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Nijmegen, maart 2017 

 

Beste lezer, 

 

Met trots presenteren wij u het jaarverslag van Stichting Taskforce QRS Nijmegen over het jaar 

2016. Dit jaar is er weer hard gewerkt aan het verder professionaliseren van de stichting, 

vergroten van de naamsbekendheid en natuurlijk het opleiden van zoveel mogelijk mensen ten 

behoeve van ons hoofddoel: het vergroten van de overlevingskans bij een circulatiestilstand. 

 

In 2016 zijn belangrijke stappen gezet. Zo vonden dit jaar de eerste bestuurswissels plaats en 

werd er een Raad van Toezicht ingesteld. Daarnaast werden er verschillende commissies in het 

leven te roepen om het bestuur te ondersteunen. Ook werd onze instructeurspoule flink 

vergroot en breidden we uit van drie middelbare scholen naar vijf. Wederom een productief 

jaar dus. 

 

Stichting Taskforce QRS Nijmegen (TQRS Nijmegen) is een initiatief van negen 

geneeskundestudenten uit Nijmegen, opgericht in 2014 (toen nog onder de noemer START: 

StudentenTeam in AED- en ReanimatieTraining). 

Elke week krijgen 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans van 

een hartstilstand neemt toe tot 60% als er binnen 3 à 4 minutengestart wordt met reanimatie. 

Indien gewacht moet worden op een ambulance, neemt deze kans af tot slechts 5-10%.Het is 

dus van groot belang dat zoveel mogelijk mensen het gevaar van plotse hartdood en het belang 

van reanimatie leren inzien. Dit is dan ook waar wij als Stichting TQRS Nijmegen naar streven. 

 

Hieronder worden de hoofddoelen en de missie van Taskforce QRS Nijmegen weergegeven 

zoals beschreven in ons beleidsplan.  

De hoofddoelstelling van TQRS Nijmegen is het vergroten van de overlevingskans bij een 

circulatiestilstand. Wij trachten dit te bereiken door: 

- Het verzorgen van kosteloos reanimatieonderwijs op middelbare scholen in Nijmegen 

en omstreken 

- Het geven van reanimatiecursussen aan geïnteresseerde niet-scholieren in Nijmegen en 

omgeving 

- Het vragen van aandacht voor plotse hartdood en het belang van reanimatie 

  

 

In dit jaarverslag geven wij een overzicht van wat wij in 2016 bereikt hebben, evalueren wij de 

door ons opgestelde doelstellingen en presenteren wij de jaarrekening.  

 

Namens het bestuur van Stichting Taskforce QRS Nijmegen wens ik u veel leesplezier. 

 

Elske Princen          

Voorzitter Stichting Taskforce QRS Nijmegen 2016 
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Activiteiten 
 

In het jaar 2016 is veel vooruitgang geboekt. Hieronder zal uiteen worden  gezet welke stappen 

gezet zijn binnen de verschillende aandachtsgebieden van onze organisatie en zal, indien van 

toepassing, besproken worden in hoeverre deze gezette stappen overeenkomen met de 

gestelde doelen uit ons beleidsplan.  

Instructeurs 

Uitbreiding instructeurspoule 
Eind 2015 bestond onze instructeurspoule uit 24 instructeurs. In mei 2016 kwamen hier 8 

nieuwe instructeurs bij, wat voldoende was om 

alle ingeplande klassen van academisch jaar 

2015-2016 op te leiden. In september 2016 

werden 24 nieuwe instructeurs aangenomen. 

Onze instructeurspoule kwam hiermee op 53 

instructeurs, waarvan 10 coschappers die enkel 

voor avondcursussen beschikbaar bleven. Dit 

komt ongeveer overeen het gestelde doel uit 

het beleidsplan (40 actieve instructeurs).  

NRR-opleiding en evaluatie instructeurs 
In juni 2016 werden vijf instructeurs uit de 

poule geselecteerd om een NRR-opleiding te 

volgen. Hiervoor is wederom docent-

instructeur Kees Coebergh bereid gevonden. 

Met deze opleiding werden zij bevoegd om ook 

avondcursussen aan niet-middelbare scholieren te geven volgens de methode van de 

Nederlandse Reanimatieraad. Het aantal instructeurs met een NRR-opleiding kwam hiermee op 

10.In ons beleidsplan wordt aangehouden dat 25 procent van onze instructeurs NRR-opgeleid 

moet zijn. Dit halen wij dus ruimschoots.  

Bij de selectie voor deze opleiding werd een door Taskforce QRS Nijmegen opgesteld 

beoordelingsprotocol gebruikt. Dit protocol kijkt naar een combinatie van didactische 

vaardigheden, inzet (gemeten in aantal gegeven lessen) en beschikbaarheid in de komende 

periode.In academisch jaar 2015-2016 zijn al onze instructeurs aan de hand van dit protocol 

beoordeeld door bestuursleden. Besloten werd om al onze instructeurs jaarlijks te evalueren, 

om zo de kwaliteit van onze instructeurs en onze lessen op peil te houden. Wel werd snel 

duidelijk dat hiervoor een nieuwe procedure bedacht moest worden, aangezien het met het 

groeien van onze instructeurspoule niet meer haalbaar zou zijn om álle instructeurs door 

bestuursleden te laten evalueren.  In juni werd hiervoor een alternatief plan bedacht, waarbij 

docenten van de middelbare school betrokken worden bij het evalueren van de instructeurs en 

er daarnaast gezamenlijke bijscholingsavonden voor alle instructeurs georganiseerd worden. 

Dit plan zal in 2017 in werking worden gesteld.  

 

  

Een groot deel van onze instructeurspoule op één van de 
gezellige instructeursavonden 
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Scholen 
In academisch jaar 2015-2016 waren wij actief op drie scholen: het SSgN (Stedelijke 

scholengemeenschap Nijmegen), SGN (Stedelijk gymnasium Nijmegen) en het Metameer in 

Boxmeer. Wij zijn erg trots op het feit dat alle drie de scholen zo tevreden waren over de door  

ons gegeven lessen dat wij ook in academisch jaar 2016-2017 weer welkom waren. Op het SSgN 

al voor het derde jaar op rij! Naast deze drie bekende scholen werden er twee nieuwe scholen 

enthousiast gemaakt voor onze lessen: het NSG en Canisiuscollege, beiden in Nijmegen. 

Conform beleidsplan zouden we in 2016 dus actief zijn op vijf middelbare scholen.  Helaas 

kwam later in het jaar vanuit het Metameer het bericht dat zij door een veranderd curriculum 

hebben besloten de lessen uit te willen stellen. Mogelijk worden deze  later weer opgepakt. 

Leerlingen en klassen 
Het streven uit ons beleidsplan 2015-2016 was om 40 klassen op te leiden, waarvan 7 

herhaalklassen. Dit is gelukt.  

De doelstelling uit het beleidsplan 2016-2017 is om 35-40 klassen eenherhaalles aan te bieden 

en zo’n 70 nieuwe klassen op te leiden. Uitgaande van 25 leerlingen per klas zou dit neerkomen 

op zo’n 2600 leerlingen, waarvan zo’n 1750 nieuwe leerlingen.  Gezien het nieuws vanuit het 

Metameer lijkt het erop dat dit aantal wat naar beneden zal moeten worden bijgesteld. 

 

In het jaar 2016 zijn in totaal 1479 leerlingen opgeleid, waarvan 1146 nieuwe leerlingen.  

Blokkensysteem 
Om het aantal vervoersmomenten van het materiaal te minimaliseren werd in september 2016 

een blokkensysteem geïntroduceerd, waarbij we niet langer meerdere scholen tegelijk 

opleidden, maar een aantal weken achter elkaar op slechts één school actief waren.  Dit lijkt tot 

nu toe goed te bevallen.  

Lessen 
Voor onze lessen is ook dit jaar weer gebruik gemaakt van de door Taskforce QRS Nijmegen 

ontwikkelde lesmethode, bestaande uit een combinatie van de NRR-methode, de methode van 

de Hartstichting en wat eigen toevoegingen. Uiteraard werden de wijzigingen in het NRR-

protocol ook in ons lesplan doorgevoerd. Onze lessen worden in twee blokuren gegeven, met 

vier instructeurs per klas en maximaal drie leerlingen per pop.  

Logisitiek 
In 2016 is wederom gebruik gemaakt van StudentCar voor het vervoer van het materiaal. Door 

het invoeren van het blokkensysteem in september 2016 werd het aantal vervoersmoment 

geminimaliseerd. Aan het eind van academisch jaar 2016-2017 wordt dit systeem geëvalueerd 

en bekeken of het in de toekomst qua planning mogelijk is om dit systeem te blijven hanteren.  

In ons beleidsplan voor academisch jaar 2016-2017 wordt genoemd dat er vanuit Taskforce QRS 

Nederland een deal gesloten zou worden met een leverancier van AED’s, waarbij we onder 

gunstige voorwaarden AED’s zouden kunnen leasen.  Deze deal zou aanvankelijk rond juli-
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augustus 2016 rond zijn. Zodoende werd besloten om voor academisch jaar 2016-2017 géén 

nieuwe AED’s aan te schaffen. Helaas bleek dit te optimistisch; eind december was de deal nog 

altijd niet rond en ontstonden er twijfels of de deal er überhaupt zou komen. Begin 2017 dient 

een noodoplossing bedacht te worden voor het tekort aan AED’s dat inmiddels ontstaan is. 

Aan het eind van academisch jaar 2015-2016 is een groot deel van het materiaal afgekeurd. 

Door een deal met leverancier Laerdal – eveneens gesloten vanuit QRS Nederland – konden we 

daar met 30% korting materiaal bestellen. In juli 2016 zijn er twaalf nieuwe Little Annes besteld, 

in december nog eens 4 bij. 

 
Tabel 1 Inventaris Taskforce QRS Nijmegen 31 december 2016 

Reanimatiepoppen  Aantal actief Aantal non-actief 

Resusci Anne 3 0 

Little Anne 16 0 

Prestan Adult Manikin 3 1 

VimetecsaPracti-MAN 0 2 

Actar D-Fib 0 8 

AED’s  Aantal actief Aantal non-actief 

XFT-120C+ 2 0 

AED-trainer Prestan 1 1 

Defibtech DDU-100TR 1 0 

 

Naamsbekendheid 
Om onze naamsbekendheid in Nijmegen en omstreken te vergroten zijn het afgelopen jaar 

verschillende acties ondernomen. Zo is studentenwebsite Vox uitgenodigd bij een van onze 

lessen. Hier is een leuk artikel van gemaakt. Ook de regionale zender N1 is bij een les langs 

geweest om hier een item van te maken.  

Eén van de aandachtspunten die in het jaarverslag van 2015 is geformuleerd, is het actiever 

gebruiker van onze Facebookpagina. Dit punt is ook opgenomen in het beleidsplan 2016-2017. 

Hiervoor is een promocommissie in het leven geroepen (zie ook ‘Commissies’).  Deze commissie 

draagt er zorg voor dat er meerdere malen per maand nieuws over Taskforce QRS Nijmegen en 

over reanimatie in het algemeen geplaatst wordt op onze Facebook. Ook  voor aanstaande 

avondcursussen wordt via Facebook promotie gemaakt. Daarnaast is het de 

verantwoordelijkheid van deze commissie om namens Taskforce QRS Nijmegen regelmatig 

artikelen op onze website www.taskforceqrs.nl te plaatsen.  

Het is leuk om te merken dat onze inspanningen op dit gebied hun vruchten afwerpen; er zijn 

steeds vaker scholen en andere organisaties die uit zichzelf  contact met ons opnemen.  

 

Eén van de doelstellingen uit ons beleidsplan is om onze contacten binnen het Radboudumc uit 

te breiden. Hier is in 2016 veel energie in gestoken. Dit heeft verschillende lopende contacten 

opgeleverd hoog in het management van het Radboudumc, maar ook binnen de sectie 

Cardiologie (zie ook ‘Externe contacten’). Wij zijn hoopvol dat deze contacten voor ons 

waardevol zullen zijn in de toekomst. 

 

Ook binnen de opleiding Geneeskunde  worden wij bekender. Studentenorganisatie IFMSA 

(International Federation of MedicalStudents Association) heeft ons de hand gereikt. Het doel is 

http://voxweb.nl/nieuws/leren-levens-redden-op-school
http://www.n1.nl/ssgn-start-weer-met-reanimatielessen/nieuws/item?807452
http://www.taskforceqrs.nl/
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om samen met de IFMSA enkele activiteiten te organiseren in 2017. Daarnaast hebben zij ons 

aangeboden gebruikt te mogen maken van het promotiecontract dat zij hebben met de 

medische faculteitsvereniging.  Een goede start van een prettige  samenwerking! 

Commissies 
In het beleidsplan 2016-2017 wordt genoemd dat er drie commissies in het leven geroepen 

zullen worden: een commissie Promotie, een commissie Werving en Opleiding en een 

commissie Activiteiten. Deze commissies zijn inderdaad alle drie opgezet. In de commissies 

zitten instructeurs, oud-bestuursleden en externen. Alle commissies staan onder 

verantwoordelijkheid van een actief bestuurslid. 

De Activiteiten Commisie:  

Voorzitter: Romy van Lienden(Algemeen bestuurslid),  

Hidde Heesakkers en Susan van Zeelst. 

De Comissie Werving &Opleiding: 

Voorzitter: Xyrian ten Napel(bestuurslid Educatie), 

Hilde grens en Sophie Venbrux. 

De Commissie promotie: 

Voorzitter: Laura Blok(bestuurslid promotie en acquisitie), 

Lenneke Brouwer en Pieter Janssen.  

De commissie Activiteiten staat onder verantwoordelijkheid van het Algemeen bestuurslid en 

organiseert gedurende het jaar verschillende instructeursavonden. De commissie Werving 

&Opleiding staat onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid Educatie en organiseert de 

werving van nieuwe instructeurs en hun opleiding. De commissie Promotie valt onder het 

bestuurslid Promotie& Acquisitie en ondersteunt dit bestuurslid in het plaatsen van berichten 

op onze Facebook en genereren van content voor de website.  

Nevenactiviteiten 

Avondcursussen 
Eén van de aandachtspunten vanuit het jaarverslag van 2015 was het verbeteren van de 

opkomst bij onze avondcursussen voor niet-middelbare scholieren. Hiervoor zijn in 2016 

verschillende acties ondernomen. Ten eerste wordt zoals gezegd onze Facebookpagina beter 

bijgehouden en wordt consequenter promotie gemaakt voor de avondcursussen. Daarnaast 

maken wij sinds november 2016 gebruik van het reanimatiepartnerplatform van de 

Hartstichting. Hierop kunnen wij als stichting cursusdata invoeren, waarna mensen zich via de 

site van de Hartstichting in kunnen schrijven. Dit heeft een flinke stijging in het aantal 

inschrijvingen opgeleverd. 

Naast avondcursussen waar mensen zich individueel voor in kunnen schrijven, organiseren wij 

cursussen in samenwerking met studenten(sport)verenigingen. Dit heeft ons in 2016 behoorlijk 

wat cursisten opgeleverd en bevalt ons dan ook ontzettend goed. 

In ons beleidsplan 2015-2016 was ons streven om 50 cursisten op te leiden. Het zijn er 52 

geworden. In ons beleidsplan 2016-2017 is dit doel verhoogd naar 75 cursisten. In de maanden 

september – december 2016 zijn er reeds 33 cursisten opgeleid. Gezien het feit dater met veel 

verenigingen contacten lopen of al cursussen gepland zijn in 2017 lijkt het doel van 75 cursisten 

ruimschoots gehaald te gaan worden.  

Social event HAN 
Net als vorig jaar zijn wij dit jaar door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gevraagd 

om een workshop reanimatie te verzorgen op een social event voor studenten ergotherapie. In 

carrousel vorm lieten wij de 80 aanwezige studenten kennismaken met de verschillende 



7 
 

onderdelen van het reanimatieprotocol. Vanuit zowel de HAN als onze instructeurspoule is ook 

dit jaar weer enthousiast gereageerd op dit evenement.  
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Externe contacten 
 

Samenwerkingsverband Taskforce QRS Nederland 
Sinds maart 2015 werkt Taskforce QRS Nijmegen officieel samen met zusterstichtingen in Utrecht en 
Maastricht. Inmiddels zijn ook Leiden en Groningen aan dit samenwerkingsverband toegevoegd. 
Samen werken we aan hetzelfde doel: het 
vergroten van de overlevingskans bij een 
hartstilstand. Eén van de zaken die met 
Taskforce QRS Nederland bereikt is, is een 
kortingsdeal met Laerdal, leverancier van 
reanimatiemateriaal. Verder wordt er vanuit 
Taskforce QRS Nederland hard gewerkt aan een 
deal met een AED-leverancier. Verder is 
Taskforce QRS Nederland verantwoordelijk voor 
het organiseren van het InterQRS overleg (IQO), 
dat tweemaal per jaar plaatsvindt. Tijdens dit 
overleg worden workshops gevolgd en wordt 
kennis en kunde tussen de verschillende 
stichtingen uitgewisseld. Tevens wordt er zowel 
tijdens het IQO als daarbuiten gewerkt aan 
uniformiteit tussen de steden. Dit heeft met name betrekking tot het lesplan. 
Verder wordt er van TQRS Nederland hard gewerkt aan het updaten van onze gezamenlijke website 
www.taskforceqrs.nl.  

Partnership Hartstichting 
In september 2015 heeft Taskforce QRS Nederland namens alle zusterstichtingen een verzoek 

tot een officieel partnership bij de Hartstichting neergelegd. In juni 2016is hiertoe de officiële 

overeenkomst getekend. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de Hartstichting alle Taskforce 

QRS-stichtingen gedurende drie jaar financieel ondersteund met een mooi bedrag. Daar zijn we 

uiteraard erg blij mee. De Hartstichting heeft aangegeven dat het bedrag waarmee zij ons 

steunen jaarlijks wat afgebouwd wordt. 

Sponsoren en subsidieverstrekkers 
 Naast de Hartstichting zijn wij in 2016 door een tweetal andere partijen gesteund. Ten eerste 

hebben wij zorgverzekeraar VGZ bereid gevonden om ons financieel te ondersteunen. Als 

tegenprestatie voor het mooie bedrag dat zij ons geschonken hebben en het getoonde 

vertrouwen hebben wij in november een groep medewerkers van VGZ een reanimatiecursus 

aangeboden. Hier is met veel enthousiasme op gereageerd. We komen in 2017 dan ook graag 

nogmaals langs om nog meer medewerkers op te leiden. 

Ten tweede heeft de gemeente Nijmegen ons voor het tweede jaar op rij een mooi geldbedrag 

toegezegd.Wij zijn de gemeente Nijmegen zeer dankbaar voor hun steun en enthousiasme.  

Voor gedetailleerdere informatie hieromtrent verwijzen wij u naar het hoofdstuk Financiën. 

NRR-opleiding 
Zoals gezegd hebben de instructeurs die geselecteerd zijn voor het volgen van een NRR-

opleiding ook dit jaar hun opleiding gevolgd bij Kees Coebergh. Wij zijn hem en zijn 

opleidingspartner Pauline Boumans dankbaar voor hun steun aan Taskforce QRS. 

Alle aanwezigen op het IQO van mei 2016 

http://www.taskforceqrs.nl/
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Hartslag Nijmegen 
Hartslag Nijmegen is een initiatief dat er naar streeft om Nijmegen de meest hartveilige stad 

van Nederland te maken door een dekkend AED-netwerk aan te leggen en genoeg 

burgerhulpverleners op te leiden om overal in Nijmegen aan de 6-minutenzone te voldoen. Dit 

initiatief is opgestart door de gemeente Nijmegen, het Radboudumc en verschillende 

burgerhulpverlenerorganisaties. Wij hebben zelf helaas niet de middelen om zorg te dragen 

voor AED-onderhoud of het opleiden van burgerhulpverleners in een specifiek stadsdeel. Echter 

dragen wij dit initiatief wel een warm hart toe. Wij dragen ons steentje bij aan het bereiken van 

dit mooie doel door grote aantallen middelbare scholieren en volwassenen uit verschillende 

stadsdelen op te leiden. Ook moedigen wij de cursisten van onze avondcursussen aan om zich 

aan te melden bij Hartslagnu om zo het netwerk van burgerhulpverleners te versterken. 

Via dit initiatief zijn wij in contact gekomen met de sectie Cardiologie van het Radboudumc. Wij 

hopen en verwachten dat hier een vruchtbare samenwerking uit voortkomt.  

Overige contacten 
Naast bovenbeschreven contacten zijn er het afgelopen jaar ook contacten gelegd met de 

provincie, de Radboud Universiteit, de IFMSA (internationalfederation of 

medicalstudentsassociation) en de Rotary Nijmegen. Deze contacten zullen in 2017 verder 

uitgebouwd moeten worden.  
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Interne organisatie 
 

Bestuur 

Wijziging bestuurssamenstelling 
Medio 2016 is besloten om onze bestuurssamenstelling op een aantal punten te wijzigen. PR & 

Acquisitie werd voorheen door twee bestuursleden gedaan, dit is teruggebracht naar één. 

Verder is de functie van Vice-voorzitter vervangen door algemeen bestuurslid.  

Bestuurswissel 
In 2016 vonden de eerste bestuurswissels sinds de oprichting van Taskforce QRS Nijmegen 

plaats. Secretaris Maarten Heuts, Vice-voorzitter Susan van Zeelst, bestuurslid Promotie & 

Acquisitie Hilde Grens, bestuurslid Logistiek Pieter Jansen, interim bestuurslid Logistiek Rick 

Nieling en bestuurslid Educatie Sophie Venbrux legden hun taken neer. Xyrian ten Napel 

(bestuurslid Educatie) , Lisa Struijvé (Secretaris), Romy van Lienden (Algemeen bestuurslid)  

en Arnaud van Vierzen (bestuurslid Logistiek) – allen reeds instructeur bij Taskforce QRS 

Nijmegen – werden aangenomen als nieuwe bestuursleden.  

Per 1 september 2016 zag het bestuur er als volgt uit: 

- Voorzitter: Elske Princen 

- Secretaris: Lisa Struijvé 

- Penningmeester: Nassim Aourag 

- Bestuurslid Promotie &Acquisitie: Laura Blok 

- Bestuurslid Logistiek: Arnaud van Vierzen 

- Bestuurslid Educatie: Xyrian Ten Napel 

- Bestuurslid Planning: Annemiek Tatje 

- Bestuurslid Algemeen: Romy van Lienden 

Per 1 januari 2017 legt Elske Princen haar functie als Voorzitter neer. Zij zal vervangen worden 

door Nassim Aourag. Zijn functie als Penningmeester wordt overgenomen door Stef van 

Overdijk.  

Inwerkproces 
Gezien het feit dat de bestuurswissel in september de eerste bestuurswissel voor onze stichting 

betrof, zijn er uiteraard verbeterpunten ten aanzien van het inwerkproces: 

- Nieuwe bestuursleden gaven aan dat er nu teveel op papier werd overgedragen en te weinig 
gelegenheid was om taken onder begeleiding in de praktijk uit te voeren vóór het aftreden 
van het vertrekkende bestuurslid; 

- Er werd aangegeven dat het fijn zou zijn als tegen het wisselmoment aan de aspirant de 
taken van het bestuurslid al compleet overneemt. Hiervoor moet een concrete datum 
vastgelegd worden; 

- De voorzitter dient een aantal keer aan de aspirant-bestuursleden te vragen hoe zij het 
inwerkproces ervaren en problemen op tijd door te geven aan het vertrekkende bestuurslid 
zodat er zaken veranderd kunnen worden; 

- Een maand inwerktijd wordt als te kort ervaren. Er moet minimaal 2-3 maanden uitgetrokken 
worden voor het inwerkproces; 

- Inwerken in de zomermaanden is niet effectief, aangezien veel activiteiten van verschillende 
bestuursleden dan op een laag pitje staan. 

Concreet zijn de volgende wijzigingen voorgesteld: 
- Het vertrekkende bestuurslid draagt er zorg voor dat belangrijke activiteiten een aantal keer 

onder toezicht geoefend kunnen worden en niet slechts op papier overgedragen worden; 
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- Er wordt een concrete datum afgesproken met het aspirant-bestuurslid waarop deze alle 
taken van het vertrekkende bestuurslid overneemt vóór het officiële wisselmoment; 

- De Voorzitter polst tijdens het inwerkproces een aantal keer of dit proces naar mening van 
het aspirant-bestuurslid goed verloopt;  

- Er wordt voor het inwerkproces minimaal 2-3 maanden ingeruimd. Dit betekent dus dat er 
ruim van te voren gestart moet worden met sollicitaties; 

- Er worden twee vaste wisselmomenten afgesproken: 1 januari en 1 juli. Op deze manier 
wordt voorkomen dat een bestuurslid moet worden ingewerkt in een periode dat veel 
belangrijke activiteiten stilliggen (de zomermaanden). 

Werkdruk 
Eén van de belangrijkste problemen van 2015 was de grote werkdruk binnen het bestuur. 

Hiervoor zijn destijds een aantal maatregelen getroffen: er zijn regels gesteld aan de maximale 

tijd dat een bestuurslid afwezig mag zijn en bestuursleden zijn verplicht bij het plannen van 

reizen rekening te houden met andere bestuursleden en zorg te dragen voor een adequate 

overdracht van taken bij afwezigheid. Daarnaast is de stichting stabieler geworden en zijn er 

veel taken vastgelegd in draaiboeken en protocollen. Tot slot zijn er zoals gezegd drie 

commissies in het leven geroepen die verschillende bestuursleden ondersteunen in hun taken. 

Dit tezamen heeft ervoor gezorgd dat de werkdruk in 2016 een stuk beheersbaarder is 

geworden en niet langer als een probleem wordt ervaren.  

Vrijwilligers 
Eind 2016 telt Taskforce QRS Nijmegen 53 actieve reanimatie-instructeurs, waarvan tien 

instructeurs enkel beschikbaar zijn voor het geven van avondcursussen. Tien reanimatie-

instructeurs zijn NRR-gecertificeerd en daarmee bevoegd om onze avondcursussen te geven.  

Huisvesting 
Eén van de doelstellingen uit ons beleidsplan 2016-2017 is het organiseren van een eigen 

kantoor. Hoewel dit nog niet gelukt is, hebben we met hulp vanuit het Radboudumc en de 

studentassessor van de medische faculteit wél een opslagplaats voor ons materiaal weten te 

verkrijgen in de medische faculteit.  Deze opslagruimte was vanaf eind december 2016 voor 

Taskforce QRS Nijmegen beschikbaar. Met name in de zomermaanden was het gebrek aan 

opslagruimte een probleem; prettig dus dat dit niet langer een punt van zorgen hoeft te zijn. 

Het gebrek aan vergaderruimte heeft vooralsnog niet tot problemen geleid. Er lopen nog 

contacten binnen het Radboudumc die ons mogelijk in de toekomst een kantoor op zouden 

kunnen leveren.  


