Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de stichting Taskforce QRS Groningen. Dit jaar heeft het bestuur
en de tot reanimatie-instructeur opgeleide studenten zich weer ingezet voor het volgende
hoofddoel:
Zo veel mogelijk mensen van reanimatieonderwijs voorzien, opdat de overlevingskans van
een slachtoffer met een circulatiestilstand vergroot.
Dagelijks Bestuur
In het afgelopen academisch jaar zijn er twee functies toegevoegd aan het bestuur, namelijk de
functies Bestuurslid Promotie en Bestuurslid Algemeen. Volgens onze huidige planning is het
Bestuurslid Promotie een permanent toegevoegde functie en Bestuurslid Algemeen een tijdelijke.
Het huidige bestuur bestaat hierdoor uit 8 bestuursleden. Zowel de overdracht in januari 2018, als in
juli 2018 verliepen geleidelijk en succesvol.
Raad van Toezicht (RvT)
De Raad van Toezicht is een lid rijker geworden, namelijk John Jansen, werkzaam als Manager BO&O
bij Ambulancezorg Groningen. Isabel Meusel (oud-bestuur) en Dr. W. Nieuwland (cardioloog in het
UMCG) zijn aangebleven, waardoor de huidige RvT uit drie leden bestaat. Het Dagelijks bestuur heeft
dit jaar meerdere bijeenkomsten met de RvT gehad. Tijdens deze bijeenkomsten werd de
vooruitgang van Taskforce QRS Groningen besproken, werd het Dagelijks Bestuur geadviseerd door
de RvT en werden de huidige statuten onder de loep genomen.
Instructeurs en opleiding
De groep actieve instructeurs is aan het eind van het jaar 17 instructeurs rijker, waardoor deze groep
op dit moment uit 24 instructeurs bestaat. De reservepool is vanwege coschappen in andere steden
afgenomen naar 2 instructeurs. Net als voorgaande jaren, vonden er twee sollicitatierondes plaats,
namelijk in oktober en februari. Deels werden nieuwe instructeurs gecertificeerd door de
Nederlandse Reanimatie Raad (3) en deels werden ze intern opgeleid (14). In februari heeft er een
Didactische avond plaatsgevonden, waarbij de instructeurs, het bestuur en Wim Grimberg
(reanimatie-instructeur werkzaam in het UMCG) aanwezig waren. Gezamenlijk zijn de in het
studiejaar reeds gegeven reanimatielessen geëvalueerd.
Profileringsonderwijs
Dit jaar is er begonnen met het toelaten van tweedejaars geneeskundestudenten die hun
profileringsonderwijs bij ons willen volgen. Er zijn twee plekken beschikbaar gesteld, welke beide zijn
gevuld. De studenten werden intern opgeleid en dienden minimaal acht reanimatielessen te geven.
Beide instructeurs hebben besloten aan te blijven als instructeur.
Algemene verordening Gegevensbewaring
Afgelopen academisch jaar is er veel werk verricht om te voldoen aan de algemene verordening
gegevensbewaring (AVG). Enkele zaken die hieronder vallen worden op dit moment georganiseerd
door overkoepelend orgaan Taskforce QRS Nederland.
Scholen
Aan het begin van het academisch jaar hadden wij een samenwerking met zes scholen in de stad
Groningen. Hier is in de loop van het schooljaar een school aan toegevoegd. In het schooljaar zijn 435
middelbare scholieren opgeleid. De lessen verliepen de middelbare scholen naar tevredenheid.

Externe lessen
Naast het geven van reanimatieles op middelbare scholen zijn er ook weer officiële NRR-lessen
gegeven. Er is lesgegeven bij BALANS (leefstijlprogramma van de Rijksuniversiteit Groningen) en Vedi
(studievereniging van Voeding en Diëtetiek).
Materiaal
Taskforce QRS Groningen heeft van een andere Taskforce QRS stad een reanimatiepop overgenomen
waarbij het mogelijk is de kwaliteit van de borstcompressies en beademingen op een laptop te zien.
Deze pop zal vanaf het studiejaar 2018-2019 ingezet worden. Verder is de inventaris constant
gebleven.
Sponsoring
Het afgelopen jaar is er tijd gestoken in het verder uitwerken van een goed plan om de sponsoring op
gang te krijgen. Daarnaast is er een emballage-actie geweest bij de Albert Heijn Korenbeurs, is er
deelgenomen aan een actie van de ING waarbij de 2e prijs is behaald en is er contact onderhouden
met een sponsor van vorig jaar wat leidde tot een nieuwe donatie. Tevens is er contact gelegd met
een externe partij om een langdurige samenwerking te bewerkstelligen waarbij er gebruik gemaakt
kan worden van een auto voor het transport van en naar de lessen. Ten slotte heeft het Bestuurslid
Extern een cursus gevolgd met betrekking tot het aanschrijven van fondsen en subsidieverstrekkers.
Promotie
Dit jaar is de promotie rondom de instructeurs sollicitaties uitgebreid met het houden van
collegepraatjes bij de studie Geneeskunde en het staan op de informatiemarkt van Panacea, de
studievereniging van Geneeskunde. Ook zijn we actiever geworden op Facebook.
Financiën
Deze kunt u terugvinden in het losse document genaamd financieel jaarverslag 2017-2018.

