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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de stichting Taskforce QRS Groningen. Dit jaar heeft het bestuur en hebben 

de tot reanimatie-instructeur opgeleide studenten zich weer ingezet voor de volgende hoofddoelen: 

 

1. De overlevingskans van een slachtoffer met een circulatiestilstand vergroten. 

2. Zo veel mogelijk leerlingen in het voortgezet onderwijs van reanimatietraining voorzien. 

  

Daarnaast heeft afgelopen jaar de focus gelegen op de volgende doelen: 

● Structureel reanimatielessen geven op middelbare scholen in de provincie Groningen; 

● Vergroten naamsbekendheid, zowel onder studenten en middelbare scholen als onder medische 

specialisten; 

● Verkrijgen van structurele financiële steun. 

 

Dit jaarverslag zal een beeld schetsen van het werk dat Taskforce QRS Groningen in 2017 heeft verzet om te 

bouwen aan een eerder ingezette koers. Ook presenteren wij vol trots de voornaamste resultaten die daarbij zijn 

behaald.  

 

Dankwoord 

Tot slot willen wij graag benadrukken dat zonder de inzet van de reanimatie-instructeurs, de Raad van Toezicht 

en de giften van donateurs deze resultaten niet behaald zouden zijn.  

Daarom veel dank aan iedereen die zich op wat voor manier dan ook heeft ingezet voor onze stichting. Wij 

kijken uit naar een minstens zo succesvol 2018! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het dagelijks bestuur van Taskforce QRS Groningen, 

 
Anita Groenveld 

Voorzitter Taskforce QRS Groningen 
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Reanimatielessen 

 
Ons doel voor 2017 was om op minimaal 8 scholen en aan minimaal 24 klassen reanimatietrainingen te geven. 

Ook wilden we een begin maken om ervoor te zorgen dat iedere school een vaste periode in het jaar krijgt waarin 

de reanimatietrainingen plaatsvinden.  Verder wilden we 5 nieuwe scholen benaderen voor het inplannen van 

lessen: Kamerlingh Onnes, CSG Augustinus, CSG Kluiverboom, Topsport Talentschool en Simon van Hasselt. 

Op de eerste 4 scholen zijn inmiddels al lessen geweest. In schooljaar 2016-2017 hebben we in totaal 446 

leerlingen lesgegeven en 61 studenten. Daarnaast zijn we benaderd door BALANS, een orgaan van de 

Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hier hebben we in 2017 vier lessen voor georganiseerd; deze zijn gegeven 

aan docenten van de RUG. 

 

Reanimatielessen 2017: 

Maand: Organisatie: Aantal groepen:  

    VWO HAVO VMBO Volwassenen 

Februari Kamerlingh Onnes   1    

Maart + April CSG Augustinus 2 5    

Mei CSG Kluiverboom     3  

Juni CSG Wessel Gansfort 1 3 2  

September BALANS      4 (0) 

Oktober Simon van Hasselt 
Gomarus College 

    
1(0) 

0 (2)  

November Willem Lodewijk 
Gymnasium 

2      

December Topsport Talentschool    2   

    5 12 5 4 

  Totaal: 8 Totaal: 22  

Tabel 1: Weergegeven staat in welke maand op welke school hoeveel klassen les ontvangen hebben. Wanneer het 

doel afweek van het werkelijke aantal, staat het doel er tussen haakjes achter. 

  



4 

Materiaal 

 

Materiaal 2016: 

Poppen AED´s 

Full-body Anne Prestan torso´s Actar  Prestan Defibtech 

1 4 10 2 1 

Totaal: 15 Totaal: 3 

Tabel 2 

 

Doel 2017: 

 Poppen    AED´s 

Full-body 
Anne 

 Prestan torso´s  Actar  Little Anne  Prestan  Defibtech Lease/ 
koop 

 1  4  10  16  2  1  6 

 Totaal: 31  Totaal: 9  

Tabel 3 

 

Afgelopen jaar wilden we ervoor zorgen dat we genoeg materiaal hadden, zodat er 2 lessen tegelijk gegeven 

konden worden. Hiervoor hebben we 16 nieuwe Little Anne’s besteld en wilden we minimaal 6 nieuwe AED’s. 

We hadden een plan A en een plan B bedacht (zie hieronder). Uiteindelijk is het beide niet geworden. We hebben 

1 AED aangeschaft bij Defibrion (€ 242,-) en 3 uit China via Jelle Tazelaar. Hierdoor is er nog genoeg budget 

over mocht het leasen via NL alsnog doorgaan, want dit zou wat ons betreft de beste oplossing zijn.  

 

Lease AED’s (Plan A) 

Taskforce QRS Nederland is bezig met het plan om AED’s te leasen. Als die doorgaat zullen wij halverwege het 

jaar (Juni)  AED’s leasen. 

 

Zelf aanschaffen van AED’s (Plan B) 

Indien het leasen niet doorgaat of te lang op zich laat wachten (uiterlijk maart duidelijke afspraken), dan zullen 

wij zelf 6 AED’s aanschaffen. Hiervoor hebben wij €2642,64 in begroot.  

Opslagruimte 

Aan het begin van het jaar lag ons materiaal opgeslagen in een opslagbox van 6m³ bij Bo-rent aan de Osloweg in 

Groningen. Dit kostte ons iedere maand €23,96 dus zijn we op zoek gegaan naar iets goedkopers. Met ingang van 

april hebben we een gratis opslagruimte aan de Faculteit Medische Wetenschappen weten te regelen, onder de 

voorwaarde dat wanneer het gebouw afgebroken wordt, we eruit moeten en er geen garantie is voor een andere 

opslagruimte.  

 

Vervoer 
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Aangezien de stichting niet over een auto bezit, is uitgezocht wat de goedkoopste manier was om het materiaal 

van en naar een les te krijgen. Hiervoor hebben we verschillende autoverhuurbedrijven en taxibedrijven met elkaar 

vergeleken. Uiteindelijk kwamen we uit bij het taxibedrijf van de vader van Isabel Meusel (oud-secretaris 

Taskforce QRS Groningen en huidig lid van de RvT) die de materialen voor ongeveer €20,- van en naar de les 

brengt.  
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Naamsbekendheid 

Studieverenigingen 

Om onze naamsbekendheid binnen de Faculteit Medische Wetenschappen te vergroten, was ons voornaamste doel 

om een facilitaire band aan te gaan met Panacea (studievereniging Geneeskunde). Dit is ons inmiddels gelukt en 

zij zullen ons gratis helpen met promotie.  

 

Doel facilitaire band: 

● Promotie: facebook, website, nieuwsbrief 

● Ruimtes huren op de faculteit (niet gelukt) 

● Gratis printen  

● Activiteiten op elkaar afstemmen 

Specialist UMCG 

We wilden een specialist benaderen in het UMCG die betrokken wil raken bij Taskforce QRS Groningen en we 

hebben Dr. W. Nieuwland bereid gevonden om dit te doen. 

 

Doel specialist: 

● Facultair begeleider profileringsonderwijs 

● Raad van Toezicht 

● Hulp bij sponsoring  

● Hulp bij reserveren ruimte UMCG/ faculteit 

Media 

Tevens wilden wij via de media (Facebook, televisie, krant) proberen om meer naamsbekendheid te krijgen. Dit 

hebben we gedaan d.m.v. een artikel in de Studentenkrant en een kort fragment bij OOG TV. Het Dagblad van 

het Noorden willen we nog benaderen voor een fragment of artikel.  

Tevens stonden wij met ingang van april 2017 op de website van Taskforce QRS. 
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Financiën 
In 2017 is het beleid van Taskforce QRS Groningen aangepast. Jaarlijks werd een nieuw beleidsplan opgesteld 

voor het kalenderjaar, maar besloten is om dit te veranderen naar academisch jaar. Dit is meer in overeenstemming 

met de andere steden van Taskforce QRS. Wegens de overstap van kalenderjaar op academisch jaar is halverwege 

het kalenderjaar een nieuwe begroting gemaakt, welke geldig is voor het academisch jaar 2017/2018. Dit heeft tot 

gevolg dat er in dit jaarverslag twee resultatenrekeningen zijn opgenomen, gebaseerd op twee verschillende 

begrotingen. Begrijpelijk leidt dit tot verwarring, waarvoor excuses.  

Een resultatenrekening over de periode van januari tot en met juli 2017 is opgenomen in tabel 1 en de balans in 

tabel 2. Opmerking hierbij is dat de resultaten zijn bepaald op basis van de begroting voor het volledige 

kalenderjaar 2017, hetgeen grote verschillen verklaart. Een voorbeeld hiervan is de opleiding van nieuwe 

instructeurs, welke pas in het najaar heeft plaatsgevonden. Een resultatenrekening over de periode vanaf 1 juli 

2017 tot en met 31 december 2017 is opgenomen in tabel 3. De balans is opgenomen in tabel 4. Deze zijn 

gebaseerd op de nieuwe begroting die is ingegaan voor het academisch jaar 2017/2018. 

Een toelichting op de verschillen tussen de begrotingen en een uiteenzetting van de uitgaven en inkomsten volgt 

hieronder. Tot slot volgt een korte vergelijking met 2016 en een aanbeveling voor het volgende academische jaar. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Kim Boerma 

Penningmeester Taskforce QRS Groningen 
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TABEL 1: RESULTATENREKENING OVER PERIODE 01-01-2017 - 01-07-2017 

      

Rekening Begroot resultaat Resultaat Verschil met begroting 

Uitgaven € 0,00  € 3,09- € 3,09- 

Reanimatie-instructeurs € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Opleiding nieuwe instructeurs € 900,00- € 0,00  € 900,00  

Jaarlijkse ERC inschrijving instructeurs € 510,00- € 150,00- € 360,00  

Jaarlijkse ERC inschrijving instituut € 25,00- € 0,00  € 25,00  

 Kosten opleidingsdag € 110,00- € 96,50- € 13,50  

Lesmateriaal € 0,00  € 698,62- € 698,62- 

Aanschaf reanimatiepoppen € 3.067,52- € 2.534,00- € 533,52  

Aanschaf AED elektrodes € 162,66- € 106,48- € 56,18  

Aanschaf longzakken € 398,40- € 310,10- € 88,30  

Alcoholdoekjes € 76,56- € 97,53- € 20,97- 

AED € 2.642,64- € 242,00- € 2.400,64  

Beamer € 150,00- € 0,00  € 150,00  

Skillsguide € 70,00- € 0,00  € 70,00  

Laptop € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Printkosten € 146,70- € 84,27- € 62,43  

Secretarieel € 0,00  € 0,00  € 0,00  

ICT € 700,00- € 0,00  € 700,00  

Administratie € 128,70- € 152,14- € 23,44- 

Promotiemateriaal € 250,00- € 107,04- € 142,96  

Kantoorartikelen € 100,00- € 12,99- € 87,01  

Verzekeringen en abonnementen € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Bedankjes € 100,00- € 0,00  € 100,00  

Overige kosten € 418,80- € 78,06- € 340,74  

 Vervoerskosten € 0,00  € 39,10- € 39,10- 

Huur voertuigen € 1.560,00- € 223,51- € 1.336,49  

Brandstofkosten € 200,00- € 31,70- € 168,30  

Reiskostenvergoeding openbaar vervoer € 800,00- € 162,50- € 637,50  

Maatschappelijke kosten € 500,00- € 156,65- € 343,35  

Particuliere lessen € 362,74- € 0,00  € 362,74  

Representatie € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Representatie Bestuur € 180,00- € 0,00  € 180,00  

Representatie instructeurs € 150,00- € 49,20- € 100,80  

Congressen € 200,00- € 0,00  € 200,00  

Onvoorziene kosten € 1.390,97- € 30,00- € 1.360,97  

Inkomsten € 0,00  € 967,01  € 967,01  

Bijdragen scholen € 2.400,00  € 1.300,00  € 1.100,00- 

Sponsoring € 6.185,88  € 4.556,76  € 1.629,12- 

Inkomsten studentenlessen € 1.000,00  € 1.205,00  € 205,00  

Totalen € 5.714,81- € 2.663,29  € 8.378,10- 

      

Tabel 2. Balans over periode 01-01-2017 - 01-07-2017 
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Balans Activa (Debet) 

      

Rekening Startsaldo Eindsaldo    

Bankrekening € 4.199,65  € 6.838,54     

Spaarrekening € 0,00  € 0,00     

Debiteuren € 0,00  € 10,80-    

Debiteuren: Donateurs € 0,00  € 0,00     

Inventaris € 0,00  € 0,00     

Kruisposten € 0,00  € 35,20     

Totalen € 4.199,65  € 6.862,94     

      

Balans Passiva (Credit) 

      

Rekening Startsaldo Eindsaldo    

Eigen Vermogen € 4.199,65  € 6.862,94     

Crediteuren € 0,00  € 0,00     

Totalen € 4.199,65  € 6.862,94     
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Tabel 2: Resultatenrekening over periode 01-07-2017 - 31-12-2017 

    

Rekening Begroot resultaat Resultaat Verschil met begroting 

Uitgaven       

Reanimatie-instructeurs € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Opleiding nieuwe instructeurs € 900,00- € 145,00- € 755,00  

Jaarlijkse ERC inschrijving instructeurs € 540,00- € 0,00  € 540,00  

Jaarlijkse ERC inschrijving instituut € 25,00- € 0,00  € 25,00  

Kosten opleidingsdag € 110,00- € 0,00  € 110,00  

Lesmateriaal € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Aanschaf reanimatiepoppen € 100,00- € 0,00  € 100,00  

Aanschaf AED elektrodes € 125,00- € 0,00  € 125,00  

Aanschaf longzakken € 330,00- € 0,00  € 330,00  

Alcoholdoekjes € 128,00- € 0,00  € 128,00  

AED € 2.640,00- € 226,89- € 2.413,11  

Laptop € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Printkosten € 182,00- € 46,22- € 135,78  

Secretarieel € 0,00  € 0,00  € 0,00  

ICT € 700,00- € 1.116,26- € 416,26- 

Administratie € 130,00- € 2,34- € 127,66  

Promotiemateriaal € 220,00- € 450,81- € 230,81- 

Kantoorartikelen € 70,00- € 81,49- € 11,49- 

Verzekeringen en abonnementen € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Bedankjes € 100,00- € 47,25- € 52,75  

Overige kosten € 430,00- € 0,00  € 430,00  

Vervoerskosten € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Huur voertuigen € 2.600,00- € 46,50- € 2.553,50  

Brandstofkosten € 300,00- € 0,00  € 300,00  

Reiskostenvergoeding openbaar vervoer € 1.040,00- € 19,00- € 1.021,00  

Maatschappelijke kosten € 500,00- € 119,20- € 380,80  

Particuliere lessen € 638,00- € 36,21- € 601,79  

Representatie € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Representatie Bestuur € 180,00- € 15,65- € 164,35  

Representatie instructeurs € 90,00- € 0,00  € 90,00  

Congressen € 200,00- € 0,00  € 200,00  

Onvoorziene kosten € 1.207,80- € 0,00  € 1.207,80  

Inkomsten € 0,00  € 450,00- € 450,00- 

Lessen € 3.600,00  € 1.060,00  € 2.540,00- 

Sponsoring € 6.731,97  € 0,00  € 6.731,97- 

Subsidie € 3.153,83  € 250,00  € 2.903,83- 

Totalen € 0,00  € 1.492,82- € 1.492,82  

    

 

 

Tabel 3: Balans over periode 01-07-2017 - 31-12-2017 

    



11 

Balans Activa (Debet) 

    

Rekening Startsaldo Eindsaldo  

Bankrekening € 6.838,54  € 5.376,22   

Spaarrekening € 0,00  € 0,00   

Debiteuren € 10,80- € 10,80-  

Debiteuren: Donateurs € 0,00  € 0,00   

Inventaris € 0,00  € 0,00   

Kruisposten € 35,20  € 4,70   

Totalen € 6.862,94  € 5.370,12   

    

Balans Passiva (Credit) 

    

Rekening Startsaldo Eindsaldo  

Eigen Vermogen € 6.862,94  € 5.370,12   

Crediteuren € 0,00  € 0,00   

Totalen € 6.862,94  € 5.370,12   

    

Toelichting 

Grootste verschil tussen beide begrotingen is dat voor het jaar 2017/2018 minder materiaalkosten verwacht 

worden. In het begin van 2017 zijn grote uitgaven gedaan door de aanschaf van nieuwe poppen, hier verwachten 

we sowieso komend jaar mee te kunnen voldoen. Uit de tabellen is op te maken dat er enkele verschillen zijn 

tussen de begrote lasten en daadwerkelijke lasten. Enkele van de posten zijn uiteindelijk hoger uitgevallen dan 

vooraf werd verwacht, verrassend zijn er ook enkele posten waar minder geld voor nodig is gebleken. Hieronder 

wordt voor zover mogelijk een verklaring geven voor deze verschillen. 

Reanimatie instructeurs 

Voor het hele jaar was 900 euro begroot voor het opleiden van instructeurs, uiteindelijk is maar 145 uitgegeven 

aan de opleiding. Reden hiervoor is dat instructeurs intern zijn opgeleid, hetgeen de kosten aanzienlijk drukt. Ten 

tweede zijn minder instructeurs opgeleid dan gepland, doordat er te weinig aanmeldingen waren. Doordat een 

aantal instructeurs rond de zomer gestopt zijn hoefde er minder inschrijvingsgeld betaald te worden.  

Lesmateriaal 

Zoals hierboven al genoemd verschillen de begrotingen op het punt van de kosten voor lesmaterialen. De poppen 

die reeds zijn aangeschaft hoeven naar verwachting niet direct weer vervangen te worden. Oorspronkelijk was het 

plan om een skillguide en beamer aan te schaffen, maar hier zijn we van af gestapt. Gebleken is dat de scholen 

zelf hierin kunnen voorzien. Het grootste verschil tussen de begroting en gemaakte kosten zit hem in de aanschaf 

van de AED’s. We hebben een goedkoop alternatief gevonden, maar het is afwachten of deze AED’s op langere 

termijn aan onze kwaliteitseisen voldoen. Daarom houden we ook in de nieuwe begroting rekening met een grote 

kostenpost voor de aanschaf van nieuwe AED’s.  

Secretarieel 

Onder de secretariële posten viel onder andere de kosten voor het onderhoud van de website en ‘het systeem’ waar 

Taskforce QRS gebruik van maakt. Deze kosten bleken hoger uit te vallen dan vooraf beraamd. In de nieuwe 

begroting is enigszins gekort op het promotiebudget, gezien we meer willen inzetten op gratis vormen van 

promotie, zoals social media. Vooraf was geen rekening gehouden met de kosten voor een promotiestand op de 

intromarkt voor eerstejaars studenten geneeskunde. Hier moet in het vervolg wel rekening mee gehouden worden, 

want met de promotiestand werd veel naamsbekendheid geworven onder de studenten. Onder kantoorartikelen 

viel de aanschaf van naambordjes voor onze instructeurs, de namen hierin zijn verwisselbaar, dus dit was een 
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eenmalige investering in een professionelere uitstraling en het vergroten van de benaderbaarheid van de 

instructeurs.  

Vervoerskosten 

De vervoerskosten zijn aanzienlijk lager uitgevallen, gezien rekening gehouden is met het huren van een auto en 

het betalen van benzine voor het verplaatsen van de poppen et cetera. Besloten is om het vervoer van materialen 

via een taxi plaats te laten vinden. Dit kan tegenwoordig op factuur, waardoor de instructeurs niet zelf met geld 

hoeven rond te lopen. Nog niet alle facturen zijn binnen, dus we verwachten nog meer kosten. De vervoerskosten 

van het openbaar vervoer zijn lager uitgevallen doordat de opleidingsdag in een stad elders in het land nog niet 

heeft plaatsgevonden, waarvoor onze instructeurs met het openbaar vervoer zullen reizen.  

Inkomsten 

De inkomsten vanuit de lessen lijken erg tegen te vallen in de begroting, maar dit komt doordat de begroting 

gebaseerd is op een jaar en het resultaat gebaseerd is op een half jaar. De inkomsten van sponsoring en subsidie 

zijn erg tegengevallen. We verwachten in het begin van 2018 meer geld binnen te halen door deelname aan acties, 

zie hiervoor ons beleidsplan. In 2016 zijn wij gesponsord door de Hartstichting. Van dat bedrag hadden wij aan 

het begin van het jaar nog €4032,50 te besteden en dit hebben wij gebruikt voor nieuwe materialen. Overige 

sponsoren hebben wij geprobeerd te vinden via het fondsenboek en via een structurele benadering via mail + 

bellen. Tot op heden is het ons niet gelukt om sponsoren te werven. We hebben de mail aangepast die we naar de 

sponsoren sturen en we hebben besloten dat we meer gaan bellen. Hopelijk met succes. Wel hebben we dit jaar 

een bedrag van €250,- mogen ontvangen van de Lions Club. 

Vergelijking met 2016 
Op 31 december 2016 was het eindsaldo 4199,65, op 31 december 2017 was dit € 5.370,12. In 2016 zijn geen 

materiaalkosten gemaakt, de grootste uitgaven waren met betrekking tot de toetreding tot de overkoepelende 

organisatie Taskforce QRS NL. In 2017 is veel geïnvesteerd in materialen en ICT-voorzieningen. Desondanks is 

enige financiële groei mogelijk geweest, mede dankzij de sponsoring van de Hartstichting. 

Aanbevelingen 
Taskforce QRS Groningen dient voor het volgende academische jaar rekening te houden met het volgende: 

- Om de continuïteit van de stichting te waarborgen moet er een continue instroom van gelden zijn. Bijvoorbeeld 

in de vorm van een vaste sponsor en vaste afspraken met scholen voor lessen. 

- Een reservepot moet worden opgebouwd, zodat de stichting voortgezet kan worden in het geval van grote 

onverwachte kosten. 

- Voor de volgende begroting moet het promotiebudget uitgebreid worden. Om de bovenstaande punten te kunnen 

realiseren is het van belang de naamsbekendheid van de stichting te vergroten. Naast het gebruik van social media 

moet er ruimte zijn om met een promotiestand op introducties te staan om zo studenten te werven.  
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Reanimatie-instructeurs 
In de periode januari tot juni beschikten we over 12 reanimatie-instructeurs. Hiervan waren 11 NRR-erkent full-

instructor en een instructeur was enkel intern opgeleid. In de zomerperiode van juli en augustus zijn geen lessen 

gegeven, en 7 instructeurs gestopt in verband met de start van hun masteropleiding. Hierdoor begonnen we 

september met 5 full-instructors en geen interne instructeurs. In november zijn nieuwe instructeurs geworven, 

waardoor we in de periode november-december 5 full-instructors hadden en 6 intern opgeleide instructeurs. 

Interne opleiding 

De interne opleiding heeft dit jaar vorm gekregen. De opleiding vond plaats in november op 2 avonden van drie 

uur. Per avond was één hoofdinstructeur en per drie cursisten één reanimatie-instructeur aanwezig. Inhoudelijk 

wordt aandacht besteed aan het volgende: 

 

Opleidingsavond 1: 

● Informatie over stichting Taskforce QRS 

● Uitleg over “Het Systeem” 

● Presentatie over het verloop van lessen op de scholen door oude instructeurs 

● Toetsing BLS/AED-vaardigheden van de nieuwe instructeurs in opleiding 

  

Opleidingsavond 2: 

● Kledingvoorschriften 

● Praktische zaken over vervangen lesmateriaal, verantwoordelijkheden van de hoofdinstructeur en het 

vervoer van het materiaal 

● Toetsing presentatievaardigheden en vaardigheden lesgeven 

Lesmethode 

Onze lesmethode is in 2017 meer toegespitst op de verschillende niveaus van de leerlingen. We hebben nu 3 

verschillende presentaties (VMBO, HAVO en VWO). Tot maart ging er elke les een bestuurslid mee naar de les; 

vanaf maart gebeurt dit niet meer. In plaats daarvan wordt elke les een instructeur aangewezen als 

hoofdinstructeur. De hoofdinstructeur is verantwoordelijk voor de logistiek rondom de les.  

Profileringsonderwijs 

Afgelopen jaar zijn we bezig geweest met het opzetten van profileringsonderwijs voor tweedejaars 

Geneeskundestudenten. Dit profileringsonderwijs zal plaatsvinden van februari tot en met uiterlijk juni 2018 en 

de studenten zullen in deze periode intern worden opgeleid tot reanimatie-instructeur, 8 lessen geven op 

middelbare scholen en zullen hier tegelijkertijd studiepunten voor ontvangen. We hebben een facultaire begeleider 

(Dr. Nieuwland, cardioloog UMCG) gevonden en onze aanvraag is goedgekeurd. Daarnaast is een overzichtelijk 

stage-plan opgezet voor de studenten die dit onderwijs gaan volgen.  

 

 

Projecten 

 

Aan het begin van het jaar hadden we het plan om reanimatielessen te geven aan alle studenten in de introductietijd 

van ofwel Vindicat ofwel Albertus, vergelijkbaar met het project zoals in 2016 uitgevoerd bij studentenvereniging 

Quintus in Leiden. Aangezien dit ons nog niet haalbaar leek gezien het aantal vrijwilligers waar we nu over 

beschikken, hebben we van dit plan af gezien.  

 

Commissies 
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Onze commissie heeft het collegejaar 2016-2017 meer vorm gekregen. Zij hebben alle lessen georganiseerd die 

niet gegeven werden aan middelbare scholieren; dit waren in totaal 5 lessen voor samen 61 studenten. Ook hebben 

zij de afsluitende activiteit georganiseerd. In het najaar van 2017 is de zoektocht naar nieuwe commissieleden 

gestart, helaas met weinig succes. Daarop is besloten om voor het collegejaar 2017-2018 de taken van de 

commissie door het bestuur over te laten nemen. Voor academisch jaar 2018-2019 zal de oprichting van een 

commissie herpakt worden. 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

   

  


