
Enkele 
verwezenlijkingen

•	 Creëren	van	een	tele-pathologisch	programma	en	het	

opstellen	van	een	actieplan	 in	een	vijftal	 sub-Saharische	

Afrikaanse	 landen	om	de	kwaliteit	van	de	diagnostiek	 in	

hun	departementen	«Pathologie»	te	verbeteren.	

•	 Opzetten	van	een	palliatief	zorgverstrekkingscentrum	

in	het	MNJ	Oncology	 Institute	van	Hyderabad	 (India),	om	

het	 levenseinde	 van	 de	 patiënten	 te	 verzachten,	 het	

medisch	personeel	op	te	leiden	en	de	toegang	tot	mor-

fine	te	vergemakkelijken.	

•	 Publicatie	 (in	 het	 Engels,	 het	Turks	 en	het	 Portugees)	

van	een	specifiek	op	de	ontwikkelingslanden	afgestemde	

praktische	gids	voor	palliatieve	zorgverstrekking.

	

•	 Opsporing	 van	 baarmoederhalskanker	 bij	 meer	 dan	

15.000	vrouwen	en	van	borstkanker	bij	2.800	vrouwen	in	

Nepal.	

•	 Opstellen	 van	 een	 zorgprotocol	 dat	 na	 twee	 jaar	

geleid	 heeft	 tot	 een	 overlevingspercentage	 van	 61%	bij	

kinderen	die	voor	het	Burkitt-lymfoom	werden	behandeld	

in	6	Afrikaanse	ziekenhuizen.		

Ons beter leren 
kennen

De	Raad	van	Bestuur	van	het	 INCTR,	die	samengesteld	is	

uit	 vermaarde	 artsen,	 wetenschappers	 en	 universitairen,	

wordt	voorgezeten	door	:

•			Dr	Ian	Magrath,	voorzitter	

•			Pr	Guy	de	Thé,	vice-voorzitter	

•			Pr	Jean	Content,	vice-voorzitter	

U	kunt	nadere	informatie	inwinnen	via	onze	website.

Onze kantoren en vestigingen 

•	 In	Afrika:	

	 Kameroen,	Egypte,	Tanzania

•	 In	Zuid-Amerika:

	 Brazilië

•	 In	Azië:	

	 India,	Nepal

•	 In	Noord-Amerika:

	 Verenigde	Staten,	Canada

•	 In	Europa:

	 België,	Frankrijk	(Alliance	Mondiale	Contre	le	Cancer	-		

	 AMCC)	en	het	Verenigd	Koninkrijk

Het INCTR contacteren

INCTR	Ivzw

Engelandstraat	642	

B-1180	Brussel

BELGIË

Tel:		 +32	(0)2	373	9323

Fax:		 +32	(0)2	373	9313

Email:	info@inctr.be

www.inctr.org

Het INCTR 
steunen

Mocht u, naar wij hopen, ons via een gift of legaat 

wensen te steunen, kunt u contact opnemen met het 

INCTR te Brussel en/of het advies inwinnen van uw 

Notaris.  

Wij	blijven	te	uwer	beschikking	om	u	desgevallend	bijko-

mende	documenten	over	onze	vereniging	toe	te	sturen.
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factfiles/cancer/fr/index.html; 4. Organisation Mondiale de la Santé, Le cancer, aide-mé-
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Het INCTR is een internationale vereni-

ging zonder winstgevend doel (ivzw) die 

in Brussel is gevestigd en die als doel heeft 

het kankeronderzoek en de behandeling 

van kanker in de lage- en midden-inko-

menslanden te steunen en te bevorderen. 

  

Om haar doelstellingen te bereiken beschikt 

deze vereniging over :

•	 een internationaal netwerk van vesti-

gingen en kantoren die instaan voor het 

inzamelen van de nodige middelen en 

voor het opstellen en het ontwikkelen van 

de verschillende INCTR-programma’s.

•	 referentiecentra om de vereiste expertise 

op regionaal en nationaal vlak te harmo-

niseren. 

•	 een groot aantal partners, leden en vrij-

willigers over heel de wereld.

Kanker	in	de	ontwikkelingslanden	:	
een	nieuwe	plaag	!

De International Union against Cancer (IUAC) stelt dat:

•	 bijna 80% van de kinderen met kanker in de 

ontwikkelingslanden leeft,	 en	meer	 dan	60%	 van	hen	

geen toegang heeft tot een doeltreffende behandeling	1.	

•	 minstens 75% van de kinderen uit de industrielanden 

van kanker geneest, terwijl dit percentage 10-15% 

bedraagt in de lage inkomenslanden	2.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) stelt dat:

•	 kanker	 de	 oorzaak	 is	 van	 ongeveer	 7,9	 miljoen	

sterfgevallen	per	jaar,	waarvan	momenteel	meer	dan	72%	

in	de	ontwikkelingslanden,	waar kanker meer slachtoffers 

maakt dan tuberculose, aids en malaria samen	3.

•	 in 2020, kanker vijf maal meer slachtoffers zal maken 

in de ontwikkelingslanden	dan	 in	de	 industrielanden	4.	 

Terwijl	 men	 in	 de	 industrielanden	 over	 een	

steeds	doeltreffender	en	gesofistikeerder	

arsenaal	 tegen	 kanker	 beschikt,	 is	 er	 bij	

onze	 zuiderburen	 een	 nijpend	 gebrek	

aan	 de	 meest	 elementaire	 middelen.		

De	opleiding	 in	de	oncologie	 is	er	vrij-

wel	onbestaande.	

Bij	gebrek	aan	preventie-	en	opsporings-

programma’s,	 worden	 de	 zorgverstrek-

kers	al	te	vaak	ontmoedigd	door	een	ern-

stig	 tekort	 aan	 therapeutische	middelen	

en	eveneens	door	het	laattijdig	consulteren	

vanwege	de	patiënten.	Zelfs	de	meest	onont-

beerlijke	middelen	om	de	pijn	 te	 bestrijden	

zijn	nauwelijks,	of	helemaal	niet,	aan-

wezig.	

Het	INCTR	

Het	 Internationaal	 netwerk	 voor	 kankeronderzoek	

en	 kankerbehandeling	 (INCTR)	 is	 een	 internationale	

vereniging	 zonder	 winstgevend	 doel	 die	 in	 1988	 door	

de	 «International	 Union	 against	 Cancer	 (IUAC)»	 en	 het	

Instituut	Pasteur	van	Brussel	werd	opgericht.	De	zetel	van	

het	INCTR	bevindt	zich	in	Brussel.	

De opdracht van het INCTR bestaat erin om in de 

lage inkomenslanden door middel van opleiding 

en aangepaste onderzoeksprogramma’s, het lijden 

te verzachten, het aantal sterfgevallen drastisch 

terug te dringen en de kankerpatiënten, kinderen 

en volwassenen, een betere levenskwaliteit aan te 

bieden. 

Het	netwerk	bestaat	uit	een	tiental	nationale	vestigingen	

en	 kantoren,	 evenals	 uit	 een	 groot	 aantal	 leden	 en	

partnerorganisaties	die	 in	meer	dan	veertig	 landen	aan	

de	INCTR-programma’s	hun	medewerking	verlenen.

De	INCTR-programma’s

BAsIspROGRAMMA’s

de	strijdmiddelen	tegen	kanker	fors uitbreiden via oplei-

ding en meewerken aan de opbouw van een doeltref-

fende gezondheidsinfrastructuur.

KlINIsCH ONDERzOEK 

betrouwbare gegevens inzamelen inzake	 kanker	 bij	

kinderen	en	vrouwen	in	de	ontwikkelingslanden	met	het	

oog	op een betere zorgverstrekking voor de patiënten.

pATHOlOGIE 

het creëren en het verder uitbouwen van de patholo-

gische diensten om diagnostiek en behandeling van 

kanker	in	de	ontwikkelingslanden	te verbeteren.

KINDERONCOlOGIE 

alle vormen van zorgverstrekking aan kankerpatiëntjes 

toegankelijker maken (diagnostiek,	behandeling	en	pijn-

bestrijding).

TOEGANG TOT DE pAllIATIEvE 

zORGvERsTREKKING (pAX) 

duurzame en aangepaste oplossingen aanreiken om	

de	 toegang	 tot	de	palliatieve	 zorgverstrekking	 te	 verge-

makkelijken	 (in	Brazilië,	Nepal,	 Pakistan	en	 in	Tanzania).


