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1. Inleiding 

Bijna precies een jaar geleden werd het initiatief voor Taskforce QRS Amsterdam geboren, met het doel 

een bijdrage te leveren aan het reanimatieonderwijs in Nederland en de overlevingskans van een 

circulatiestilstand te vergroten. Met dit doel voor ogen hebben we vroeg in het proces hulp gevraagd 

aan Taskforce QRS Nederland. Voordat we officieel besloten een bestuur te vormen kregen we al 

informatie van Taskforce QRS Nederland, wat het allemaal zou inhouden om toe te treden bij de 

landelijke stichting. Afgelopen jaar hebben we hard toegewerkt naar deze eisen en dankzij veel feedback 

en adviezen hebben we uiteindelijk sponsoren en samenwerkingspartners gevonden, zelf een lesplan 

gecreëerd en een pilotles gegeven op een middelbare school in Amsterdam. Zo hebben we in een jaar 

een enorme groei doorgemaakt en hebben we zelfs al afspraken met vijf andere middelbare scholen 

voor het komende schooljaar. In dit jaarverslag zullen wij een overzicht geven van wat wij in het 

afgelopen jaar van 2017/2018 samen met onze sponsoren, samenwerkingspartners en instructeurs 

hebben bereikt. 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.taskforceqrs.nl/amsterdam en kunt u mailen 

naar amsterdam@taskforceqrs.nl. 

Namens het hele bestuur van Taskforce QRS Amsterdam wens ik u veel leesplezier. 

Hoyee Cheung 

Secretaris Taskforce QRS Amsterdam 2017-2018 
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2. Organisatie 

2.1 Bestuur 
Tijdens de oprichting bestond het bestuur uit zes bestuursleden; Halima Kharrat, Hoyee Cheung, Hafize 

Demirci, Shaima Ayubi, Songul Kucukcelebi en Laura de Waal. In de loop van het jaar zijn drie nieuwe 

bestuursleden aangenomen, mede omdat we ook studenten van de Vrije Universiteit in het bestuur 

wilden en op zoek waren naar een vicevoorzitter; Vana Karim (oktober), Sophie ‘t Hart (januari) en Wing 

Hee Fung (maart). Daarnaast heeft ook een bestuurslid, Songul Kucukcelebi, het bestuur verlaten in 

maart. Aan het einde van het academische jaar bestond het bestuur uit de volgende acht bestuursleden: 

- Voorzitter: Halima Kharrat 

- Vicevoorzitter: Sophie ‘t Hart 

- Secretaris: Hoyee Cheung 

- Penningmeester: Hafize Demirci 

- Lid planning en scholen: Vana Karim 

- Lid opleidingen en activiteiten: Laura de Waal 

- Lid Public Relations: Wing Hee Fung 

- Algemeen lid: Shaima Ayubi 

Gezien er in het begin van de oprichting voor veel functies weinig taken waren, werden taken verdeeld 

onder de bestuursleden ongeacht de functie. Vanaf volgend schooljaar streven wij dat elk bestuurslid 

zijn eigen functies uitvoert, volgens het Huishoudelijk Reglement.  

2.2 Communicatie 
Een van de grootste knelpunten bij de oprichting was de communicatie binnen het bestuur. Er waren 

onduidelijkheden over taken en de werkdruk werd oneven verdeeld onder de bestuursleden. Hiervoor 

zijn destijd een aantal maatregelen getroffen:  

- Vaker in persoon vergaderen, minder via Skype 

- Elkaar wekelijkse statusupdates geven via Whatsapp 

- Een aparte chat is aangemaakt met alleen belangrijke meldingen  

- Bestuursleden moeten binnen een bepaalde tijd datumprikkers invullen 

- Om de drie maanden worden functioneringsgesprekken gehouden  

- Huishoudelijk Reglement is opgesteld voor verduidelijking van de functies en professionalisering 

Met deze maatregelen werd de communicatie verbeterd en zullen we dit volgend jaar continueren.  

3. Samenwerkingspartners en sponsoren 

3.1 Taskforce QRS NL 
Allereerst hebben we ontzettend veel steun gekregen vanuit het landelijk bestuur van Taskforce QRS 

Nederland. Het bestuur heeft ons in contact gebracht met de andere steden binnen Taskforce QRS, die 

ons de mogelijkheid boden om bij hun lessen een kijkje te nemen. Verder kregen we ontzettend veel 

steun, mochten we materiaal lenen en kregen we adviezen omtrent het maken van  ons eigen lesplan en 

het benaderen van externen. Samen blijven we werken aan hetzelfde doel: het vergroten van de 

overlevingskans bij een hartstilstand. 

 



 

 

3.2 Hartstichting 
Taskforce QRS Nederland heeft een officieel partnerschap met de Hartstichting en via hen werd ons een 

aansprakelijkheidsverzekering, naamsbekendheid en financiële steun geboden. Dit heeft ons ontzettend 

geholpen in de opstartfase. Wij dragen hen dan ook een warm hart toe. 

3.3 Stichting Levens Redden Doe Je Zo 
Vroeg in de oprichting hebben wij contact gelegd met Veronika Evers, lid van de reanimatieraad van het 

AMC, om intern in contact te komen met het bestuur van het ziekenhuis. Later heeft zijzelf de stichting 

Levens Redden Doe Je Zo opgericht. Zodoende is afgesproken dat we functioneren als twee aparte 

stichtingen, maar elkaar zullen ondersteunen mocht dit in de toekomst van toepassing zijn.  

3.4 OLVG Oost 
Het OLVG Oost heeft ons in het begin gesteund door het aanbieden van materiaal en naamsbekendheid. 

Deze samenwerking hebben we te danken aan Sanne Blom, SEH verpleegkundige en 

reanimatiecoordinator in het OLVG. Toen wij nog geen eigen materiaal hadden werd dit ontzettend 

gewaardeerd. 

3.5 Hart Long Centrum Leiden 
Via Taskforce QRS Leiden kwamen wij ook in contact met het Hart Long Centrum in Leiden. Het Hart 

Long Centrum heeft ons laptops en een een mooi bedrag toegezegd voor onze opstartfase, waardoor wij 

grote stappen hebben kunnen nemen. Hier zijn wij hen zeer dankbaar voor. 

3.6 Overige contacten 
Naast bovenstaande contacten is er afgelopen jaar ook contact gelegd met IFMSA-Vumc (International 

Federation of Medical Students Associations), MFAS (Medische Faculteit der Amsterdamsche 

Studenten) en Amsterdam UMC locatie VUmc. Deze contacten zullen komend jaar verder uitgebouwd 

moeten worden.  

4. Reanimatielessen  
In het begin van de oprichting mochten wij bij meerdere steden van Taskforce QRS Nederland meekijken 

met hun lessen. Gebaseerd op deze ervaringen en adviezen hebben we ons eigen lesplan opgezet 

bestaande uit een combinatie van de NRR methode, lesplannen van andere steden en eigen 

toevoegingen. De lessen worden in een blokuur gegeven, met maximaal zes leerlingen per instructeur. 

De kosten van de lessen voor de scholen zijn €75,- per klas.  

4.1 Scholen 
In mei 2018 hebben we de eerste pilotles mogen geven op het Cygnus Gymnasium in Amsterdam. Wij 

hebben die dag in vier lessen 106 leerlingen opgeleid. De les is gemiddeld met een 9 beoordeeld. De tips 

en tops zijn besproken binnen het bestuur en worden meegenomen om de kwaliteit van de lessen te 

waarborgen. We zijn blij dat we de verwachtingen van de school waar hebben kunnen maken. 

4.2 Logistiek 
Voor de pilotles hebben we materiaal geleend van Taskforce QRS Utrecht. Zelf hadden we nog niet de 

mogelijkheid gehad materiaal aan te schaffen. Ook het OLVG Oost heeft ons reanimatiepoppen te leen 

 



 

aangeboden, maar helaas hadden zij geen AED’s beschikbaar.  Momenteel beschikken wij over onze 

eigen reanimatiepoppen en AED’s. Het materiaal wordt door de bestuursleden naar de locatie gebracht 

en is tijdelijk opgeslagen bij een bestuurslid thuis.  

5. Opleidingen 

5.1 NRR opleiding 
In mei 2018 hebben zeven bestuursleden de NRR instructeurs opleiding gevolgd. Deze opleiding werd 

gegeven door Pauline Boumans, hier zijn we haar zeer dankbaar voor. Deze zeven bestuursleden zijn na 

het volgen van de opleiding officieel NRR instructeurs en hiermee ook bevoegd om avondcursussen te 

verzorgen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad. Ook mogen ze nu de 

bijbehorende NRR certificaten uitreiken.  

5.2 Instructeurs 
Na het geven van de pilotles hebben wij sollicitatiegesprekken gevoerd waarvan wij 11 instructeurs 

hebben aangenomen. Op dit moment zijn 9 instructeurs opgeleid om reanimatielessen te geven op 

middelbare scholen en zij zijn tevens ook NRR gecertificeerd. Onze instructeurspoule komt hiermee op 

een totaal van 19 instructeurs, dit komt bijna overeen met het gestelde doel van 20 instructeurs. Deze 

nieuwe instructeurs maken het mogelijk om aan meerdere scholen lessen te kunnen geven. 

6. Promotie 

6.1 Website 
Via Taskforce QRS Nederland hebben wij een pagina op de website www.taskforceqrs.nl gekregen. 

Hiermee kunnen externen makkelijker terecht voor informatie. 

6.2 Social media 
Het afgelopen jaar zijn we vooral actief geweest op Facebook. Door het delen van reanimatie 

gerelateerde berichten probeerden we actief te blijven tot we zelf foto’s en berichten konden plaatsen. 

Aan het eind van het jaar zijn we ook begonnen met Instagram en Twitter, zodra we foto’s hadden van 

bijvoorbeeld instructeuropleidingen. Een aantal leden van onze comité van aanbeveling wil ons het 

komende jaar graag via Twitter en LinkedIn promoten.  

6.3 Promotiemateriaal 
In het begin kregen wij via Taskforce QRS Nederland promotiemateriaal aangeleverd. Toen we zelf een 

budget hadden konden we dit zelf bestellen. Zodoende hebben we afgelopen jaar zelf polo’s, flyers, 

posters en banners kunnen bestellen.  
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Dankzij de Medische Faculteitsvereniging VUmc (MFVU) mochten wij flyers meegeven voor de 

goodiebags die werden weggegeven in de introductieweek. Verder hebben wij flyers uitgedeeld en 

posters opgehangen in de Medische Bibliotheek van het Amsterdam UMC locatie AMC.  

6.4 Comité van aanbeveling 
Voor een betere naamsbekendheid hebben wij dit jaar een comité van aanbeveling opgesteld bestaande 

uit meerdere medische specialisten. Aan hen is gevraagd een stukje te schrijven voor de site en ons te 

steunen in het vergroten van de naamsbekendheid. Dankzij hen hopen wij meer mensen te kunnen 

bereiken en sneller steun te krijgen van externen. Op dit moment bestaat het comité van aanbeveling 

uit de volgende mensen: 

- Drs. Hans van Schuppen; anesthesioloog (intensivist), course director Advanced Life Support 

- Drs. Marc Scot; anesthesioloog, hoofd reanimatieonderwijs AMC 

- Prof. dr. W. A. van Gool; hoogleraar neurologie, voorzitter Gezondheidsraad 

- Dr. Frank Bloemers; sectiehoofd Traumachirurgie en betrokken bij EHBO onderwijs op de VU 

- Sanne Blom; SEH verpleegkundige, reanimatiecoordinator OLVG 

- Drs. Tanca Minderhoud; internist acute geneeskunde 

6.5 Studieverenigingen 
Om de naamsbekendheid onder geneeskundestudenten te vergroten hebben we afgelopen jaar contact 

gelegd met verschillende studieverenigingen binnen de Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam 

waaronder de MFAS, IFMSA en MFVU. Met IFMSA en MFVU hebben we contact gehad en zullen we de 

samenwerking voor het komende jaar nog nader bespreken.  

  

 



 

7. Financiën 
In dit hoofdstuk wordt onze financiële activiteit beschreven. De inkomsten en uitgaven worden apart 

besproken en uitgelegd. Dit financiële jaarplan heeft betrekking op het boekjaar van 9 mei 2018 tot 30 

augustus 2018. In verband met onze opstartfase is het boekjaar 2017-2018 vrij kort. In dit boekjaar heeft 

Taskforce QRS Amsterdam in totaal €4.195,00 aan inkomsten ontvangen, en hiervan €4.178,11 

uitgegeven aan onder andere materiaal en scholing. 

7.1 Uitgaven  
De uitgaven van boekjaar 2017-2018 zijn op te delen in 5 onderdelen: aanschaf materiaal, verbruik 

materiaal, scholing instructeurs, secretariaat en vervoer.  

De gerealiseerde kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit verschil zit voornamelijk in het feit dat 

voor secretariaat en vervoer in eerste instantie niet begroot was, en hiervoor wel kosten zijn gemaakt. 

De reden hiervoor is dat we ons eerst hebben gericht op de kosten die nodig waren voor de opstarting.  

Ook hebben we meer aan aanschaf materialen uitgegeven dan begroot. Dit kan verklaart worden door 

het feit dat we nog in onze opstartfase zijn en nieuw materiaal moeten aanschaffen. Echter wordt dit 

weer in evenwicht gebracht door verminderde uitgaven aan verbruiksmateriaal en scholing instructeurs. 

 

  Uitgaven Begroot Gerealiseerd 
Aanschaf materiaal €2.183,81 €2.334,49 
Verbruiksmateriaal    €287,98    €136,50 
Scholing instructeurs €1.255,00 €1.174,59 
Secretariaat -    €472,00 
Vervoer -      €60,53 
Totaal €€3.726,79 €€4.178,11 
 

7.2 Inkomsten 
Onze grootste bron van inkomsten in boekjaar 2017-2018 was het sponsorgeld wat we van de 

Hartstichting hebben gekregen. 

Ook hebben we inkomsten van middelbare scholen ontvangen die we niet hadden begroot. De reden 

dat we dit niet begroot hadden is omdat we nog niet wisten of we afgelopen boekjaar al lessen konden 

geven. Echter hebben we de kosten van 5 lessen kunnen begroten.  

 

Inkomsten Begroot Gerealiseerd 
Sponsorgeld €4.000,00 €4.000,00 
Scholen -    €195,00 

Totaal €€4.000,00 €€4.195,00 
 

Zie bijlage 1 voor de realisatie.  
 

 



 

8. Nevenactiviteiten 

8.1 Tweens project 2018 
De Tweenstalent beurs is een evenement waar leerlingen van basisscholen, voortgezet onderwijs en 

MBO- scholen kunnen experimenteren met hun talenten en ervaren welke leer- en werkmogelijkheden 

hierop aansluiten. Op 25 juni 2018 vond de vierde editie van de ‘Tweenstalent beurs’ plaats in het 

Theater Amsterdam. Deze werd verzorgd door Het Hart Long Centrum Leiden in samenwerking met 

Taskforce QRS Leiden en Taskforce QRS Amsterdam. Hierbij werd het belang van het reanimeren 

nogmaals in kaart gebracht.  

8.2 NRR congres 2018 
Shaima Ayubi is namens ons bestuur dit jaar naar het NRR congres gegaan op 4 april 2018, waarbij de 

Nederlandse Reanimatie Raad haar 25 jarig bestaan vierde. Hierbij werd er een overzicht gegeven van 

wat er de afgelopen 25 jaar is bereikt, werden er verwachtingen besproken en waren verschillende 

gastsprekers uitgenodigd voor het bespreken van interessante onderwerpen. 

8.3 Interfacultair QRS Overleg (IQO) 2018 
Taskforce QRS Nederland organiseerde het afgelopen jaar weer een IQO, waar wij ditmaal ook voor 

uitgenodigd waren. Tijdens dit overleg werden er workshops gegeven en kon kennis en kunde 

uitgewisseld worden. Al deze kennis hebben wij meegenomen bij het bespreken van de beleidsplan en 

het lesplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 1 Realisatie 
 

Uitgaven Begroot Gerealiseerd 

 
Aanschaf materiaal €€2.183,81 €€2.334,49 

1) Reanimatiepoppen  €1.613,54 
2) AED’s     €428,87 
3) Polo’s     €292,08 
 
 
Verbruiksmateriaal   €€287,98 €€136,50 
Dit betreft alcoholdoekjes,  
certificaten en vragenlijsten 
 
 
Scholing instructeurs €€1255,00 €€1174,59 
1) NRR-cursus  €1050,00 
2) Opleidingskosten    €124,59 
 
 
Secretariaat €€-  €€472,00 

1) Promotiemateriaal   €472,00 
 
 
Vervoer €€-    €€60,53 
1) Transportkosten     €60,53 
 
 
 
 
Totaal 
Verschil uitgaven begroot en 
gerealiseerd 

€€3726,79 
  €€451,32 

€€4178,11 

 
 

 


