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Inleiding 
Taskforce QRS Maastricht zet zich sinds 2006 in voor het verbeteren van de overleving van plotselinge 
hartstilstand. De hoogste overlevingskans wordt bereikt wanneer een getuige onmiddellijk start met 
reanimeren. Daarom moet iedere burger kunnen reanimeren. In onze optiek is de beste plaats om dit te 
leren het voortgezet onderwijs. Het reanimatieonderwijs door Taskforce QRS Maastricht wordt gegeven en 
georganiseerd door studenten van de Universiteit Maastricht, faculty of Health Medicine and Lifesciences 
(FHML). 
 
In het jubileumjaar 2016-2017 zal de focus gericht worden op de volgende speerpunten:  

•   reanimatieonderwijs in het voorgezet onderwijs 
•   structurele verankering van dit reanimatieonderwijs in de provincie Limburg 
•   reanimatieonderwijs aan studenten geneeskunde. 

Concrete doelen 2016-2017 
 

Reanimatieonderwijs in het voorgezet onderwijs   
In 12 maanden zal er aan 10.000 leerlingen reanimatieonderwijs gegeven worden. 
Dit betreft leerlingen van ongeveer 10 scholen in geheel Limburg. De scholen waar naar alle 
waarschijnlijkheid les gegeven zal worden, zijn:  

•   Stella Maris College (Meerssen) 
•   Sint Maartens College (Maastricht) 
•   Trevianum College (Sittard) 
•   Sint Jan (Hoensbroek) 
•   Bernardinus College (Heerlen) 
•   Charlemagne College (Landgraaf) 
•   Blaricum (Venlo)  
•   Sophianum College (Gulpen) 
•   DaCapo College (Sittard) 
•   Den Hulster (Venlo) 
•   Valuas College (Venlo) 

 
Het betreft leerlingen van alle niveaus en van alle leerjaren (m.u.v. eindexamen klassen).  Van deze 10.000 
leerlingen krijgt het grootste deel een herhaaltraining en kleiner deel een nieuwe training (alle eerstejaars).  
 
Taskforce QRS Maastricht motiveert de eindexamenleerlingen om zich in te schrijven als burghulpverlener.  
 

Reanimatieonderwijs studenten geneeskunde 
Taskforce QRS Maastricht heeft een samenwerkingscontract met de opleiding geneeskunde van de 
Universiteit Maastricht. Alle bachelor studenten krijgen jaarlijks reanimatieonderwijs. In jaar 1 ontvangen de 
studenten een basistraining, in jaar 2 en 3 een herhaaltraining. 
 
In totaal ontvangen 450 eerstejaars geneeskunde studenten de basistraining, daarnaast wordt er voor 850 
studenten een herhaaltraining georganiseerd. 
 

Reanimatieonderwijs studenten verloskunde 
Taskforce QRS Maastricht heeft een samenwerkingscontract met de opleiding verloskunde van  de Academie 
Verloskunde Maastricht. Alle eerstejaars (60) bachelor studenten krijgen reanimatieonderwijs. 
 

Reanimatieonderwijs derden 
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Taskforce QRS Maastricht zal reanimatieonderwijs blijven aanbieden voor alle geïnteresseerden. De 
reanimatietrainingen worden aangeboden op de Universiteit Maastricht. Geïnteresseerden kunnen via de 
website inschrijven voor deze trainingen. 
 
 

Opleiden reanimatie-instructeurs 
In het academisch jaar 2016-2017 zullen minimaal 60 nieuwe studenten van de faculteit FHML opgeleid 
worden tot interne reanimatie-instructeur.  
 
Daarnaast worden 40 ervaren interne reanimatie-instructeurs opgeleid tot NRR gecertificeerde Full-
Instructor. Er wordt gestreefd naar het inplannen van een scholingsweekend, waarbij de ervaren interne 
reanimatie-instructeurs tegelijk tot Full-Instructor opgeleid worden.  
 

Opleiden docent-instructeur  
Taskforce QRS Maastricht streeft ernaar om in het academisch jaar 2016-2017 minimaal 1 en maximaal 10 
NRR gecertificeerde docent-instructeur(s) op te laten leiden. Deze docent-instructeur zal dan de eerder 
genoemde Full-Instructor opleidingen voor Taskforce QRS Maastricht verzorgen. 
 

Implementatie reanimatie richtlijnen 2015 
De Richtlijnen Reanimatie in Nederland zijn vernieuwd. De nieuwe richtlijnen (2015) zullen geïmplementeerd 
worden in het reanimatieonderwijs van Taskforce QRS Maastricht. 
 

Interne kwaliteitstoetsing reanimatie-instructeurs  
Om de kwaliteit van het reanimatieonderwijs te waarborgen, worden de vaardigheden van reanimatie-
instructeurs van Taskforce QRS Maastricht periodiek getoetst. Daarbij worden gekeken naar eigen 
reanimatievaardigheden en didactische vaardigheden. 
 

Keuzeblok reanimatiegeneeskunde 
Voor het academisch jaar 2016-2017 wordt getracht om de inhoud van het extracurriculaire keuzeblok 
reanimatiegeneeskunde voor de 1e jaars studenten geneeskunde te integreren in het reguliere curriculum 
van de bachelor geneeskunde. De onderdelen die niet geïntegreerd kunnen worden in het reguliere 
curriculum, zullen als extracurriculaire onderwijsactiviteiten aangeboden worden. 
 

Verankering 
Taskforce QRS Maastricht wil in het academisch jaar 2016-2017 zorgen voor structurele verankering van het 
reanimatieonderwijs binnen de provincie Limburg. Hiertoe wordt er getracht een samenwerking aan te gaan 
met de Provincie Limburg, Maastricht Universitair Medisch Centrum+, de Universiteit Maastricht, de Health 
Foundation Limburg, de Nederlandse Reanimatieraad en de Nederlandse Hartstichting. 

Taskforce QRS Nederland 

Taskforce QRS Maastricht zal actief participeren in de landelijke samenwerking tussen de verschillende 
Taskforce QRS stichtingen. Daarnaast zal bijgedragen worden aan een duurzame organisatiestructuur. 
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Projecten 
 

Loop met je dokter 2016 
De Health Foundation Limburg organiseert al jaren de wandeltocht ‘Loop met je dokter’. Deze zal op zaterdag 
24 september 2016 voor de 8e keer georganiseerd worden. Taskforce QRS Maastricht is een van de goede 
doelen die jaarlijks een bijdrage vanuit dit project mag ontvangen. Taskforce QRS Maastricht wil een bijdrage 
leveren aan de inkomsten van Loop met je dokter, door onder andere bij te dragen aan de verkoop van de 
loten door leerlingen van middelbare scholen waar reanimatieonderwijs gegeven wordt. Vrijwilligers van 
Taskforce QRS Maastricht zullen mogelijk participeren in een collecte, indien dit organisatisch mogelijk is. 
 

Keep The Heartbeat Going 
Rotary Maastricht Oost en Taskforce QRS Maastricht hebben een gezamenlijk project: Keep The Heartbeat 
Going. Doelstelling is om aandacht te genereren voor reanimatie(onderwijs). In het academisch jaar 2016-
2017 zal Keep The Heartbeat Going een evenement organiseren voor Restart a Heart Day 2016. Het 
evenement zal op vrijdag 14 oktober 2016 plaatsvinden in Den Haag. Er wordt getracht verschillende Rotary’s, 
Taskforce QRS’en en landelijke partijen bij dit project te betrekken. Het project zal vanuit Maastricht 
gecoördineerd worden. 
 

Acquisitie 
Om het reanimatieonderwijs mogelijk te maken zal er continu op de volgende wijzen gezocht worden naar 
financiële bijdragen:  

-   Subsidies (o.a. Provincie Limburg) 
-   Lokale projecten (o.a. Loop met je dokter) 
-   Sponsoring (o.a. bedrijfsleven): zowel financieel als materieel 

 

Financiën 
De begroting voor het academisch jaar 2016-2017 is vastgelegd in een separaat document genaamd 
‘Begroting Taskforce QRS Maastricht – academisch jaar 2016-2017. 
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