
BELGIAN  
RESUSCITATION  
COUNCIL
Belgische Reanimatieraad
Conseil Belge de Réanimation
Belgischer Rat für Wiederbelebung

www.brc-rea.be
Onder de Hoge Bescherming van H.K.H. Prinses Astrid

UW HANDEN
KUNNEN LEVENS

REDDEN

STEUN ONS!
Word lid van de BRC
Ga naar www.brc-rea.be  >  lid worden van BRC

Lidmaatschap: € 50,00/jaar  
ERC Organisator: € 50,00/jaar   
ERC Instructeur: € 20,00/jaar

Doe een gift op BE50 0688 9088 5918 

Tijmlaan 20 - 1080 Brussel
secretariat@brc-rea.be - +32 497 40 01 57 

Volg ons op:

 
BRC 

 
BRCbelgiumresus 

 
BRC 

 
Resuscitation_brc
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Onze wetenschappelijke  
doelstellingen
• De promotie en ondersteuning van het weten-

schappelijk onderzoek over al wat betrekking heeft 
op reanimatie

• De ingebruikname van een nationaal register van 
hartstilstanden: B-CAR

• De ondersteuning van relevante wetenschappelij-
ke bijeenkomsten

• De Nederlandse, Franse en Duitse vertaling van de 
teksten van de Europese Reanimatieraad

Wie we zijn  
De BRC is een wetenschappelijke vereniging die  
samenwerkt met de European Resuscitation Council
(ERC, Europese Reanimatieraad)

Waar we voor staan
• Steun aan en coördinatie van de ERC  

reanimatiecursussen in België

• Deelname aan het ontwerpen en toepassen  
van de Europese reanimatierichtlijnen

• Vertegenwoordiging bij de ERC 

• Promotie van reanimatieonderwijs in  
het secundair onderwijs 

• Organisatie van de dag van  
de reanimatie «WRHD*» in België

Onze Missie
Meer mensen met een hartstilstand 
redden door hoogkwalitatieve 
reanimatie aan te leren aan 
de ganse bevolking

Op onze website www.brc-rea.be vindt U: 

• De ERC reanimatierichtlijnen in het Nederlands en 
in het Frans 

• De kalender van reanimatiecursussen waar u zich 
kan op inschrijven: Cursussen > Kalender > Kies het 
land, de cursus en de taal

• De link naar de WRHD* website: klik op de logo

?

Herstart het hart in    3   eenvoudige stappen! MEER INFO
WWW.ILCOR.ORG/WRAH
      #WORLDRESTARTAHEART

EEN INITIATIEF VAN

1   Check 2   Bel 3   Duw

De 4 stappen van de reanimatie

CALL BEL 

PUSH DUW 

SHOCK SCHOK 

AND BREATH EN BEADEM ALS  
IF IT’S A CHILD HET EEN KIND IS

*World Restart a Heart Day
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