatig onderzoek.
¬ Training en capaciteitsopbouw: ICRH organiseert aan de universiteit van Gent academische
programma’s zoals masters en doctoraatsopleidingen, cursussen en workshops. Daarnaast
ondersteunen we de capaciteitsopbouw bij lokale partners met trainingen, evaluaties en

ICRH Kenia
Tudor Four Estate, Tom Mboya Avenue, Mombasa

ICRH Kenia

P.O. Box 91109 – 80103 Mombasa, Kenya,

Bankrekening van de Universiteit Gent :

tel. +254 41 249 48 66, fax +254 41 249 50 25,

390-0965800-26

e-mail info@icrhk.org

Bankadres : ING Belgium, Business Centre Gent
Kouter 173 - 9000 Gent

ICRH Mozambique

SWIFTCODE: BBRU BE BB 900

Faculdade de Medicina,

IBAN: BE59-3900-9658-0026

Av. Salvador Allende 702,

Gelieve als referentie ‘Gift G/00157/01 - Kenia’ te

Maputo, Mozambique,

vermelden

tel./fax +258 21 32 87 29,

De Universiteit Gent is erkend voor het afleveren van

e-mail desaﬁo.lh@gmail.com

attesten voor belastingvrije giften.

supervisies.
ICRH Mozambique

¬ Dienstverlening: We bieden een ruim aanbod van diensten zoals advies, technische bijstand,

Bankrekening : 1532619510003

beleidsondersteuning, ontwikkeling, planning, implementatie, monitoring en evaluatie.

Bankadres : BCI Julius Nyerere,

¬ Pleitbezorging: ICRH ijvert om seksuele en reproductieve gezondheid en rechten op de
politieke en wetenschappelijke agenda’s te krijgen en te houden.

ICRH

www.icrh.org

Balcão n.º 10 - Av. Julius Nyerere n.º 738 – Maputo
SWIFTCODE: CGDIMZMA

International Centre for Reproductive Health

