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Inleiding 
Taskforce QRS Maastricht heeft sinds het academisch jaar 2012-2013 een nieuwe weg ingeslagen. In drie jaar 

tijd werd de transformatie gerealiseerd van studenten werkgroep naar een professionele organisatie van 

studenten. De werkgroep begon met tien studenten, en bestaat nu uit meer dan 100 actieve studenten met 

een database van 377 studenten. In december 2014 werd Taskforce QRS Maastricht een stichting.  

De bovengenoemde studenten zijn met name geneeskundestudenten die opgeleid worden tot reanimatie-

instructeur om reanimatietrainingen te geven in het voortgezet onderwijs en aan studenten van de 

Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd. 

Doelstelling 
Taskforce QRS Maastricht zet zich in voor het geven van reanimatieonderwijs ter ondersteuning van het 

identificeren en bestrijden van hart- en vaatziekten, met bijzondere aandacht voor plotse hartdood.  

Visie 
Taskforce QRS Maastricht wil de overlevingskansen voor slachtoffers van een circulatiestilstand vergroten. De 

grootste kans hiertoe is aanwezig wanneer een getuige start met reanimatie. Daarom moet iedere burger 

kunnen reanimeren. De beste plaats om dit te leren is in het voortgezet onderwijs. Studenten geneeskunde 

zijn zeer geschikt om dit onderwijs te geven. Door hen in te zetten wordt tevens de aandacht en kennis voor 

reanimatiegeneeskunde bij de aankomende artsen vergroot. 

Missie 
Plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis is een belangrijk volksgezondheidsprobleem. Directe 

reanimatie door getuigen vóór aankomst van de hulpdiensten is van levensbelang en leidt tot overleving met 

een goede kwaliteit. Bewustwording hiervan bij burgers is daarom cruciaal. Door kennis en vaardigheden van 

reanimatie te bevorderen, zal de kans op reanimatie door getuigen (als belangrijkste voorwaarde voor 

overleving) verhoogd worden. Ons doel is het verbeteren van kennis en vaardigheden van reanimatie en 

defibrillatie bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast zien wij het belang van het verbeteren van 

de reanimatievaardigheden van toekomstige (para)medici. Taskforce QRS Maastricht streeft ernaar dat in de 

toekomst alle leerlingen in het voortgezet onderwijs in Nederland reanimatietrainingen krijgen. 

De toekomstige koers van de stichting 
Het is belangrijk dat Taskforce QRS Maastricht haar blik naar de toekomst richt. Als hoofddoelstelling kan 

geformuleerd worden dat in 2020 de volgende punten beoogt worden:  

- er is een landelijk dekkend netwerk van mensen die kunnen reanimeren 

- reanimatieonderwijs is structureel verankerd in het voortgezet onderwijs 

- het aantal burgerhulpverleners bedraagt tussen 10/1000 en  15/1000 inwoners 

- alle artsen hebben een reanimatie certificaat 

- er bestaat een landelijke continue registratie van alle gevallen van plotselinge hartstilstand, 

reanimaties en overleving (Taskforce QRS Maastricht is reeds betrokken bij de registry in Limburg). 
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Hiervoor is het noodzakelijk dat: 

- Er meer gelden beschikbaar komen voor reanimatieonderwijs in het voorgezet onderwijs. Het aantal 

vrijwilligers voor reanimatieonderwijs stijgt  

 

SWOT-analyse 
Aan een strategisch beleid ligt een sterkte/zwakte en kansen/bedreigingen analyse ten grondslag. Sterktes en 

zwaktes zijn die gegevenheden of ontwikkelingen waar de organisatie zelf invloed op kan uitoefenen. Het zijn 

interne aangelegenheden.  

Strenghts 
- Er is jaarlijks voldoende toestroom van nieuwe vrijwilligers. 

- Er worden veel nevenactiviteiten georganiseerd. 

- Er worden ook informele activiteiten georganiseerd. 

- De stichting is provinciaal, nationaal en internationaal bekend. 

Weaknesses 
- De stiching moet voortdurend opzoek naar nieuwe financiering. 

- De bestuursleden zijn fulltime geneeskundestudenten of arts. 

Opportunities 
- Er is een landelijke Taskforce QRS opgezet. 

- Er is interesse vanuit bijna alle andere medische faculteiten om een dergelijk initiatief op te zetten. 

Threaths 
- Studenten geneeskunde hebben na hun bachelor meestal geen tijd meer om lessen te geven. 

- Het zijn allemaal ambitieuze studenten op de FHML in Maastricht die actief zijn naast hun studie. 
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Subdoelen 
 
 

Samenvatting 

Voor het academische jaar 2015 wordt er gestreefd 10.000 leerlingen (maximaal) te trainen. Om dit te 

bewerkstelligen worden er soms bij twee scholen tegelijkertijd lesgegeven, waardoor 2 voertuigen 

noodzakelijk zijn. Alle vrijwilligers, waaronder reanimatie-instructeurs, die in aanmerking komen voor een 

vrijwilligersvergoeding, kunnen dit tot een maximum van € 1.500,00 per jaar ontvangen conform afspraken 

met de belastingdienst. Alle afspraken met vrijwilligers worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst, 

deze dient getekend te worden alvorens vrijwilligers aan de slag kunnen als reanimatie-instructeur.  Huidige 

vrijwilligers tekenen in eerste weken van het academisch jaar deze overeenkomst.  
 

Onderwijs aan leerlingen  

We geven  in 12 maanden les aan 10.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit betekent een stijging van 

ruim 1250 leerlingen ten opzichte van 8737 leerlingen in het academisch jaar 2014-2015. Dit betreft 

leerlingen van 10-15 scholen in geheel Limburg. De scholen waar naar alle waarschijnlijkheid les zal worden 

gegeven zijn: Stella Maris College (Meerssen), Sophianum College (Gulpen),  Sint Maartens 

College (Maastricht), Valuas College (Venlo), Dacapo College (Sittard), Trevianum College (Sittard), Sint Jan 

(Hoensbroek), Bernardinus College (Heerlen), Charlemagne College (Landgraaf), Blariacum (Venlo) en Den 

Hulster (Venlo). Dit zijn leerlingen van alle niveaus en van de leerjaren 1 t/m voorlaatste jaar. Iedere leerling 

krijgt voor de jaarlijkse terugkerende training de beschikking over een eigen oefenpop gedurende twee 

lesuren per jaar. Van deze 10.000 leerlingen betreft het grootste deel een herhaaltraining en een deel nieuwe 

trainingen (alle eerstejaars). Een deel van de afgestudeerde 6e-jaars scholieren schrijven zich in als 

burgerhulpverlener via het Hartslagnu systeem. 

 

Opleiden reanimatie-instructeurs  

Wij leiden in 12 maanden minimaal 60 nieuwe geneeskunde- en gezondheidswetenschappen studenten 

tot student reanimatie-instructeurs op. Dit wordt niet bekostigd vanuit de subsidie daar de studenten zelf 

voor hun opleiding betalen. Deze 60 nieuwe reanimatie-instructeurs worden opgeleid via een 

interne opleiding waarbij een voorselectie wordt gedaan voor de definitieve opleiding.  Door deze interne 

reanimatie-instructeurs in te plannen met ervaren reanimatie-instructeurs om bovenstaande 10.000 

leerlingen op te leiden, ontwikkelen zij hun vaardigheden. Daardoor schrijven zich volgend jaar dus 60 nieuwe 

burgerhulpverleners in het Hartslagnu systeem t.b.v. de regio Maastricht.  

 
Huren kwalitatief materiaal tegen goedkoop tarief 
Om de leerlingen te kunnen trainen hebben we materiaal nodig. We willen dit materiaal huren bij een 

organisatie die dit voor een laag tarief doet, daarom kiezen we voor een non-profit organisatie  Een volledige 

set, die gehuurd zal worden per dagdeel, is voldoende om een klas van 30 leerlingen tegelijk te trainen. Dit 

betreft 6 grote poppen (Resusci Anne), 30 kleine poppen (Little Anne), 6 AED's (defibrillator), 6 laptops.  

 

Docent-instructeur 
Om de, eerder genoemde, voorgeselecteerde reanimatie-instructeurs officieel tot reanimatie-instructeurs op 

te leiden volgens de ERC-richtlijnen, leiden wij minimaal 1 en maximaal 10 docent-instructeurs op. We starten 

met een, als pilot, om zodende de wervings-, selectie- en aanstellingsprocedures te verbeteren. Een docent-

instructeur is bevoegd om reanimatie-instructeurs op te leiden. Van de eerder genoemde 60 interne 

reanimatie-instructeurs, zouden er dan per jaar ongeveer 12 of 18 tot officiële reanimatie-instructeur kunnen 

worden opgeleid. Deze docent-instructeur kan ook voor ongeveer 50 reanimatie-instructeurs een bijscholing 

verzorgen. Door opleiding van een eigen docent-instructeur en door die persoon uitgevoerde opleidingen en 

bijscholingen voor ERC-erkende reanimatie-instructeurs te geven reduceren wij de kosten die anders bij 
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externe docent-instructeurs gemaakt zouden worden en veel hoger liggen voor dezelfde hoeveelheid 

reanimatie-instructeurs. 

 

Bestuurssamenstelling uitbreiden  
We stellen minimaal 1 nieuw bestuurslid aan in aankomend academisch jaar. Tijdens het aankomende 

academisch jaar zal hiervoor een gedegen selectieproces plaatsvinden. Het doel is om iemand te vinden 

met dezelfde affiniteit en een long-term commitment voor de activiteiten en doelen van Taskforce QRS 

Maastricht. 

 

Wetenschappelijke activiteiten en participaties  
We bezoeken het NRR-congres en het ERC-congres om onze kennis en vaardigheden op het gebied van 

reanimatieonderwijs te ontwikkelen. Dit is ook bedoeld om onze nationale en internationale contacten warm 

te houden en wederzijdse informatie uitwisseling te hebben. We schrijven minimaal 2 abstract voor het ERC-

congres over onze activiteiten (onderzoek) en schrijven minimaal 1 reeds ingediende abstract uit tot een 

artikel. Dit artikel wordt dan aangeboden bij een wetenschappelijk tijdschrift ter publicatie.  We nemen bij alle 

leerlingen vragenlijsten af over kennis en zelfvertrouwen omtrent reanimeren en een percentage van de 

leerlingen laten we een praktische toets uitvoeren. Deze resultaten kunnen gebruikt worden voor abstracts 

en artikelen. 

 

Interne communicatie 
Goede interne communicatie vergroot de betrokkenheid van de vrijwilligers bij de stichting. De interne 

nieuwsbrief kan een belangrijke rol in de interne communicatie binnen de stichting vervullen. Uit de 

statistieken is gebleken dat de nieuwsbrief goed gelezen wordt. Commissies en bestuur moeten daarom de 

nieuwsbrief beter benutten om eenieder op de hoogte te brengen. Tevens kunnen zo de mails naar alle 

reanimatie-instructeurs hopelijk worden verminderd.. Naast de nieuwsbrief kan de interne communicatie 

verbeterd worden door het meer formaliseren van commissies. Hiermee bedoelen we het duidelijk 

omschrijven van taken en bevoegdheden. Belangrijk is dat iedere vrijwilliger weet wie hij waar op aan kan 

spreken. Verder moeten de relaties tussen de verschillende commissies en bestuur geformaliseerd worden. 

Dat betekent dat er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt hoe informatie vanuit het bestuur naar de 

verschillende commissie wordt doorgespeeld en vice versa.  Verder wordt er vanaf dit academicsh jaar 

gestart met een commissie nieuwsbrief, waarin de belangrijkste zaken voor commissielden gezet worden. 

Externe communicatie 
Naamsbekenheid bij potentiële vrijwilligers, sponsoren,  gemeente en de Provincie Limburg  is voor de 

stichting van groot belang.  Ook het onderhouden van goede met de gemeente is in het belang van de 

stichting. De externe communicatie kan verbeterd worden door partners bijvoorbeeld updates te sturen per 

mail, ook kunnen er activiteiten voor partners georganiseerd worden. 

Scholing promotors 
Doelstellingen: 

 Promotors hebben voldoende kennis over Taskforce QRS Maastricht om een gesprek over de 

organisatie aan te gaan en vragen te kunnen beantwoorden. 

 Promotors zijn op de hoogte van alle recente en aankomende activiteiten en gebeurtenissen van 

Taskforce QRS Maastricht. 

 Promotors zijn in staat een gericht verhaal van en over Taskforce QRS Maastricht te vertellen, om 

daarmee een doel te bereiken bij een specifieke doelgroep. 

 Promotors zijn in staat met hun verhaal een doelgroep te benaderen en te bereiken. (In staat zijn een 

goed verhaal tegen de juiste mensen te vertellen.) 
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 Promotors benutten promotiemogelijkheden optimaal. 

 Er is een goede verstandshouding tussen Taskforce RRS Maastricht en een promotor. 

Projecten. 

Loop met je dokter 2015 

De Health Foundation Limburg (HFL) organiseert al jaren de wandeltocht ‘Loop met je dokter’ (LMJD), deze zal 

op zaterdag 26 september 2015 voor de 7e keer georganiseerd worden. Middels deze wandeling wordt geld 

verzameld voor wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten en voor de reanimatietrainingen 

gegeven aan middelbare scholieren door Taskforce QRS Maastricht. Taskforce QRS Maastricht wil een 

bijdrage leveren aan de inkomsten van LMJD, door onder andere bij te dragen aan de verkoop van de loten 

door zowel vrijwilligers als leerlingen van middelbare scholen waar training gegeven wordt. Verder wil 

Taskforce QRS Maastricht het project LMJD meenemen in haar promo acties en met een grote groep 

reanimatie-instructeurs en eventueel leerlingen meelopen gedurende de dag. 

Zweit veur Leid 
De stichting Zweit veur Leid organiseert sinds 1994 een sponsorloop voor een lokaal goed doel. Taskforce 

QRS Maastricht is voor Zweit veur Leid 2016 verkozen als hét project van Universiteitsfonds Limburg, een van 

de grote partners van Zweit veur Leid. Dit betekent dat wij het goede doel zijn waar de opbrengst van het 

Universiteitsfonds Limburg heen gaat. Taskforce QRS Maastricht gaat met zo veel mogelijk reanimatie-

instructeurs en andere mensen meedoen aan deze sponsorloop, het project meenemen in onze promo 

acties en actief bijdrage aan de promotie campagne van Universiteitsfonds Limburg. 

Keep the heartbeat going - Hart voor Maastricht 
Serviceclub Rotary Maastricht Oost en Taskforce QRS Maastricht bundelen hun krachten om samen een 

project op te zetten om de drempel voor burgers te verlagen om een reanimatietraining te volgen en 

daarnaast geld te generen voor reanimatie onderwijs op school. Het idee is om een hippe en dynamische 

pop-up store op te zetten. Het project zal 16 oktober 2015 van start gaan. 
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Financiën 
De begroting wordt opgesteld op basis van dit beleidsplan. Dit zal concreet inhouden hoeveel leerlingen 

kunnen/willen wij het komend jaar gaan trainen. In welke specifieke onderdelen van de organisatie wil 

Taskforce QRS Maastricht investeren ter verdere professionalisering of ter verbetering van de efficiëntie. De 

begroting zal ook een analyse bevatten van de minimale benodigde gelden voor de vaste lasten. Op basis van 

de totale begroting kan het bedrag per leerling voor dat academisch jaar worden bepaald.  Dit is cruciaal voor 

het aanvragen van de subsidies; op dit moment wisselt het bedrag per leerling per project; hierdoor ontstaat 

verwarring bij beleidsmakers wat het bedrag per leerling exact is. Het bedrag per leerling wordt 

onderverdeeld in het percentage van bepaalde posten. Zoals hieronder weergegeven.  

 

 

Vervolgens kan per subsidie aanvraag, tender regeling of project exact worden bepaald hoeveel noodzakelijk 

is voor het training van een x aantal leerlingen.  

De begroting voor het academisch jaar 2015-2016 is bijgevoegd in Bijlage 1. 

Acquisitie 
De acquisitie dient te worden onderverdeeld in 3 stromen:  

- Projectsubsidies 

- Sponsoring 

- Donaties 

Door middel van de projectsubsidies dient het overgrote deel van het geld te worden binnengehaald. Echter 

indien er geen enkel projectsubsidie wordt verstrekt dient er alsnog geld beschikbaar te komen voor de vaste 

lasten. Het minimaal binnen te halen sponsorgeld is dus het bedrag uit de begroting van de vaste lasten. 

Indien de vaste lasten door middel van projectsubsidies binnengehaald wordt ontstaat er vrij besteedbaar 

vermogen. Indien lange periodes zonder subsidies overbrugt dienen te worden kan aanspraak worden 

gedaan op dit bedrag. 

Het acquisitieplan voor academisch jaar 2015-2016 is bijgevoegd in Bijlage 2. 

  



 

 

Maastricht 
043 711 3080 

info@taskforceqrs.nl 

www.taskforceqrs.nl 

Stichting Qualitative Resuscitation by Students Maastricht 

Postadres: Drenckgaard 60C, 6227GE Maastricht 

NL55INGB0006612199 | KvK. 62128302 

Universiteitssingel 45 

6229ER Maastricht 

Kamernummer K1.497 (op de loopbrug) 

Bijlage 1. Begroting 
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Bijlage 2. Acquisitieplan 
 

 

 


