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Introductie 
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Taskforce Qualitative Resuscitation by Students (QRS) 

Leiden. Deze stichting is opgezet door een groep geneeskunde studenten studerend aan de Universiteit 

Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Ons doel is het verkleinen van het aantal 

slachtoffers dat overlijdt aan een circulatiestilstand. Dit willen we bereiken door reanimatieonderwijs te 

verzorgen, met name op middelbare scholen.  

 

Elke week hebben gemiddeld driehonderd Nederlanders een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis. 

De gemiddelde leeftijd van slachtoffers met een circulatiestilstand is 66 jaar en 50% van de slachtoffers 

heeft nooit eerder hartklachten gehad. Reanimeren in de eerste zes minuten na een circulatiestilstand is 

cruciaal, dit verdubbelt de overlevingskans1. Onze missie is het vergroten van de overlevingskans van 

slachtoffers met een circulatiestilstand. Onze missie willen wij bereiken door zoveel mogelijk mensen de 

vaardigheden van het reanimeren aan te leren. Onze primaire doelgroep bestaat uit leerlingen van het 

voortgezet onderwijs. Uit onderzoek is gebleken dat middelbare scholieren kunnen, willen en ook 

durven reanimeren2,3. De leerlingen krijgen reanimatielessen die verzorgd worden door 

geneeskundestudenten. De lessen zullen bovendien jaarlijks herhaald worden, zodat de leerlingen de 

vaardigheden kunnen onderhouden en hun kennis kunnen uitbreiden. Hiermee ondersteunen wij het 

initiatief van de Hartstichting bij het creëren van zes minuten zones, waarbij gestimuleerd wordt dat 

jongeren leren reanimeren op school. 

 

Taskforce QRS is een nationale organisatie die op dit moment reanimatielessen verzorgt in vier steden: 

Maastricht, Nijmegen, Utrecht en Leiden. Taskforce QRS Maastricht verzorgt al sinds 2006 

reanimatieonderwijs; Taskforce QRS Nijmegen en Utrecht doen dit sinds 2015. In Leiden zijn wij sinds 

januari 2016 bezig met het verzorgen van reanimatieonderwijs. Tot op heden hebben wij al ruim 380 

scholieren leren reanimeren (01-06-2016). 

 

In dit beleidsplan staat onze werkwijze voor het realiseren van reanimatieonderwijs beschreven. Zo kunt 

u lezen met welke partijen wij samenwerken en wie onze sponsoren zijn. Ook wordt omschreven hoe wij 

scholen benaderen, hoe onze lessen worden gegeven en hoe wij onze reanimatie instructeurs opleiden. 

Verder wordt vermeld wat wij doen aan promotie en wat de gemiddelde kosten en baten per les zijn. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.taskforceqrs.nl of kunt u mailen naar 

leiden@taskforceqrs.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van Taskforce QRS Leiden,  

Jordy Steltman – Voorzitter 

Floortje van der Kolk – Vicevoorzitter  

Sanne Waars – Secretaris   

Tessa Martherus – Penningmeester 

Jenny Julies – Bestuurslid Intern  

Nicky Teunissen – Bestuurslid Extern  

Çagri Çakir – Bestuurslid Promotie 

Anneliz de Leeuw – Algemeen Bestuurslid  

mailto:leiden@taskforceqrs.nl
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Samenwerkingspartners en Sponsoren 
 

In de opstartfase hebben wij contact gelegd met verschillende samenwerkingspartners. Zodoende is er 

draagvlak gecreëerd, zowel in erkenning van de stichting als in (financiële) sponsoring. De huidige 

samenwerkingspartners betreffen: Taskforce QRS Nederland, het Hart Long Centrum Leiden, de 

Hartstichting, de Medische Faculteit der Leidse Studenten (M.F.L.S.), het Skillslab, middelbare scholen in 

Leiden en omstreken en de gemeente Leiden. In de toekomst zouden wij graag de provincie Zuid-

Holland als één van onze samenwerkingspartners zien. 

  

Taskforce QRS Nederland 
Om een landelijk dekkend netwerk te krijgen van reanimatieonderwijs wordt samengewerkt met 

Taskforce QRS Nederland. Taskforce QRS Nederland bestaat uit een samenwerkingsverband tussen 

Taskforce QRS Maastricht, Taskforce QRS Nijmegen, Taskforce QRS Utrecht en Taskforce QRS Leiden. De 

samenwerking bestaat uit het vergaren van kennis en kunde omtrent reanimatielessen en 

organisatorische aspecten. Het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen deze partijen lijkt ons een 

goede manier om zo optimaal en kwalitatief mogelijk reanimatielessen te kunnen blijven realiseren.  

 

Het contact met Taskforce QRS Nederland bestaat uit regelmatige updates en minstens één keer per 

maand overleg. Wij hopen door het laagdrempelig kunnen stellen van vragen en/of krijgen van 

feedback, de kwaliteit van de reanimatielessen zo hoog mogelijk te houden. Hiermee willen wij de 

continuïteit binnen Taskforce QRS Nederland waarborgen. Taskforce QRS Leiden beoogt in de toekomst 

een actieve rol binnen het bestuur van Taskforce QRS Nederland.  

Het Hart Long Centrum Leiden 
Het Hart Long Centrum Leiden betreft één van onze belangrijkste samenwerkingspartners. Het Hart 

Long Centrum is onderdeel van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Naast het meedenken 

over het realiseren van reanimatielessen, is het Hart Long Centrum Leiden onze hoofdsponsor in geld en 

(promotie)materialen. Bovendien draagt het Hart Long Centrum Leiden bij aan een grotere 

naamsbekendheid van Taskforce QRS Leiden. Zij hebben toegezegd op het financieren van Taskforce 

QRS Leiden voor de eerste drie jaar na oprichting. Opslag van onze materialen is eveneens geregeld via 

het Hart Long Centrum Leiden. Bovendien kunnen wij laagdrempelig vragen stellen en/of feedback 

krijgen. Daarnaast zullen onze activiteiten eens per twee maanden geëvalueerd worden middels een 

gesprek met prof. dr. M.J. Schalij en dr. G.J. de Grooth. 

Middelbare scholen 
Wij willen een goed samenwerkingsverband blijven aangaan met middelbare scholen in Leiden en 

omstreken. Dit zullen wij doen middels een kennismakingsgesprek voorafgaand aan de 

reanimatielessen. 

De Hartstichting 
De Hartstichting zien wij graag in een ondersteunende rol bij het continueren van de reanimatielessen. 

Aangezien de Hartstichting ook op middelbare scholen actief is door docenten op te leiden tot 

reanimatie instructeur, wordt duidelijk naar hen gecommuniceerd op welke scholen wij les geven om zo 

reanimatieonderwijs op middelbare scholen nationaal gedekt te krijgen. Hiermee ondersteunen wij het 

initiatief van de Hartstichting bij het creëren van zes minuten zones. Hierbij wordt gestreefd naar 
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kwalitatieve hulpverlening binnen zes minuten voor personen met een circulatiestilstand. Met de 

Hartstichting is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten vanuit Taskforce QRS NL waarin een 

aansprakelijkheidsverzekering, naamsbekendheid en financiële steun worden geboden. Bovendien biedt 

Taskforce QRS de Hartstichting hulp in verschillende projecten van de Hartstichting, onder andere de 

burgerhulpverlening campagne en de serious game ‘HELD’. 

Universiteit Leiden 
Er is contact opgenomen met Prof. dr. P.C.W. Hogendoorn: lid Raad van Bestuur en decaan van het 

LUMC, tevens hoogleraar Pathologie. Wij hebben ons initiatief met hem besproken en wij houden hem 

op de hoogte via mailcontact. 

Medische Faculteit der Leidse Studenten  
De M.F.L.S. dient op de hoogte te zijn van studenteninitiatieven die verbonden zijn aan de medische 

faculteit. Het bestuur van de M.F.L.S. wordt op de hoogte gehouden via update-gesprekken op 

uitnodiging van de M.F.L.S. of vanuit ons eigen initiatief. Indien er behoefte aan is, kunnen er meer 

update-mails gestuurd worden. 

Skillslab, Leids Universitair Medisch Centrum  
Het Skillslab heeft ons voorzien van reanimatiematerialen en belangrijke contactpersonen omtrent 

reanimatieonderwijs. De twee Ambu uniman Sam reanimatiepoppen zijn geschonken aan de stichting 

op de voorwaarde dat de M.F.L.S. op ieder moment de poppen mag gebruiken in overleg met de 

stichting.  

Gemeente Leiden 
Wij hebben de gemeente Leiden via de Wethouder van Onderwijs, Sport en Duurzaamheid op de hoogte 

gebracht van ons initiatief door middel van een gesprek. Naar aanleiding van dit gesprek hebben zij een 

aanbevelingsbrief geschreven en zullen zij Taskforce QRS Leiden onder de aandacht brengen bij 

middelbare scholen in Leiden.   

Provincie Zuid-Holland 
Wij zijn van mening dat de provincie Zuid-Holland een grote bijdrage kan leveren met betrekking op het 

vergroten van het draagvlak, de doelgroep en de naamsbekendheid van Taskforce QRS Leiden. Middels 

een brief zal ons initiatief aan de provincie worden voorgelegd.  
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Scholen benaderen 
 

De middelbare scholen in Leiden worden benaderd middels een informatieve brief waarin uitleg wordt 

gegeven over wie wij zijn en wat ons doel is. De standaard informatieve brief is bijgevoegd in Appendix 

A. Daarnaast wordt er aan de informatieve brief een krantenartikel, de algemene flyer en twee 

aanbevelingsbrieven toegevoegd. De aanbevelingsbrieven zijn te vinden in Appendix B. In eerste 

instantie proberen wij middels de informatieve brief een leraar te bereiken, vaak een gymdocent of 

biologiedocent, die ons vervolgens in contact kan brengen met de directie. Indien een school haar 

interesse laat blijken voor reanimatieonderwijs, zullen wij in overleg een vrijblijvend 

kennismakingsgesprek inplannen om zo een goed samenwerkingsverband aan te gaan. Tijdens het 

kennismakingsgesprek wordt een kennismakingspakket aangeboden, waarin informatie over Taskforce 

QRS Leiden staat. Naast dat wij zelf onze organisatie onder de aandacht van de scholen brengen, krijgen 

we ook hulp van de Wethouder van Onderwijs, Sport en Duurzaamheid.  

 

Tot op heden, 1 juni 2016, hebben wij positief contact met de volgende scholen: 

Bonaventura college, locatie Mariënpoelstraat.  

Visser ’t Hooft lyceum, locatie Kagerstraat.  

Leonardo College  

Het Vlietland College 

 

Ook benaderen we nog altijd andere middelbare scholen in Leiden en de omgeving. Daarnaast willen wij 

de geselecteerde scholen ieder jaar contacteren met de vraag of ze wederom geïnteresseerd zijn in 

nieuwe reanimatielessen en herhalingslessen om zo de continuïteit te waarborgen. Wanneer wij een 

groot deel van de scholen in Leiden van reanimatielessen voorzien, willen wij in de toekomst uitbreiden 

naar scholen in de omgeving van Leiden.  

Externe contacten  
Eventueel kan in de toekomst reanimatieonderwijs verzorgd worden op externe locaties zoals 

studentenverenigingen, studieverenigingen, bedrijven en sportverenigingen.  

 

Tot nu toe heeft de WeekendKlas, vallend onder Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland, ons benaderd 

om een les te geven op hun locatie in Leiden. Naar aanleiding van dit bericht hebben wij een les van 

twee uur gegeven aan basisschool leerlingen van groep 7. Volgend jaar zullen wij mogelijk opnieuw 

lessen verzorgen aan deze klas.  
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Reanimatieonderwijs 

Algemeen 
De reanimatielessen worden aan middelbare scholieren aangeboden waarbij onze primaire doelgroep 

leerlingen in het voortgezet onderwijs uit het eerste jaar en hoger zijn. Elke reanimatieles zal twee 

aaneensluitende lesuren bedragen van minimaal 45 minuten. Het aantal instructeurs dat aanwezig zal 

zijn, zal worden aangepast aan de grootte van de groep scholieren. Om de kleinschaligheid te behouden, 

zal één instructeur maximaal tien scholieren trainen. Er wordt gestreefd naar één instructeur per zes 

scholieren. Daarnaast wordt er elke reanimatieles ook één lescoördinator aangesteld. Deze is 

verantwoordelijk voor het plenaire onderdeel en zal ondersteuning bieden waar nodig. Van de 

lescoördinator en instructeurs wordt verwacht dat zij een half uur voor de les aanwezig zijn om de les 

voor te bereiden.  

 

Aan het eind van elke les zullen er evaluatieformulieren worden uitgedeeld aan zowel de scholieren als 

de docenten met als doel de kwaliteit van onze lessen hoog te houden. De ingevulde formulieren 

worden aan het eind verwerkt. Middels een vergadering met alle instructeurs zal de feedback worden 

besproken. Daarnaast zal de feedback ook mondeling worden besproken met de desbetreffende school 

in een afsluitend gesprek. Tot slot wordt er een verslag gemaakt van de feedback van alle partijen, zodat 

concrete punten kunnen worden meegenomen naar toekomstige lessen. 

 

Om de continuïteit te waarborgen, zullen de lessen jaarlijks worden gegeven aan dezelfde groep 

scholieren in de vorm van herhalingslessen.  

 

Inhoud 
De reanimatielessen worden verzorgd conform de NRR richtlijnen 20154. De les zal aanvangen met het 

reanimatiegedeelte, gevolgd door het gebruik van de AED en tot slot zal de stabiele zijligging aan bod 

komen, indien de tijd dit toelaat. Voor de opzet van de lessen zal de four-stage approach5 worden 

gehanteerd. Deze manier van lesgeven wordt door het European Resuscitation Council (ERC) 

voorgeschreven en wordt bovendien ook toegepast bij alle dochterstichtingen van Taskforce QRS 

Nederland. Voorafgaand aan de four-stage approach wordt er plenair naar de kennis en ervaring met 

betrekking tot reanimeren gevraagd. De four-stage approach bestaat uit de onderstaande aspecten:  

 

1. Stille demonstratie  

Aan het begin van de training zal de lescoördinator een demonstratie geven aan de scholieren, 

zodat men weet wat ze kunnen verwachten. Deze demonstratie zal zonder extra uitleg en op 

normale snelheid worden uitgevoerd.  

2. Uitleggen en voordoen  

De lescoördinator zal bij deze stap aan de hand van een door de NRR voorgeschreven 

PowerPoint presentatie uitleg geven over de onderdelen van reanimatie. Tijdens deze uitleg zal 

de lescoördinator tevens voordoen hoe dit in de praktijk toegepast moet worden. 

3. Vragen stellen  

Vervolgens zal de klas verdeeld worden in zes groepen waarbij er per twee groepen één 

reanimatie instructeur wordt toegewezen. De reanimatie instructeur zal vervolgens toetsen of 

de scholieren de verschafte informatie begrepen en onthouden hebben door hen vragen te 
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stellen. De reanimatie instructeur stelt deze vragen in de juiste volgorde aan verschillende 

scholieren.  

4. Oefenen in de praktijk  

Wanneer de lescoördinator en reanimatie instructeur bovenstaande stappen doorlopen 

hebben, is het de beurt aan de scholier om de verschafte informatie in de praktijk toe te passen. 

De reanimatie instructeur zal de scholier van constructieve feedback voorzien. Tijdens een les 

zal extra aandacht worden besteed aan de gedachte achter de handelingen van het reanimeren. 

Het is van belang dat de scholieren leren waarom een bepaalde handeling gedaan wordt. 

Daarnaast hechten wij veel waarde aan het geven van feedback aan de scholier tijdens de 

reanimatielessen en het ontvangen van feedback. 

Een volledig overzicht van ons lesprogramma is te vinden in Appendix C.    

Materialen 
De benodigde materialen voor elke reanimatieles zullen door Taskforce QRS Leiden worden verzorgd. 

Wij zullen verantwoordelijkheid dragen voor de aanwezigheid van alle benodigde materialen en voor 

een regelmatige en zorgvuldige inventarisatie. In het kennismakingsgesprek met de school, zullen 

afspraken gemaakt worden omtrent de opslag van de materialen. Indien er goedkeuring is, zullen we de 

materialen, voorafgaand aan de reanimatielessen, op een afgesproken locatie neerzetten. Hierbij is het 

van belang dat het om een afgesloten ruimte gaat. Daarnaast zal bij de school worden geïnformeerd of 

er een beamer met scherm aanwezig is voor het plenaire onderdeel van de reanimatieles. Indien dit niet 

het geval is, zullen wij deze zelf verzorgen.   

 

Om de lessen te kunnen realiseren, zijn de volgende materialen nodig: 

 Eén reanimatiepop per maximaal vijf scholieren; 

 Minimaal twee Automatische Externe Defibrillators (AEDs)-trainers;  

 Alcohol;  

 Gaasjes; 

 Longzakjes; 

 Beamer met scherm; 

 Evaluatieformulieren en pennen. 
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Reanimatie instructeurs  

Sollicitatie 
Door de toenemende vraag van scholen naar reanimatielessen, zal onze huidige instructeurspool 

geleidelijk uitbreiden. Om nieuwe geschikte reanimatie instructeurs te kunnen aannemen, zal er een 

sollicitatieprocedure plaatsvinden. Deze zal worden uitgevoerd door drie bestuursleden. Hierbij zal er 

worden geselecteerd op motivatie, bekwaamheid, beschikbaarheid en affiniteit met lesgeven en acute 

geneeskunde. Aangezien wij nu nog groeiend zijn, gaat onze voorkeur uit naar (aanstaande) tweedejaars 

geneeskundestudenten, met eventueel interesse in een bestuursfunctie om continuïteit te waarborgen. 

Een behaalde propedeuse als geneeskundestudent, is een voorwaarde om NRR-gecertificeerde 

reanimatie instructeur te worden. 

 

Opleiding 
Met de geselecteerde geneeskunde studenten wordt er een contract opgesteld waarin staat beschreven 

wat van hen verwacht wordt en hoeveel reanimatielessen zij minimaal moeten geven. Hiermee willen 

wij bereiken dat de studenten zich voldoende in blijven zetten voor de stichting, aangezien er geld en 

energie in hun opleiding tot instructeur is gestoken. 

 

Indien het contract is getekend, volgen deze studenten een NRR-gecertificeerde instructeursopleiding. 

Vervolgens zullen de opgeleide instructeurs in de eerste twee trainingen die zij geven, beoordeeld 

worden door een reeds NRR-gecertificeerde reanimatie instructeur. Nadat de opgeleide instructeurs een 

positieve beoordeling hebben gehad, mogen zij officieel lescoördinator zijn en daarmee zelfstandig een 

les leiden. 

 

Reanimatielessen  
Middels de mail wordt er geïnformeerd naar de beschikbaarheid van de instructeurs. Indien zij hun 

beschikbaarheid hebben opgegeven, wordt er door het bestuur een indeling gemaakt. In de toekomst 

streven we er naar om Het Systeem hiervoor te gebruiken. Dit is een programma dat speciaal door 

Taskforce QRS ontwikkeld is voor dergelijke doeleinden.  
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Evaluatie 
Evaluatieformulieren worden afgenomen bij scholieren, docenten en instructeurs om de kwaliteit van 

de lessen te kunnen waarborgen.  

Scholieren 
Ter afsluiting van iedere reanimatie les wordt er aan de leerlingen gevraagd of zij een evaluatieformulier 

willen invullen. Het standaard evaluatieformulier is te vinden in Appendix D.1. De les wordt op 

verschillende aspecten beoordeeld: de inhoud en het niveau van de les, het functioneren van de 

reanimatie instructeurs en in hoeverre de scholieren na een les de reanimatievaardigheden beheersen. 

Ten slotte krijgen de scholieren de ruimte om opmerkingen en/of tips opschrijven en de reanimatie les 

te beoordelen met een cijfer tussen 1 en 10.  

Docenten 
Ook de docenten krijgen aan het einde van iedere reanimatie les een evaluatieformulier. Het standaard 

evaluatieformulier voor docenten kan in Appendix D.2 gevonden worden. Dit formulier heeft 

voornamelijk betrekking op het functioneren van de reanimatie instructeurs, de inhoud en het niveau 

van de les en over Taskforce QRS Leiden als stichting. Ook de docent heeft aan het einde nog ruimte om 

opmerkingen en/of tips op te schrijven. 

Instructeurs 
Om feedback van instructeurs te ontvangen is er een standaard evaluatieformulier, die gevonden kan 

worden in Appendix D.3. De evaluatieformulieren worden uitgedeeld nadat alle lessen op één school 

zijn gegeven. Tijdens vergaderingen worden de evaluatieformulieren, lesmethode en lesevaluaties 

besproken.  

Wetenschappelijk onderzoek 
Voor in de toekomst streven wij ernaar om de evaluatieformulieren te gaan gebruiken voor 

wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor moeten eerst gevalideerde vragenlijsten worden gemaakt. 

Eventueel kunnen middels de Resusci Anne QCPR-oefenpop samen met een oefenprogramma ook de 

vaardigheden van de scholieren gemeten worden. Door middel van onderzoek kan bijvoorbeeld 

nogmaals het nut van de reanimatielessen worden aangetoond, waardoor reanimatieonderwijs 

misschien standaard in het onderwijspakket van middelbare scholen kan worden opgenomen. 
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Promotie 

Naamsbekendheid en promotie 
Om de doelgroep van Taskforce QRS Leiden te vergroten en meer bekendheid te krijgen, wordt er 

gebruik gemaakt van verschillende promotiematerialen. Taskforce QRS Leiden beschikt over de 

volgende promotiematerialen: 

 Posters: er zijn informatieve posters om op te hangen in de middelbare scholen waar 

reanimatieonderwijs verzorgd wordt. Daarnaast zijn er posters van de NRR met de verschillende 

stappen van reanimatie. Bovendien zijn er posters van de Hartstichting voor de promotie van 

burgerhulpverlening; 

 Flyers: er zijn flyers om aan nieuwe scholen te geven, de flyer bevat informatie over de stichting, 

de inhoud en de kosten van de lessen; 

 Poloshirts: de poloshirts worden gedragen door de reanimatie instructeurs tijdens de 

reanimatielessen. Ze bevatten het logo van Taskforce QRS Leiden, het Hart Long Centrum Leiden 

en het LUMC; 

 Pennen: de pennen worden aan de leerlingen uitgedeeld aan het einde van een reanimatieles 

om de evaluatieformulieren in te vullen. De leerlingen mogen deze pennen houden. Op de 

pennen staat het logo en de website van Taskforce QRS.  

Kennismakingspakket 
Aan de scholen zal een kennismakingspakket worden gegeven. Dit pakket bevat: een flyer van Taskforce 

QRS Leiden, een flyer van de Hartstichting omtrent burgerhulpverlening, een poster van de NRR met de 

verschillende stappen van reanimatie, pennen en een aanbevelingsbrief. 

Social media 
Taskforce QRS Leiden heeft haar eigen Facebook pagina waar de laatste ontwikkelingen en foto’s van de 

reanimatielessen worden geplaatst. Ook heeft Taskforce QRS Leiden een eigen kopje op de algemene 

Taskforce QRS website: www.taskforceqrs.nl/leiden en op de website van onze samenwerkingspartner 

het Hart Long Centrum Leiden: https://hartlongcentrum.nl. Tevens wordt via het twitteraccount van het 

Hart Long Centrum Leiden de voortgang van de stichting gedeeld.  

Elke maand wordt er een nieuwsbrief van Taskforce QRS uitgegeven, hier is een plaats gereserveerd 

voor de ontwikkelingen omtrent Taskforce QRS Leiden. Lokale kranten worden benaderd om Taskforce 

QRS Leiden onder de aandacht te brengen en de scholen zal gevraagd worden om een berichtje op hun 

website te plaatsen. 

 

http://www.taskforceqrs.nl/leiden
https://hartlongcentrum.nl/
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Financiën 

Uitgaven  
De te verwachten uitgaven zullen voornamelijk bestaan uit de opleiding tot instructeur, de aanschaf van 

materialen, de vergoeding van instructeurs, vervoerskosten, promotiekosten, secretariële kosten, bank- 

en verzekeringskosten en uitgaven aan de stichting Taskforce QRS Nederland.  

Instructeursopleiding 
De prijs voor de opleiding tot NRR-gecertificeerde reanimatie instructeur bedraagt €425,-. Afgelopen 

jaar konden wij deze opleiding volgen voor een gereduceerd tarief van €150,-. Dit jaar zullen wij 

opnieuw dezelfde instructeur benaderen met de vraag of hij tien nieuwe instructeurs voor een 

gereduceerd tarief wil opleiden.  

 

Alle NRR-gecertificeerde reanimatie instructeurs moeten geregistreerd worden bij het Cursus 

Management Systeem (CMS). Voor iedere instructeur zal Taskforce QRS Leiden jaarlijks €30,- 

registratiekosten aan het CMS betalen. Hiernaast zal de stichting een jaarlijks bedrag van €25,- over 

moeten maken naar het CMS ter registratie van de stichting zelf.  

Lesmateriaal  
Momenteel is de stichting in het bezit van:  

 10 Actar reanimatiepoppen;  

 5 Laerdal Resusci Anne reanimatiepoppen; 

 4 Prestan reanimatiepoppen; 

 2 Ambu uniman Sam reanimatiepoppen; 

 1 Defibtech lifeline AED-trainer; 

 1 Prestan AED-trainer;  

 3 Cardiac Science Powerheart AED-trainers; 

 25 poloshirts voor de reanimatie instructeurs.  

Bij de aanschaf van materialen wordt er onderscheid gemaakt tussen materialen die eenmalig 

aangeschaft moeten worden en materialen die doorlopend aangeschaft moeten worden. 

 De materialen die eenmalig aangeschaft moeten worden, zijn reanimatiepoppen en AED-

trainers. 

o De poppen die vanaf nu aangeschaft worden, zijn de Laerdal Resusci Anne 

reanimatiepoppen met QCPR met trolley. Deze reanimatiepoppen bedragen €2.169,53 

per pop. De poppen worden via Taskforce QRS Nederland besteld aangezien er dan een 

korting van 30% wordt verrekend.  

o De AED-trainers die vanaf nu aangeschaft worden zijn van het merk Medtronic.  

 De materialen die doorlopend aangeschaft moeten worden, zijn longzakjes, desinfectie alcohol 

en gaasjes.  

o Alle longzakjes zijn specifiek gemaakt voor een merk en verschillen daarom in prijzen. 

Alle longzakjes gaan vijf lessen mee. De kosten voor de longzakjes bedragen:  

 Laerdal Resusci Anne luchtwegen €180,29 voor 22 stuks van 700-1000 mL.  

 Ambu Man/Uniman longzakjes €67,76 voor 1000 stuks.  

 Prestan Longzakken Volwassen Torso €39,91 voor 50 stuks.  

 Actar D-fib Disposable longzakjes €29,04 voor 50 stuks.  
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o Desinfectie alcohol 70% €20,45 voor 5L.  

o De gaasjes ontvangen wij van het Hart Long Centrum Leiden. 

Opslag materialen  

De materialen zijn opgeslagen in het LUMC in twee afgesloten draadkarren.   

Lessen  
Het lesmateriaal wordt per auto naar de scholen gebracht. Om de kosten te minimaliseren, vragen wij 

de scholen voor een opslagplek op de school, zodat de materialen alleen voor de eerste les en na de 

laatste les gebracht en gehaald hoeven te worden. Er zal een auto gehuurd worden via het Hart Long 

Centrum Leiden tegen een gereduceerd tarief bij het bedrijf HuurMij naast het LUMC.  

 

Om de studenten te bedanken voor hun tijd en inzet wordt er een vrijwilligersbijdrage gegeven aan de 

studenten. De vergoeding voor de studenten bedraagt €4,50 per uur. Dit is gebaseerd op de maximale 

uurvergoeding voor vrijwilligers jonger dan 23 jaar, volgens de Belastingdienst. Deze vergoeding 

hanteren wij ook voor studenten ouder dan 23 jaar. Er worden 2 uren vergoed voor het geven van 

lessen en 1 uur voor het vervoer, evalueren van de les etc.  

Secretarieel 
De secretariële kosten bestaan uit het printen van bestanden en het verzekeren van de materialen.  

 Er worden verschillende kosten gemaakt voor het printen van bestanden. De bestanden worden 

tegen een tarief van €0,04 enkelzijdig en €0,08 dubbelzijdig per pagina geprint in het LUMC. 

Allereerst wordt het beleidsplan geprint als wij nieuwe externen bedrijven benaderen. Hiernaast 

wordt de realisatie geprint om onze sponsoren op de hoogte te houden van onze uitgaven. Als 

laatste worden er ook evaluatieformulieren geprint, zodat de leerlingen ons feedback kunnen 

geven op de kwaliteit van de lessen.  

 De materialen zijn verzekerd bij HDI-Gerling Verzekeringen N.V. als een buitenhuis verzekering 

tot 3 maart 2017 tegen een vergoeding van €308,55. De verzekering zal verhoogd worden bij het 

aanschaffen van nieuwe spullen en zal constant verlengd worden.  

Vergaderruimtes 
De vergaderruimtes worden kosteloos gehuurd bij het LUMC.  

Officiële registratie 
Er worden geen kosten in rekening gebracht door de Kamer van Koophandel voor het wijzigen van de 

officiële registratie, zoals het wijzigen en/of toevoegen van een bestuurslid, adres, etc.  

Promotiekosten 
Onder promotiekosten valt de aanschaf van materialen ter promotie van de stichting. Hieronder vallen 

posters, flyers, poloshirts voor tijdens de lessen en kosten voor de website.  

 De kosten voor de poloshirts bedragen €8,50 zonder bedrukking. Het bedrukken van de 

poloshirts gebeurt op kosten van het Hart Long Centrum Leiden of de stichting in overleg met 

Prof. dr. Schalij en Dr. De Grooth. De kosten voor de bedrukking per t-shirt zijn €27,50. 

 De kosten van de flyers bedragen €9,00 per 50 flyers.  

 De kosten van de posters bedragen €15,00 per 20 posters. 

 De kosten voor de website www.taskforceqrs.nl bedragen jaarlijks €300,-.  

http://www.taskforceqrs.nl/
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Reiskosten  
Alle reiskosten die worden gemaakt door het bestuur of de instructeurs voor activiteiten ten goede van 

de stichting mogen gedeclareerd worden. 

 

Taskforce QRS Nederland 
Aangezien Taskforce QRS Leiden een dochterstichting is van Taskforce QRS Nederland zijn er 

verschillende overeenkomsten en afspraken die nagekomen moeten worden ten goede van de stichting. 

Elke drie maanden vindt er een interfacultair QRS overleg (IQO) plaats met besprekingen en workshops 

met alle steden van Taskforce QRS Nederland. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd, die door de 

stichting betaald wordt. De reiskosten voor dit overleg mogen gedeclareerd worden, zoals eerder 

genoemd.  
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Inkomsten 
De te verwachten inkomsten zullen bestaan uit sponsoring, subsidies, bijdragen van scholen en 

reanimatielessen die gegeven worden zonder vergoeding aan instructeurs. 

Sponsoring 
De stichting is in de opstartfase gesponsord door een éénmalige donatie van de Rabobank Katwijk-

Leiden. Hiernaast zal het Hart Long Centrum Leiden in de eerste drie jaren de stichting sponsoren 

volgens de begroting gemaakt in het najaar van 2015. Ook zal de Hartstichting in 2016 een bedrag van 

€5.500 sponsoren, zodat er materialen en verzekeringen aangeschaft kunnen worden, dit bedrag zal in 

de toekomst mogelijk afgebouwd worden.  

Bijdrage scholen 
We vragen alle scholen voor elke les een bijdrage van €25,- te leveren om een deel van de kosten te 

dekken.  

Reanimatielessen zonder vergoeding 
Ter compensatie van de kosten voor de opleiding tot NRR-gecertificeerde reanimatie instructeur, vragen 

wij studenten om de eerste vijf lessen te geven zonder dat zij hier een vergoeding voor krijgen.  

Reanimatielessen voor externen 
Indien er veel vraag naar blijkt te zijn zullen er NRR reanimatielessen voor externen verzorgd worden 

waarbij er een prijs van €30,- voor wordt gevraagd. Deze prijs is op nationaal niveau vastgesteld en 

wordt daarom door alle steden gehanteerd. Dit kan in de toekomst een inkomstenbron worden voor de 

stichting.  
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Appendix A    Standaard informatiebrief 
 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Middels deze brief willen wij u kennis laten maken met onze organisatie, Taskforce QRS 

Leiden. Mogelijk heeft u al eerder van ons gehoord via de wethouder van onderwijs. Taskforce QRS 

Leiden is een studentenorganisatie die reeds opgericht is door een groep enthousiaste 

geneeskundestudenten. Ons doel is het verkleinen van het aantal slachtoffers dat overlijdt aan een 

hartstilstand. Dit willen we bereiken door reanimatieonderwijs te verzorgen op middelbare scholen. 

We hebben namelijk gemerkt dat er in Leiden en omstreken nog weinig initiatieven omtrent dit type 

onderwijs bestaat. 

Taskforce QRS is nationaal vertegenwoordigd. Naast Leiden bestaat Taskforce QRS ook in Maastricht, 

Nijmegen en Utrecht. In Maastricht, waar het initiatief oorspronkelijk is ontstaan, wordt 

reanimatieonderwijs sinds 2006 aangeboden op middelbare scholen en blijkt dit een enorm succes te 

zijn. Er zijn al bijna 14.000 scholieren die hebben leren reanimeren dankzij Taskforce QRS en de 

Hartstichting. Dat reanimatieonderwijs cruciaal is, blijkt uit verschillende wetenschappelijke 

onderzoeken. Deze hebben aangetoond dat de overlevingskans van slachtoffers groter is bij het 

eerder starten van basisreanimatie. Uit ervaring is gebleken dat middelbare scholieren deze 

basisreanimatie goed kunnen aanleren en toepassen in de praktijk. 

De Hartstichting, het LUMC en het Hart Long Centrum zijn belangrijke partners van Taskforce QRS 

Leiden.  

In samenwerking met de Hartstichting en het Hart Long Centrum zullen wij deze lessen verzorgen op 

middelbare scholen. Een les zal twee aaneengesloten lesuren in beslag nemen. Het is gebruikelijk om 

deze les in te plannen onder Lichamelijke opvoeding of biologie. Een les zal bestaan uit een uitleg en 

een demonstratie van de uitvoering van een reanimatie. Vervolgens zal er genoeg tijd zijn voor de 

scholieren om deze opgedane kennis in de praktijk op reanimatiepoppen te oefenen. Daarnaast wordt 

er ook persoonlijke feedback gegeven door de aanwezige instructeurs. De benodigde materialen voor 

een les zullen door Taskforce QRS Leiden worden verzorgd. We zullen een kleine bijdrage van 25 euro 

per klas vragen om de gemaakte kosten deels te kunnen dekken.  

Inmiddels hebben wij scholieren van het Bonaventura college en Visser 't Hooft lyceum van 

reanimatie onderwijs voorzien. Om een dekkend netwerk te creëren zijn we opzoek naar nieuwe 

scholen. Graag zouden wij willen weten wat u van ons project vindt en of u hier aan mee zou willen 

doen. Uw reactie kunt u mailen naar leiden@taskforceqrs.nl. Bijgevoegd vindt u onze 

aanbevelingsbrief en een krantenartikel voor een kleine sfeerimpressie. Verdere informatie kunt u ook 

vinden op onze website: http://taskforceqrs.nl/   

Wij ontvangen graag een reactie van u, ongeacht uw keuze om wel of geen reanimatieonderwijs op 

uw school te geven. Indien er verdere vragen of onduidelijkheden zijn, kunt u natuurlijk gerust contact 

opnemen met ons. Bovendien zijn wij bereid om in een persoonlijk gesprek toelichting te geven. 

 

Met vriendelijke groet, 

Nicky Teunissen 

Bestuurslid Extern - Taskforce QRS Leiden  

mailto:leiden@taskforceqrs.nl
http://taskforceqrs.nl/
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Appendix B    Aanbevelingsbrieven 

Appendix B.1.  Aanbevelingsbrief Specialisten LUMC 
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Appendix B.2. Aanbevelingsbrief Wethouder 
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Appendix C    Lesprogramma Taskforce QRS Leiden 
 

Algemene informatie 

1 lescoördinator, 3 instructeurs en 6 reanimatiepoppen. Dit betekent dat er maximaal 5 leerlingen rond 

1 pop zitten en dat elke instructeur meekijkt en feedback geeft bij 2 poppen.  

2 AED-trainers. Deze wordt in eerste instantie gebruikt om klassikaal uitleg te geven over hoe een AED 

werkt. Indien er tijd over is, kan er ook in groepjes worden geoefend met de AEDs. NB: alleen de AED-

trainer van Medtronic heeft een afstandsbediening. 

De introductie en uitleg worden klassikaal gegeven, het oefenen gebeurt in groepjes. 

 

Lesopbouw 

1. Introductie        10 min. 

 Slide 1  Voorstellen 

 Slide 2  Planning 

 Heeft er iemand ooit reanimatie meegemaakt? 

 Slide 3  Achtergrondinformatie 

 Slide 4  Nut van het reanimeren 

 Slide 5  Keten van overleving 

 Slide 6  Alle stappen + Demo 

 

2. Klassikale uitleg deel 1      10 min.  

Slide 7  Let op veiligheid 

 Slide 8-9  Controleer bewustzijn 

 Slide 10-11  Bel 112 

   Ambulance 

   Plaats 

   Naam 

   Reanimatie 

 Slide 12-14  Open de luchtweg  

 Slide 15-16  Controleer de ademhaling  

 Slide 17-18 Afwijkende ademhaling 

   

3. Oefenen deel 1       15 min.  

Slachtoffer reageert niet 

 (Laat) 112 bellen + AED 

  Ambulance 

  Plaats 

  Naam 

  Reanimatie 

 Open luchtweg 

Ademhaling niet normaal  

 

4. Klassikale uitleg deel 2      10 min. 

 Slide 20-22 Geef 30 compressies 

 Slide 23-35 Geef 2 beademingen 
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5. Oefenen deel 2       20 min. 

Slachtoffer reageert niet 

 (Laat) 112 bellen + AED 

  Ambulance 

  Plaats 

  Naam 

  Reanimatie 

 Open luchtweg 

Ademhaling niet normaal  

Geef 30 compressies 

 Geef 2 beademingen 

 Ga door 30:2 

 

6. Klassikale uitleg deel 3      10 min. 

 Slide 27-36  Uitleggen hoe een AED werkt 

 Slide 37-38  Lucas 

 Slide 39-41 Stabiele zijligging 

 Korte demo stabiele zijliggng 

 

7. Oefenen deel 3       10 min. 

 AED en stabiele zijligging 

 

8. Afsluiting        10 min. 

 Alle stappen van reanimatie inclusief demo AED 

Vragen of ze durven te handelen na deze les 

 Duidelijk maken dat wat ze doen, het nooit fout kan 

 Evaluatie 

 

Wie doet wat? 

1. Klassikaal De lescoördinator geeft een korte introductie. 

De lescoördinator voert de stille demonstratie uit. 

2. Klassikaal De lescoördinator demonstreert de stappen en geeft uitleg. Bij de 

stappen: spiegelmethode (instructeur en leerling op twee poppen).  

3. In groepjes Elke instructeur geeft bij zijn twee poppen uitleg en feedback. 

4.  Klassikaal De lescoördinator demonstreert de stappen en geeft uitleg bij de 

stappen. 

5. In groepjes Elke instructeur geeft bij zijn twee poppen uitleg en feedback; 

eerst compressie en beademing, vervolgens gehele reanimatie 

oefenen. 

6. Klassikaal De lescoördinator legt uit hoe de AED werkt en geeft een korte 

demonstratie van de AED. 

7. Klassikaal De lescoördinator geeft een korte afsluiting met een gehele 

demonstratie inclusief AED en evaluatie. 
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Appendix D    Evaluatieformulieren 

Appendix D.1.  Evaluatieformulier voor Leerlingen 

 

Evaluatieformulier Reanimatielessen   
Naam van mijn reanimatie instructeur: ________________________________________________  
  

Lesopzet 

De reanimatieles …. Helemaal niet eens Niet eens Neutraal Eens Helemaal eens 

… was voor mij op voldoende niveau      

... was leerzaam en interessant      

… bevatte veel moeilijke theorie      

… was logisch opgezet      

… bevatte genoeg herhaling      

… bevatte genoeg oefentijd       

… bevatte een duidelijke powerpoint      

Het was voor mij duidelijk wat op elk 

moment van de reanimatieles van mij 

verwacht werd 

     

 

Reanimatie instructeurs 

Instructeur … Helemaal niet eens Niet eens Neutraal Eens Helemaal eens 

… was enthousiast      

… was duidelijk      

… gaf goede feedback      

… wilde al mijn vragen beantwoorden      

De instructeurs zorgden voor een fijne 

sfeer tijdens de reanimatieles 

     

De instructeurs konden goed orde 

houden 

     

 

Mijn reanimatievaardigheden 

Ik weet na deze reanimatieles… Helemaal niet eens Niet eens Neutraal Eens Helemaal eens 

… hoe ik het bewustzijn controleer      

… hoe ik de ademhaling van een 

bewusteloos slachtoffer controleer met 

de chinlift 

     

… hoe ik borstcompressies uitvoer      

… hoe beademingen uitvoer      

… hoe ik met een AED om moet gaan      
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Ik heb het gevoel dat ik nu weet wat ik 

moet doen bij een circulatiestilstand 

     

Ik voel mij nu zeker genoeg over mijn 

reanimatievaardigheden om een 

slachtoffer met een circulatiestilstand 

te helpen 

     

 

Tips, tops of opmerkingen:  
 

 

 

 

 

 

 

Als ik deze reanimatieles een cijfer zou moeten geven, dan is dat een: 

1    2    3    4     5    6    7    8    9 10 

Namens Taskforce QRS Leiden willen we je bedanken voor je deelname aan onze 

reanimatiecursus en het invullen van dit evaluatieformulier!  
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Appendix D.2.  Evaluatieformulier voor Docenten 

 

Evaluatieformulier Reanimatielessen   

 

 

Reanimatie instructeurs      

 Helemaal 

niet eens 

Niet eens Neutraal Eens  Helemaal eens 

De reanimatie instructeurs 

waren enthousiast  

     

De reanimatie instructeurs 

kwamen professioneel over 

     

De reanimatie instructeurs 

gingen goed om met de 

leerlingen 

     

De reanimatie instructeurs 

waren duidelijk 

     

De reanimatie instructeurs 

gaven goede feedback 

     

De reanimatie instructeurs 

gaven een gestructureerde 

les 

     

De reanimatie instructeurs 

konden goed orde houden 

     

Reanimatieles       

 Helemaal 

niet mee 

eens 

Niet eens  Neutraal  Eens Helemaal eens 

De reanimatieles werd op 

een enthousiaste manier 

gegeven 

     

De reanimatieles was op 

voldoende niveau 

     

De sfeer tijdens de 

reaniematieles was prettig 

     

De reanimatieles was 

aansprekend voor de 

doelgroep 

     

Er was genoeg ruimte voor 

interactie in de 

reanimatieles  
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Heeft u op- of aanmerkingen of tips voor ons?  

 

 

Namens Taskforce QRS Leiden willen we u bedanken voor het invullen van dit 

evaluatieformulier! 

 

Algemene indruk Taskforce QRS Leiden      

 Helemaal 

niet mee 

eens  

Niet eens Neutraal Eens Helemaal eens 

Taskforce QRS Leiden 

kwam professioneel over 

     

Het contact met Taskforce 

QRS Leiden verliep goed 

     

De volgende keer zou ik 

weer mee doen aan het 

reanimatie onderwijs van 

Taskforce QRS leiden 

     

Taskforce QRS Leiden 

voldeed aan de 

verwachtingen.  

     

Ik zou Taskforce QRS 

Leiden aanbevelen aan 

andere scholen  
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Appendix D.3.  Evaluatieformulier voor Reanimatie instructeurs 
 

Evaluatieformulier Taskforce QRS Leiden 

Algemene info 

Lesopzet: 1 lescoördinator, 3 instructeurs en 6 reanimatiepoppen. Dit betekent dat er maximaal 5 

leerlingen rond 1 pop zitten en dat elke instructeur meekijkt en feedback geeft bij 2 poppen. De 

introductie en uitleg wordt klassikaal gegeven, het oefenen in groepjes. 

 

Tip: 

 

Top: 

 

  

1 AED, deze wordt in eerste instantie gebruikt om klassikaal uitleg te geven over hoe een AED werkt. 

Indien er tijd over is, kan er ook in groepjes worden geoefend met de AED.  

 

Tip: 

 

Top: 

 

 

Lesopbouw 

1. Introductie         

 Slide 1 + Voorstellen 

 Slide 2 t/m 4 (Keten van overleving) 

 Demo 

 

Tip: 

 

Top: 

 

 

2. Klassikale uitleg deel 1        

Let op veiligheid 

Controleer bewustzijn 

 Bel 112 (+ AED) 

Ambulance 

  Plaats 

  Naam 

  Reanimatie 

 Open de luchtweg  

 Controleer de ademhaling    

 

Tip: 
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Top: 

 

 

3. Oefenen deel 1        

 Heeft er iemand ooit reanimatie meegemaakt?  

 

Let op veiligheid 

 Controleer bewustzijn  

Bel 112 (+ AED) 

 Ambulance 

 Plaats 

 Naam 

 Reanimatie 

Open de luchtweg  

Controleer de ademhaling  

  

 

Tip: 

 

Top: 

 

 

4. Klassikale uitleg deel 2       

 Geef 30 compressies 

 Geef 2 beademingen 

 

Tip: 

 

Top: 

 

 

5. Oefenen deel 2        

Let op veiligheid 

 Controleer bewustzijn  

Bel 112 (+ AED) 

 Ambulance 

 Plaats 

 Naam 

 Reanimatie 

Open de luchtweg  

Controleer de ademhaling  

Geef 30 compressies 

 Geef 2 beademingen 
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Tip: 

 

Top: 

 

 

6. Klassikale uitleg deel 3      

 Uitleggen hoe een AED werkt 

 Uitleggen wat de Lucas is 

 Stabiele zijligging 

 Eventueel korte demo 

 

Tip: 

 

Top: 

 

 

7. Oefenen deel 3 

 Oefenen met AED en stabiele zijligging 

 

8. Afsluiting         

 Alle stappen van reanimatie inclusief demo AED 

Vragen of ze durven te handelen na deze les 

 Duidelijk maken dat wat ze doen, het nooit fout kan 

 Evaluatie 

 

Tip: 

 

Top: 

 

 

Overige opmerkingen/evaluatiepunten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


