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Bij Taskforce QRS draait het om samenwerken als een team, dat is de didactische kracht.. 

Om ons doel te bereiken moeten we iedere etappe als een team benaderen, u leest in 

deze uiteenzetting de behaalde etappes, en de toekomende nog te overwinnen etappes.. 

Het Taskforce QRS team: 
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Warming-up 
 

Beelden zeggen meer dan duizend woorden. Dat hier een kern van waarheid in zit, blijkt 

zonder enige twijfel uit het videofragment in Gezond Idee  van het MUMC+ (te vinden op 

onze website). We kunnen in verschillende lettertypen, talen, stijlen en bewoordingen 

aangeven hoe belangrijk het is dat middelbare scholieren leren reanimeren, maar we zullen 

dit nooit doen zoals een beeld dat zal uitdrukken. Een beeld waarin een jongen, middelbare 

scholier, vertelt hoe hij zijn eigen moeder reanimeerde, thuis, een week nadat de jongen 

reanimatietraining kreeg. Nota bene van Taskforce QRS. Dat zijn simpel gezegd: sprekende 

beelden. De moeder van de jongen overleefde gelukkig. 

Dit is waar we het voor doen. 

 

Februari 2015, Maastricht 

Het bestuur van Taskforce QRS  
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Ervaringsverhaal Jules Olsthoorn, Penningmeester 

Taskforce QRS 2013-2014: 

Voor degene die mij nog niet kennen, mijn naam is 

Jules Olsthoorn, momenteel zit ik in mijn 2e jaar van 

geneeskunde. Sinds april 2013 ben ik onderdeel van 

het bestuur van Taskforce QRS.  

 

In het begin heb ik me als algemeen bestuurslid bezig 

gehouden met het regelen van de certificaten binnen 

Taskforce QRS. Verder stond deze periode vooral in 

het teken van het bekend raken met de organisatie. 

Ook werd er gekeken op welke manier ik het beste 

een bijdragen zou kunnen leveren. Per 1 september 

2013 heb ik het stokje van Roger Op Heij 

overgenomen als penningmeester. 

Vandaag de dag ben ik me vooral bezig met de 

financiële kant van Taskforce QRS. Een organisatie 

met zulke mooie plannen in het vooruitzicht is altijd 

opzoek naar nieuwe partners die bij willen dragen aan 

ons doel. Ervaringen die ik heb opgedaan met mijn 

bedrijf kan ik nu inzetten voor deze organisatie. 

Daarnaast help ik mee met het opzetten van nieuwe 

projecten en ben ik betrokken bij de creatieve 

ingeving van onze promotie. 

Ik kan het iedereen aanraden om je eigen steentje bij 

te dragen aan deze prachtige organisatie. Je bent niet 

alleen met een cruciaal probleem bezig, maar je leert 

ook veel mensen kennen en je krijgt de kans om je 

skills te ontwikkelen.  
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Ervaringsverhaal Marieke Joillet, Vice-coördinator 

materiaalbeheer Taskforce QRS 2013-2014: 

Het afgelopen jaar heb ik samen met een ijverig team 

heel hard gewerkt om te zorgen dat het materiaal op 

een overzichtelijke manier werd opgeslagen. Verder 

werd er ook voor gezorgd dat het materiaal steeds 

terecht kwam op de daarvoor bestemde schappen en 

dat eventueel nieuwe materialen werden aangeschaft 

of materialen uit stock weer werden aangevuld.  

Dankzij volhardendheid en teamwork zijn hierin 

mooie resultaten bereikt en ik kijk ernaar uit om hier 

volgend jaar nog meer in te groeien.  

Ik hoop van harte dat er volgend jaar enthousiaste 

mensen dit team willen aanvullen, en samen met mij 

willen zorgen voor nog meer innovatie binnen deze 

groeiende organisatie! 
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Etappe 1. Verdere stabilisatie van het fundament van de 
organisatie 

 

‘Veel dank  aan ieder bestuurslid  en 

commissielid en diens unieke bijdrage’ 

 

Het academisch jaar 2013-2014 is het jaar waarin de slag is gemaakt richting een gedegen 

fundament voor een professionele grote organisatie met al haar facetten. Van opleidingen 

tot certificaten aanvragen. Van social media tot journalistiek. Voor iedere benodigde plek 

meldden zich uiterst enthousiaste en bekwame personen. Vanzelfsprekend is de 

coördinerende groep dan groot, maar om alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen in een 

zeer turbulente en progressief groeiende organisatie, hebben we dit team omgedoopt tot het 

bestuur. Ieder bestuurslid dat van het team ’13-’14 deel heeft uitgemaakt, heeft op zijn/haar 

manier een deel bijgedragen aan het fundament van de organisatiestructuur van  

Taskforce QRS en ook aan het hogere doel. Dat was een zware doch uitdagende etappe. 

Het bestuur van 2013-2014 bestond uit de volgende personen: 

 

Floris Hendriks, Jules Olsthoorn, Julie Sijmons,  

Jerremy Weerts, Vital Houben, Froukje Andriessen,  

Moedi Ghossein, Carine van Leeuwen, Jolanda Spakman, 

Danith van den Nouland, Hesam Amin, Ali Ghossein,  

Petra Schuffelen, Ton Gorgels, Roger Op Heij,  

Arantxa Tromp, Marieke Joillet, Ehsan Ayubi, Ruud Pijls 

 

Minstens net zo belangrijk voor de ontwikkelingen waren alle commissieleden variërend van 

de promocommissie tot de commissie keuzeblok reanimatiegeneeskunde, van de commissie 

reanimatie-estafette tot de commissie activiteiten. In onderstaand organogram  wordt 

weergeven hoeveel enthousiaste collega’s bereid waren om op hun manier bij te dragen aan 

de doelen van Taskforce QRS. 
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Gedurende dit jaar hebben alle functies en taken die benodigd waren om de werkzaamheden 

uit te voeren een functionaris. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van certificaten (Jules 

Olsthoorn) en het onderhouden en opzetten van onze social media (Moedi Ghossein). 

Gedurende het jaar werd voor alle vacante plekken een geschikte persoon gevonden. Van 

daaruit hebben we een andere organisatiestructuur ontwikkeld (zoals te zien is in het 

organogram 2014-

2015), met een 

kleiner bestuur en 

waar veel functies 

hun oorsprong kregen 

in een commissie.  
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Ervaringsverhaal Hesam Amin, Vicevoorzitter 

Taskforce QRS 2013-2014: 

Als vicevoorzitter ben ik voornamelijk bezig geweest 

op het gebied van procesverbetering van planning en 

ledenbeheer. Dit heeft zich met name geuit in het feit 

dat we tegenwoordig een systeem hebben voor 

ledenadministratie en planning. Naast dit alles zit ik 

op dit moment in het 5e jaar van Geneeskunde, dus 

heb ik momenteel nog coschappen. Door mij de 

afgelopen jaren in te zetten voor Taskforce QRS heb 

ik veel ervaring opgedaan op het gebied van bestuur, 

organisatie en communicatie. Er valt op elk vlak nog 

veel te leren. Door je naast je studie in te zetten op 

maatschappelijk en wetenschappelijk gebied zal dit 

veel deuren openen. Daarom kan ik iedereen 

aanraden om dit actief te gaan doen. Taskforce QRS 

kan op dit gebied veel betekenen, het is wetenschap 

met een direct maatschappelijk karakter/effect! 
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Etappe 2. Internationale en nationale verbinding 
 

ERC-congres 
Julie Sijmons, Hesam Amin en Petra Schuffelen presenteerde de abstracts namens 

Taskforce QRS. Hesam heeft een 

abstract gepresenteerd over 

Taskforce QRS als organisatie, Julie 

presenteerde een poster met als titel: 

‘Prior to CPR training, courage of 

secondary school students 

predominates their self-perceived 

ability to provide CPR, but depends 

on school type.’ Petra presenteerde 

over ‘Secondary School students 

tend to overestimate their CPR skills.’ 
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RMD Birmingham 
Tijdens het afgelopen ERC congres te 

Bilbao is Taskforce QRS in contact 

gekomen met RMD Birmingham 

(Resuscitation for Medical Disciplines). 

Zij zijn eveneens een werkgroep 

bestaande uit het merendeel 

geneeskundestudenten die allen volgens 

de ERC richtlijnen zijn opgeleid tot 

reanimatie instructeur. RMD Birmingham 

is 17 jaar geleden opgericht door onder 

andere Jonathan Hulme (nu intensivist-

anesthesist toen geneeskundestudent). 

Hij is nog steeds betrokken bij de groep 

als course director. In Bilbao nodigden zij 

ons uit om van 10-12 oktober een kijkje 

bij hen te komen nemen. Tijdens dit weekend organiseren zij hun jaarlijkse 

instructeursopleiding. Nieuwe reanimatie instructeurs en een aantal examinators worden dit 

weekend tegelijkertijd opgeleid. 

 

 

NRR-congres 
Tijdens het NRR-congres werd 

ons aangeboden om een 

presentatie te geven over onze 

reanimatie activiteiten. 

Daarnaast hebben we zoals 

ieder jaar de logistieke 

ondersteuning geboden. We 

zijn afgereisd met een groep 

van 20 instructeurs. 
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Wereldrecord reanimeren 
De Hartstichting heeft op 6 juni jongstleden het 

wereldrecord reanimeren verbroken in het 

Guinness Book of Records. Hierbij hebben 3.242 

leerlingen 30 minuten lang synchroon 

gereanimeerd en gedefibrilleerd. Deze 

wereldrecord poging vond plaats in het Gelredome 

in Arnhem. Ruim 1700 leerlingen die aan deze 

recordpoging deelnamen, kwamen uit Limburg. Ze 

zijn allemaal getraind door Taskforce QRS. 

  

© Nederlandse Hartstichting 
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Artikel ingediend 
 

 

‘A medical student project to increase survival from sudden cardiac arrest in the Southern 

Netherlands has grown into a successful organization’ 

In dit toonaangevende tijdschrift is ons de mogelijkheid aangeboden om Taskforce QRS in 

het zonnetje te zetten. Er zal worden geschreven over de missies, geschiedenis, methodes 

en onderzoeken van 

Taskforce QRS. Dit ligt in de 

lijn die het bestuur van 

Taskforce QRS heeft ingezet. 

Er zal beduidend veel tijd en 

energie worden gestoken in de 

wetenschappelijke activiteiten 

van Taskforce QRS.  
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Samenwerking tussen…. 
 
 

 

In samenwerking met het skillslab van de 

Universiteit Maastricht verzorgt Taskforce QRS 

vanaf het academisch jaar 2014-2015 

reanimatie trainingen voor alle eerstejaars 

geneeskunde studenten met daarbij een optie voor herhaling in het 2e en 3e jaar. Deze 

samenwerking is aangegaan voor 3 jaar met optie tot verlenging.  

                                                                 & 

Er zullen 450 studenten getraind worden! 

Dit zal studenten betreffen van de AKO, ITM en tevens van de reguliere opleiding tot 

basisarts. Daarnaast traint Taskforce QRS elk jaar alle eerstejaars studenten 

gezondheidswetenschappen. 
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Ervaringsverhaal Vital Houben, lid planningsgroep 

Taskforce QRS 2013-2014: 

Ik heb mij het afgelopen jaar met veel plezier ingezet 

voor de planningsgroep van taskforce QRS. Als het 

enige mannelijke lid van de planningsgroep heb ik 

goed samengewerkt met Froukje en Julie. Samen 

vormden wij een hecht team dat zich elke dag voor 

Taskforce QRS inspande om de dagelijkse gang van 

zaken omtrent planning te regelen. Als 

planningsgroep heb je veel contact met instructeurs, 

je bent het eerste aanspreekpunt! Dat zorgt ervoor 

dat jij onmisbaar bent voor de organisatie. 
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Etappe 3. Meer integratie met het voortgezet onderwijs 
 

Lessen zijn er gegeven op 

verschillende middelbare 

scholen: DaCapo College 

(Sittard), Sint Maartens 

College (Maastricht), Stella 

Maris College (Meerssen), 

Bernhard Lievegoed 

School (Maastricht),  

Sophianum College 

(Gulpen), Sint Jans 

College (Hoensbroek), 

Charlemagne College 

(Landgraaf), Trevianum 

College (Sittard), Porta 

Mosana (Maastricht), 

OPDC St. Michael 

(Maastricht), Valuas 

College (Venlo).  

 

Reanimatie-estafette 
Na het welkomstwoord door Hans 

Oostdam (Campusdirecteur 

Valuascollege Venlo) en toespraken 

van Peter van Dijk (Gedeputeerde Zorg 

en Welzijn Provincie Limburg) en Wim 

van den Beucken (Wethouder van de 

Gemeente Venlo) was het dan eindelijk 

zover: om klokslag negen uur gaf Peter 

van Dijk het startschot voor de 

negende Reanimatie-estafette op het 

Valuascollege in Venlo! Tien Uur lang 

is er non-stop gereanimeerd op 10 

reanimatiestations. De teams waren 

samengesteld uit: leerlingen, 

professionals, bestuurders, en 

iedereen die een uurtje mee wilde 

reanimeren. De samenstelling van 

deze teams wisselde ieder uur. 
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Keuzeblok reanimatiegeneeskunde 
Voor de vijfde maal werd het keuzeblok reanimatiegeneeskunde georganiseerd waaraan 80 

eerstejaars studenten geneeskunde hebben deelgenomen. Zij hebben onder andere geleerd 

wat de oorzaken zijn van plotse circulatiestilstand, wat er aan gedaan kan worden, hoe de 

ambulancezorg te werk gaat, en 

welke facetten van belang zijn 

voor toekomstig artsen in de zorg 

voor reanimatieslachtoffers.  
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Ervaringsverhaal Carine van Leeuwen, coördinator 

promo Taskforce QRS 2013-2014: 

Het promoteam staat nog in de kinderschoenen, we 

zijn namelijk pas een jaar geleden van start gegaan. 

Afgelopen jaar hebben we geprobeerd voornamelijk 

binnen de faculteit bekendheid te krijgen en cursisten 

of instructeurs te werven. Dit hebben we gedaan door 

middel van promopraatjes tijdens colleges en door 

regelmatig een stand te bemannen in uns 40 en actief 

mensen te benaderen. Daarnaast hebben we vesten 

voor instructeurs laten drukken, met als doel reclame 

te lopen. Voor verdere bekendheid hebben we 

promoactiviteiten gedaan als een pubquiz en raad je 

vgt norm en win. Het promoteam werkt regelmatig 

samen met andere functies. Het is de bedoeling dat 

we in de toekomst de promo verder uit gaan breiden, 

ook naar andere faculteiten. 
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Etappe 4. Op naar een dekkend reanimatienetwerk 
 

In onderstaande tabel kunt u zien hoeveel en welke categorieën burgers Taskforce QRS t/m 

31 december 2014 heeft getraind. Deze burgers hebben we verder gecategoriseerd naar 

studenten, leerlingen in het voortgezet onderwijs en bestuurders. Verder maken we ook een 

onderscheid tussen het totale aantal unieke personen dat getraind is en het totale aantal 

trainingen dat aan één persoon is gegeven.  

 

  Uniek Aantal keer 

Alle burgers t/m december 2014 14021 25921 

Specificatie:     

Leerlingen VO t/m december 2014 10471 19071 

GW t/m december 2014 (5 jaar) 1850 3700 

Verloskunde t/m december 2014 (4 jaar) 200 200 

GEN t/m december 2014: 1450 2900 

Bestuurders t/m december 2014 50 50 

      

 

 

Sinds de oprichting in 2006 heeft Taskforce QRS veertienduizend (14.021) unieke personen 

getraind. Momenteel dragen er zo’n 150 reanimatie instructeurs daaraan bij.  

 

 

 Project Editie 

Keuzeblok reanimatiegeneeskunde 5 

Reanimatie-estafette  9 
 

 

Taskforce QRS is voornemens om in het jaar 2020 alle leerlingen in het voortgezet onderwijs 

een reanimatietraining te geven (jaarlijks). De komende 5 jaar is het van belang dat alle 

handen ineen worden geslagen in Limburg door initiatieven op het gebied van reanimatie 

onderwijs.  
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Ervaringsverhaal Moedi Ghossein, Journalist 

Taskforce QRS 2013-2014: 

“Een team, een taak” is een slogan dat perfect past in 

het team van Taskforce QRS. Al onze activiteiten 

staan in het teken van een doel: het aantal 

slachtoffers dat overlijdt aan een hartstilstand te 

reduceren.  

Toen ik als journalist begon in september 2013 

hadden we het nog over onze doelen in Limburg. 

Ondertussen zijn we binnen een jaar uitgegroeid tot 

een organisatie die de oceanen zijn overgestoken 

met “Taskforce overseas”, waarin we onze 

boodschap gaan uitdragen naar de ABC-eilanden.  

In een paar maanden heb ik Taskforce QRS een 

samenwerking zien aangaan met de Hartstichting en 

we hebben sinds dit jaar mogen presenteren op het 

NRR-congres. Op Europees niveau spelen we nu ook 

officieel een rol, met onze presentaties die we hebben 

mogen houden op het ERC-congres in Bilbao.  

Het aantal reanimatie instructeurs heb ik sterk zien 

groeien, en onze naam steeds bekender zien worden 

bij het brede publiek. De waardering voor onze 

activiteiten groeit met de dag.  

Ik ben blij dat ik in het cruciale academische jaar 

2013-2014 onderdeel heb mogen uitmaken van een 

team dat de fundamenten heeft gelegd voor een 

internationaal georiënteerde Taskforce QRS. Om die 

rede zullen de externe betrekkingen steeds 

belangrijker worden, en aan mijn opvolger in het 

academisch jaar 2014-2015 de mooie en uitdagende 

taak om deze lijn door te zetten. 
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Etappe 5. De toekomst: kwaliteit krijgt prioriteit 
 

Interne processen worden verder onder de loep genomen. De koers die is ingezet voor een 

transformatie van een studentenwerkgroep naar een professionele organisatie wordt verder 

doorgezet. Efficiëntie en daadkracht zijn belangrijke elementen die zullen worden toegepast. 

Zo blijft het in de toekomst mogelijk voor artsen in opleiding om naast de studie geneeskunde 

de activiteiten van Taskforce QRS voort te zetten. Het bestuur denkt voortdurend aan 

continuïteit en de kwaliteit ervan. Een belangrijke speler is het digitale plan-systeem dat 

ontwikkeld is door Hesam Amin, vicevoorzitter. Door deze zodanig op de behoeften van de 

organisatie aan te passen worden bepaalde processen automatisch uitgevoerd. Hierdoor 

kan de kostbare tijd gebruikt kan worden om het primaire proces te verbeteren.  

Steeds meer realiseren we ons dat reanimeren, maar ook reanimatie onderwijs geen 

individuele sport is maar juist een teamsport. De noodzaak om de krachten op regionaal, 

nationaal en internationaal niveau te bundelen is groter dan ooit, want de mogelijkheden zijn 

er. We zullen hier dan ook veel tijd en energie in steken. Op die manier kunnen we zorg 

dragen voor een dekkend netwerk in Limburg en in Nederland. 

We zullen ook stappen zetten om als Taskforce QRS een juridische entiteit geven zodat 

onze organisatie verankerd wordt in de maatschappij en continuïteit gewaarborgd is. 

Zodoende kunnen onze activiteiten verder ontplooid worden.  

 

De fundering van onze wetenschappelijke activiteiten zal tijdens het aankomende jaar 

gelegd worden. Het is belangrijk om effecten van interventies te meten. En ook om de 

beleving van burgerhulpverleners te beoordelen. Bovendien dienen de lesmethoden 

continue geëvalueerd te worden om de kwaliteit te verbeteren en passend te maken voor 

onze doelgroepen. 
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Ervaringsverhaal Arantxa Tromp, 

Activiteitencommissie Taskforce QRS 2013-2014: 

In het afgelopen jaar heb ik de eer gehad om met een 

geweldig team samen te werken om Taskforce QRS 

groter en beter te maken. Als onderdeel van de 

activiteitencommissie mocht ik mijn creativiteit 

gebruiken en allerlei activiteiten organiseren voor 

mijn collega instructeurs.  

Mijn doel is om te helpen een sterke band te creëren 

onder de (nieuwe) instructeurs. Naast het samen 

ernaar streven om Nederland hartveilig te maken, wil 

ik graag dat onze instructeurs ook samen gezellige 

ontspannende momenten met elkaar kunnen delen.  

Volgend jaar hoop ik dat ik weer met een leuk team 

mag werken die ook zo creatief en hardwerkend zijn, 

zodat we samen de activiteitencommissie nog groter 

en gezelliger kunnen maken. 
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Cooling-down 
 

Het doel om mensen die getroffen worden door een plotse circulatiestilstand een betere 

overlevingskans te bieden is geen sprint, maar en langdurige marathon. Het lijkt zelfs eerder 

een estafette te zijn, waarbij steeds nieuwe ambitieuze mensen opstaan om de plannen van 

hun voorgangers voort te zetten in een teamvorm.  

 

 

 

 

Presteren is continu 

bijsturen en leren 
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Dank voor het lezen, 

  het huidige bestuur van Taskforce QRS 
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