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Met veel genoegen presenteren wij u het jaarverslag over het academisch jaar 2016/2017 van de stichting
Taskforce Qualitative Resuscitation by Students Leiden. Ruim twee jaar geleden is onze stichting door een groep
geneeskundestudenten van de Leidse Universiteit opgericht met het doel het aantal slachtoffers dat overlijdt
aan een circulatiestilstand te verkleinen. Met dit doel hebben wij ook afgelopen jaar middelbare scholieren in de
regio Leiden van reanimatieonderwijs voorzien. Hiernaast zijn wij afgelopen jaar gestart met het opleiden van
enthousiaste particulieren en studenten. Wij hebben getracht de belangen van ons hoofddoel meer in de media
en onder de regionale en landelijke bevolking onder de aandacht te brengen.
Ten opzichte van vorig academisch jaar hebben wij een enorme groei doorgemaakt. Met onze instructeurs
hebben wij namelijk op maar liefst negen middelbare scholen meer dan tweeduizend middelbare scholieren
opgeleid. Daarbij is het niet onbelangrijk te noemen dat dit nooit gelukt was zonder de steun en de adviezen van
al onze sponsoren en samenwerkingspartners. In dit jaarverslag zullen wij een overzicht geven van alles wat wij
in het academisch jaar van 2016/2017 samen met al onze sponsoren, samenwerkingspartners en instructeurs
hebben bereikt.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.taskforceqrs.nl/leiden en kunt u mailen naar
leiden@taskforceqrs.nl
Namens het bestuur van Stichting Taskforce QRS Leiden wens ik u veel leesplezier!

Anneliz de Leeuw
Voorzitter Stichting Taskforce QRS Leiden
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1. Bestuur
In het afgelopen jaar is vrijwel het gehele bestuur gewisseld. Deze wisseling vond plaats, omdat bijna het gehele
bestuur bestond uit vierdejaars geneeskundestudenten, die gedurende het academisch jaar 2016/2017 zouden
starten met hun co-schappen.
In oktober 2016 namen wij als eerste afscheid van Jordy Steltman. Jordy was vanaf de oprichting van de stichting
werkzaam als voorzitter. Deze functie werd overgenomen door Anneliz de Leeuw, die enkele maanden eerder als
algemeen bestuurslid tot ons bestuur toegetreden had.
Na het aftreden van de voormalig voorzitter werd er besloten om alle toe- en aftredingen van ons bestuur in
te plannen. Hierdoor zou de bijna totale bestuurswissel geleidelijk gedurende het academisch jaar 2016/2017
verlopen. De planning van de wissels werd gemaakt op basis van starttijd voor de co-schappen en eventuele
reisplannen.
Tessa Martherus, voormalig penningmeester, Nicky Teunissen, voormalig bestuurslid extern, namen in januari
2017 afscheid van ons bestuur. In hun plaats traden Chiara van der Worp en Lesley Patmore respectievelijk toe tot
ons bestuur. Floortje van der Kolk, voormalig vicevoorzitter, koos ervoor haar functie over te dragen in verband
met reisplannen naar het buitenland. Echter bleef zij wel actief als algemeen bestuurslid, omdat zij graag in de
perioden van aanwezigheid veel voor de stichting wilde doen. Floortje droeg haar functie als vicevoorzitter in
januari over aan Marjolijn Lamping.
In april 2017 vond de tweede bestuurswissel plaats. Jenny Julies was al enige tijd begonnen aan haar co-schappen,
toen zij haar functie als bestuurslid intern aan Dilara Urkmez overdroeg. Kort na deze wissel, namelijk in juni
2017, maakten Sanne Waars, voormalig secretaris, en Cagri Cakir, voormalig bestuurslid promotie, plaats voor
twee tweedejaars geneeskundestudenten: Michelle van Slobbe en Anna Baukje Veldman, respectievelijk. Twee
maanden later besloot ook Floortje van der Kolk officieel afstand te nemen van het bestuur om zich compleet te
kunnen focussen op haar co-schappen.
Met al deze wissels is het resultaat een evenwichtig bestuur met bestuursleden uit verschillende studiejaren. Wij
danken onze voorgangers voor al hun energie en passie. Hun bijdrage zal voorspoedigere vooruitzichten geven
voor slachtoffers van een circulatiestilstand; in het heden en in de toekomst.

Bestuur september 2017

Bestuur september 2016
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2. Samenwerkingspartners en sponsoring
Nederland telt maar liefst 642 middelbare scholen [i]. Jammer genoeg kunnen wij deze scholen niet allemaal
reanimatieonderwijs bieden. Gelukkig zijn wij niet de enige partij die de belangen van reanimatieonderwijs inziet
en die naar verankering van reanimatieonderwijs in het lesprogramma van het voortgezet onderwijs streeft, of
daarbij ondersteuning biedt. In dit paragraaf leest u hoe de samenwerking tussen ons en andere organisaties
verloopt.

2.1

Taskforce QRS Nederland

Taskforce QRS Nederland is de zogenaamde
moederstichting van alle Taskforce QRS stichtingen,
die gevestigd zijn in Leiden, Maastricht, Nijmegen,
Utrecht en sinds dit jaar ook Groningen. Deze
moederstichting verzorgt de landelijke acquisitie
en promotie, maar houdt zich ook bezig met het
creëren van uniformiteit binnen de dochterstichtingen
en de uitvoering van grootschalige projecten, die
samenwerking tussen de dochterstichtingen vereist.
Zodoende werd de opleiding van de 163 studenten
te De Algemene Leidse Studentenvereniging Quintus
door de moederstichting gedeeltelijk opgepakt,
organiseerde zij het evenement in de Tweede Kamer
der Staten-Generaal en onderhoudt zij in het belang
van de dochterstichtingen het nauwe contact met de
Hartstichting.
Circa halfjaarlijks wordt er door Taskforce QRS
Nederland ook een Interfacultair QRS Overleg (IQO)
georganiseerd, waar alle bestuursleden van alle
dochterstichtingen bijeenkomen om ervaringen te
delen en te vergaderen. Het bestuur van Taskforce
QRS Nederland vergadert zelf maandelijks om haar
taken te realiseren.

2.2

Hartstichting

De Hartstichting is een organisatie die strijdt tegen
hart- en vaatziekten. Dit doen zij onder andere
middels onderzoek, preventie, patiëntenbelangen
en voorlichting, waaronder reanimatieonderwijs.
Gezien ons gezamenlijke doel vindt er een onderlinge
ondersteuning plaats op vlakken waar wij iets voor
elkaar kunnen betekenen. De Hartstichting heeft onze
stichting in de opzetfase 15 reanimatiepoppen (1
Laerdal Anne, 4 Prestan, 10 Actar) in bruikleen gegeven,
waar dit jaar nog een Laerdal Anne bij kwam. Ook heeft
de Hartstichting toegezegd op een jaarlijkse sponsoring
voor drie jaar. Dit bedroeg per dochterstichting €5500,in 2016 en €4000,- in 2017.

Wij hebben het afgelopen jaar de Hartstichting
ondersteund middels het oproepen van onze
instructeurs om les te geven op de evenementen, die
de Hartstichting organiseerde. Deze evenementen
betroffen de reanimatiecursussen in Rotterdam,
Groningen, Utrecht, Eindhoven en Den Haag. Deze
evenementen zullen in dit jaarverslag nader toegelicht
worden.

[i] Centraal Bureau voor de Statistiek (7-4-2015), Hoeveel scholen telt Nederland? Belangrijkste cijfers over het onderwijs met
Onderwijsincijfers.nl op één website te vinden. Retrieved from: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/15/hoeveel-scholen-telt-nederlandbelangrijkste-cijfers-over-het-onderwijs-met-onderwijsincijfers-nl-op-een-website-te-vinden on 17-4-2017.
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Hart Long Centrum Leiden

Het Hart Long Centrum Leiden is onze belangrijkste sponsor, maar speelt
hiernaast ook een enorme adviserende en organisatorische rol. Onder
leiding van prof. dr. Schalij en dr. De Grooth, is er toegezegd om onze
begroting voor een periode van drie jaar volledig te dekken, waarvan
kalenderjaar 2017 de laatste is. Ook heeft het Hart Long Centrum
toegezegd op het gebruik van de zakelijke auto, indien deze niet door
de afdeling zelf in gebruik is. Deze auto wordt door ons veelvuldig
gebruikt om materiaal van en naar scholen toe te vervoeren, maar ook
om reanimatieonderwijs op perifere scholen te kunnen geven. Circa
driemaal per jaar komen we samen met Prof. dr. Schalij en/of dr. De
Grooth voor een gezamenlijk overleg.

2.3.1 Hart&Vaatcafé

De Hart&Vaatgroep organiseert samen met het Hart Long Centrum van het LUMC en de Alrijne ziekenhuizen
het Hart&Vaatcafé. Dit is een themamiddag van en voor mensen met een hart- of vaatziekte. In maart kwam
het thema “reanimatie“ aan de orde. Door het Hart Long Centrum zijn wij gevraagd om deze editie van het
Hart&Vaatcafé te ondersteunen met reanimatieonderwijs.
Prof. Dr. M.J. Schalij begon de middag met de presentatie “Reanimatie Doen!?”, waar onder andere werd ingegaan
op de oorzaken en de uitkomsten van een reanimatie. Hierna hebben wij een presentatie gegeven waarin de
stappen van het reanimatieproces werden uitgelegd. Vervolgens was er de gelegenheid voor de deelnemers
om onder begeleiding van instructeurs zelf te oefenen op de reanimatiepoppen. Het enthousiasme vanuit de
deelnemers om zelf te oefenen was groter dan verwacht. Hierom hebben wij ook onze avondcursussen aan deze
groep aangekondigd.

2.3.2 Voetbalclub F.C. Boshuizen

Op 2 maart 2017 heeft het Hart Long Centrum Leiden een AED geschonken aan FC Boshuizen. Naar aanleiding
van deze gift heeft het Hart Long Centrum Leiden ons uitgenodigd om de voetbalspelers van het wedstrijdteam te
voorzien van reanimatieonderwijs. Het was een leerzame avond, waarin zowel spelers als bestuursleden van de
voetbalclub hebben geoefend met het reanimeren en gebruiken van de AED. Aan het eind van de avond werd de
AED aan de voetbalclub uitgereikt. Deze AED heeft meteen een centrale plek gekregen in de kantine van de club.
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Medische Faculteit der Leidsche Studenten (M.F.L.S.)

De Medische Faculteit der Leidsche Studenten (M.F.L.S.) is
verantwoordelijk voor alle studenteninitiatieven binnen het Leids
Universitair Medisch Centrum (LUMC). Dit jaar namen zij het initiatief
om de oproepen en vacatures van verschillende studenteninitiatieven
op het sociale media kanaal “Facebook” samen te brengen op één
pagina. De studenteninitiatieven die momenteel interesse hebben om
deze pagina mede te beheren zijn: Taskforce QRS Leiden, Spoedeisende
Hulp Studentenorganisatie Leiden (SEHSO Leiden), Vereniging Chirurgie
voor Medisch Studenten Leiden (VCMS Leiden) en Studentenvoeding.
Deze partijen zijn eenmaal samengekomen om deze pagina te
bespreken.
Hiernaast biedt de M.F.L.S. ons op een aantal momenten de mogelijkheid
om nieuwe instructeurs te werven. Tijdens de introductiedagen van
de eerstejaars geneeskundestudenten in september 2016 deelde de
M.F.L.S. waterflessen uit met Taskforce QRS Leiden etiket, waarop
een oproep werd gedaan voor reanimatieinstructeurs. Ook op de
carrièreavond op 19 april 2017 hebben zij deze waterflessen uitgedeeld.
Op de ouderdag op 3 juni 2017 hebben zij flyers uitgedeeld, waarop
onze avondcursussen werden aangekondigd.

2.5

Skillslab LUMC

2.6

Rabobank Leiden-Katwijk

2.7

Gemeente Leiden

In het Skillslab van het LUMC wordt aan alle eerstejaars
geneeskundestudenten een Basic Life Support (BLS) cursus gegeven. De
tweede en derdejaars geneeskundestudenten volgen herhalingslessen.
In de opstartfase heeft het Skillslab ons twee Ambu uniman Sam
reanimatiepoppen in bruikleen gegeven, die wij tot heden gebruiken.

Rabobank Leiden-Katwijk stelt een deel van haar nettowinst beschikbaar
voor het versterken van de lokale samenleving in Leiden, Katwijk,
Leiderdorp en Oegstgeest. Dit academisch jaar hebben wij hier geen
beroep op gedaan. Echter is er voor ons altijd een mogelijkheid gebruik
te maken van hun adviserende organen op financieel gebied.

In 2016 hebben wij een afspraak gehad met Paul Dirkse, de nieuwe
wethouder van Onderwijs, Sport en Duurzaamheid. Tijdens dit
gesprek hebben wij de doelen van onze stichting besproken en het
belang van reanimatieles aangekaart. De gemeente is erg enthousiast
over de stichting en steunt ons doel. Hierbij heeft de gemeente een
aanbevelingsbrief geschreven die is ondertekend door Paul Dirkse.
Deze brief wordt naar scholen gestuurd.

NL19RABO030876099 | KvK. 64779181
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3. Middelbare scholen
3.1

Rijnlands Lyceum

Dit jaar hebben wij voor het eerst in de Engelse taal
reanimatielessen gegeven. Deze lessen hebben wij aan
twee internationale derde klassen op het Rijnlands
Lyceum in Oegstgeest gegeven. Ondanks dat dit voor
enkele instructeurs een uitdaging was, zijn de lessen
goed verlopen.
Wegens het ontbreken van blokuren op deze school,
hebben we de les in twee delen gesplitst en zijn we
per klas twee keer langsgegaan op de school. Op
deze manier konden we de kwaliteit van onze lessen
waarborgen. In totaal hebben wij op het Rijnlands
Lyceum 45 leerlingen opgeleid.

3.2

Stedelijk Gymnasium Leiden

3.4

Bonaventura College

In september en oktober van 2016 hebben wij
lessen verzorgd aan 233 leerlingen van het Stedelijk
Gymnasium Leiden. Voor de eerste keer gaven wij aan
twee klassen tegelijkertijd les, waardoor het nodig

was om één lescoordinator en acht instructeurs in
te zetten. De reden hiervoor was ons streven om per
zes cursisten één instructeur in te zetten. Ondanks de
grote groepen waren we goed in staat om de stappen
van de reanimatie en het gebruik van de AED goed
aan de gymnasiumleerlingen over te brengen. Hieruit
blijkt dat het goed mogelijk is om voor grotere groepen
lessen te verzorgen.

3.3

Pieter Groen College

In November 2016 hebben wij reanimatielessen
gegeven op het Pieter Groen College, te Katwijk. De
gymdocent van het Pieter Groen College heeft ons
benaderd via een verpleegkundige van het Hart Long
Centrum Leiden. Dit was tevens de eerste school
waarvoor wij reanimatieonderwijs verzorgden, die
niet in Leiden gevestigd was. Gelukkig vonden onze
instructeurs de reistijd geen probleem. Op het Pieter
Groen College zijn 152 leerlingen door ons variërend
van jaar twee tot en met jaar vijf opgeleid.

In week 45 en 48 van 2016 hebben wij voor het tweede jaar op rij reanimatieonderwijs verzorgd aan het
Bonaventura College in Leiden. Echter werden hier geen herhalingslessen gegeven. De lessen vonden plaats
tijdens een blokuur gymnastiek aan havo- en vwo-leerlingen. We hebben elf klassen met in totaal 309 leerlingen
opgeleid.

Pagina 8
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3.5

Wellant College

3.6

Leonardo College

Het Wellant College, te Oegstgeest was de tweede
school buiten Leiden waar wij het reanimatieonderwijs
verzorgden. Het Wellant College is een vmbo-school,
wat voor ons een nieuwe uitdaging was, aangezien
wij voorheen alleen aan havo- en vwo-leerlingen
reanimatieles gaven. Wij hebben de lesmethode niet
aangepast en volgens de docenten waren de lessen
goed te volgen voor de leerlingen. In totaal hebben wij
op deze school 106 leerlingen leren reanimeren.

3.7
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Visser ‘t Hooft lyceum

Net als vorig jaar hebben wij les gegeven op het
Visser ‘t Hooft Lyceum. Dit waren echter wel allemaal
nieuwe klassen, aangezien de herhalingsles door
omstandigheden niet door kon gaan. Toch hebben we
in totaal 215 leerlingen leren reanimeren.

Op het Leonardo College hebben wij verspreid over het
jaar twee keer les gegeven, waarbij we in totaal voor
135 leerlingen reanimatielessen hebben verzorgd. Het
Leonardo College was erg tevreden over onze lessen.

NL19RABO030876099 | KvK. 64779181
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International School of The Hague

In december heeft The International School of The Hague ons benaderd voor reanimatielessen. Dit bleek
een enorme uitdaging, welke uiteindelijk een enorm succes is gebleken dankzij de inzet van de school, onze
instructeurs, het bestuur van Taskforce QRS Leiden en de voorzieningen van het Hart Long Centrum. De meeste
leerlingen van The International School of The Hague zijn internationaal georiënteerd, doordat zij, vaak vanwege
het beroep van hun ouders, vanuit verschillende landen naar Nederland toe gemigreerd zijn. De doceertaal is
dan ook Engels en ook onze reanimatielessen werden in het Engels gegeven. Verspreid over een aantal maanden
hebben wij in totaal 781 leerlingen leren reanimeren. De school is gevestigd in Den Haag en vanwege de lange
reistijd konden onze instructeurs gebruik maken van een auto. De auto, die hierbij gebruikt werd, hebben wij
ofwel geleend van onze hoofdsponsor, het Hart Long Centrum, ofwel gehuurd bij INQAR Leiden. Indien een auto
werd gehuurd werd dit vergoed door The International School, omdat de kosten niet opgenomen waren in onze
begroting. Zowel door de school als onze instructeurs zijn de lessen erg enthousiast ontvangen.
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4. Nevenactiviteiten
4.1

Algemene Leidse Studentenvereniging (A.L.S.V.) Quintus

Sinds kort zetten enkele studenten-verenigingen in
Leiden zich steeds meer in voor maatschappelijke
doelen. Zo contacteerde A.L.S.V. Quintus ons in
juli 2016 om de nieuwe lichting studenten te leren
reanimeren. Noch wij, noch de andere Taskforce
QRS stichtingen hadden ooit een dergelijk groot
evenement alleen kunnen organiseren. Samen
met alle Taskforce QRS stichtingen hebben
wij op 31 augustus 2016 met 115 Laerdal
reanimatiepoppen en 26 instructeurs deze 163
studenten leren reanimeren.
U kunt hierover meer lezen op:
http://www.mareonline.nl/archive/2016/09/07/
frutti-di-mare-bee-gees-hit-redt-levens

4.2

Nederlands Reanimatie Raad Congres

4.3

Hartstichting Evenementen

Op 15 maart 2017 vond het 14e Reanimatie Congres van de Nederlandse Reanimatieraad plaats in Nieuwegein.
Hierbij werd gevraagd of instructeurs van Taskforce QRS konden helpen met onder andere het scannen van toegangsbewijzen en het aanwijzen van zitplaatsen. In ruil hiervoor mochten de instructeurs gratis aanwezig zijn op
het congres. Een onderdeel van dit congres was een informatiemarkt, waar verschillende bedrijven zoals Laerdal
en Prestan hun producten presenteerden. Ook werden er in drie verschillende zalen lezingen gegeven. Taskforce
QRS Leiden heeft drie instructeurs aangeleverd om te helpen. De instructeurs hebben het congres als leuk en
leerzaam ervaren.
Op dinsdag 29 november 2016 organiseerde de Hartstichting een gratis reanimatiecursus in de Kuip voor de
supporters van voetbalclub Feyenoord onder de noemer “Hand in hand voor het leven”. De Hartstichting heeft
als doel ieder slachtoffer van een circulatiestilstand binnen zes minuten via het burgerhulpverleners netwerk van
een reanimatie te voorzien. Het werven van in totaal 200.000 burgerhulpverlener is daarbij het centrale doel.
Om zoveel mogelijk supporters de reanimatievaardigheden aan te kunnen leren, heeft de Hartstichting de hulp
van Taskforce QRS Nederland gevraagd om instructeurs in te zetten. Reanimatieinstructeurs van Taskforce QRS
Leiden, Maastricht, Nijmegen en Utrecht zijn op 29 november naar Rotterdam afgereisd om de Hartstichting
te ondersteunen tijdens dit reanimatie evenement. Het was een zeer geslaagde dag, waarbij aan de hand van
de ‘zesminuten-lessen’ van de Hartstichting ruim duizend Feyenoordsupporters hebben leren reanimeren en
burgerhulpverlener zijn geworden.
Hiernaast zijn er nog reanimatie evenementen geweest in het Noordlease Stadion in Groningen (8 april 2017),
het Stadion Galgenwaard in Utrecht (13 mei 2017), het Kyocera Stadion in Den Haag (10 juni 2017) en het Philips
Stadion in Eindhoven (1 juli 2017). Instructeurs van Taskforce QRS Leiden waren ook bij deze vier evenementen
aanwezig. Mede dankzij onze instructeurs, waren dit wederom succesvolle dagen!
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Avondcursussen

Sinds februari 2017 bieden wij externe partijen avondcursussen aan, die gegeven worden conform de nationaal
erkende NRR-richtlijnen. Deze avondcursussen worden op een doordeweekse avond gegeven en duren vier uur
lang. Voor deelname aan deze cursus vragen wij een vergoeding van €30,- euro per persoon. Dit bedrag is vanuit
Taskforce QRS Nederland voor alle Taskforce QRS stichtingen vastgesteld. Na afloop ontvangen de cursisten een
officieel NRR-certificaat, waarmee zij zich in kunnen schrijven als burgerhulpverlener. Middels deze methode
hebben wij tot op heden 25 cursisten opgeleid.
De werving van cursisten voor deze opleiding vindt met name plaats via het verspreiden van flyers, via het sociale
media kanaal “Facebook” en via het reanimatiepartner platform van de Hartstichting.
U kunt zich inschrijven voor deze lessen via:
https://tqrs.nl/inschrijven/leiden

4.5

Basisscholen

4.5.1. Weekendklas

Op 5 februari 2017 hebben instructeurs van Taskforce QRS Leiden een les gegeven aan de Weekendklas, waar wij
voor de tweede keer zijn gevraagd als gastspreker. De leerlingen van de Weekendklas volgen extra onderwijs in
de weekeinden. De Weekendklas vindt elke zondag plaats en is voor ambitieuze en leergierige jongeren die hun
talent willen ontdekken en hun sociale netwerk willen vergroten. Gedurende twee jaar, vanaf groep 7 tot en met
de brugklas, maken de leerlingen van de Weekendklas kennis met verschillende vakgebieden en beroepsgroepen.
Zo leren ze waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden.
Het reanimatieonderwijs sloot goed aan bij hun thema ‘Gezondheidszorg’. Een weekeind eerder dan onze
reanimatiecursus werd door een arts van het LUMC een les gegeven over de werking en het belang van het hart
voor de mens. Onze instructeurs hebben een presentatie gegeven over het reanimatieproces en hebben met de
leerlingen de reanimatie en het gebruik van de AED geoefend. De leerlingen waren zeer enthousiast en stelden
veel interessante vragen.

4.5.2. Haanstra school

Voor een schoolproject zijn wij door drie leerlingen van het Bonaventuracollege gevraagd om een reanimatieles
te verzorgen op de Haanstra basisschool. Op 29 juni 2017 hebben we groep acht van de Haanstraschool leren
reanimeren. Wij hebben voor deze les dezelfde lesopzet gebruikt als de lesopzet, die wij voor de Weekendklas
gebruiken. De basisschoolleerlingen waren erg enthousiast, zowel als de leerlingen van het Bonaventuracollege
en de instructeurs, die deze les verzorgden.
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5. Lesmethodiek
Inmiddels geven wij aan meer doelgroepen dan de Nederlandse middelbare scholier reanimatie-onderwijs. Dit
vergt dan ook andere lesmethoden. Hieronder leest u welke lesmethoden wij momenteel hanteren en voor welke
doelgroepen zij bestemd zijn.

5.1

Middelbare schoolles

5.1.1 Presentatie

In november 2016 is onze presentatie aangepast. Voorheen lieten wij een filmpje zien van de Lucas© en
legden wij het verschil uit tussen een schokbaar en en niet-schokbaar ritme. Deze twee elementen hebben wij
uit het lesprogramma gehaald, met de reden dat wij meer tijd vrij wilden maken voor de scholieren om hun
reanimatievaardigheden te oefenen.
Ook de laatste dia hebben wij aangepast, door te benadrukken dat “iets doen beter is dan niets doen” en dat
wanneer een reanimatie niet succesvol is, ze zich niet schuldig moeten voelen. Daarnaast worden er op deze dia
twee applicaties van de Hartstichting toegelicht. Het gaat hier op de Serious Game HELD en de reanimatie app.
Beide geven de mogelijkheid om nog verder te oefenen met de reanimatievaardigheden. De reanimatie app biedt
hulp in noodsituaties aan de hand van gesproken instructies en illustraties.

5.1.2 Methodiek

Er is besloten dat we minimaal 90 minuten nodig hebben om een kwalitatief goede les te kunnen draaien. Net
als vorig jaar wordt de les verzorgd door één lescoördinator met een aantal instructeurs. Het aantal instructeurs
wordt bepaald door de grootte van de klas. Per maximaal negen leerlingen wordt er een instructeur ingeschakeld.
De lescoördinator geeft de presentatie, houdt het algemene overzicht en bewaakt de tijd. De instructeurs kunnen
met de scholieren de reanimatievaardigheden oefenen.
De les begint met de introductie van onze stichting
en de instructeurs, die de les verzorgen. Vervolgens
wordt kort toegelicht wat het belang van de cursus is
en wordt achtergrondinformatie verstrekt. Voordat er
wordt overgegaan op het uitleggen van de stappen van
een reanimatie, wordt eerst een stille demonstratie
van het reanimatieproces gegeven. Hierna wordt het
reanimatieproces stap voor stap toegelicht. Na het
uitleggen van de eerste vier stappen, worden de leerlingen
in groepjes verdeeld om via de spiegelmethode de stappen
te oefenen met hun aangewezen reanimatieinstructeur.
Per instructeur zijn er twee poppen beschikbaar, waardoor
er maximaal vijf scholieren op een reanimatiepop
oefenen. Hierna worden de resterende van de stappen
klassikaal uitgelegd. Daaropvolgend gaan de leerlingen
weer naar hun instructeur en de poppen om te oefenen.
Ten slotte wordt er klassikaal uitleg gegeven over het
gebruik van de AED en de stabiele zijligging. Dit oefenen
de leerlingen ook weer in kleine groepjes.
De les wordt klassikaal afgesloten, waarbij wordt
benadrukt dat de leerlingen tijdens een reanimatie nooit
fout kunnen handelen. En dat íéts doen, beter is dan niets
doen. Hierna wordt aan de leerlingen een certificaat van
deelname uitgedeeld. Hiermee is het einde van de les
bereikt.
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5.2

Avondcursus

De avondcursus wordt conform de richtlijnen van de NRR gegeven door één lescoördinator en één
reanimatieinstructeur per zes cursisten, met een maximum van 2 instructeurs per cursus. Alle instructeurs en
lescoördinatoren, die deze lessen bij ons verzorgen, zijn geregistreerde NRR-gecertificeerde instructeurs en aldus
bevoegd om deze lessen te geven. De cursus duurt vier uur lang en wordt tussen 18:30 uur en 22:30 uur gegeven
in het Leids Universitair Medisch Centrum. Gedurende deze les wordt het reanimatieproces, het AED gebruik, de
stabiele zijligging en het protocol bij verslikking of verstikking uitgelegd en veelvuldig beoefend. Hiernaast wordt
er in de cursus kort aandacht besteed aan reanimatie en AED-gebruik bij kinderen, het starten en staken van de
reanimatie, nazorg voor burgerhulpverleners en reanimatie bij ICD of pacemaker dragers. Om de daadwerkelijke
kwaliteit van de reanimatievaardigheden van de cursisten objectief te beoordelen, worden de cursisten getoetst
via het QCPR-systeem van Laerdal.
Na afloop van de cursus ontvangen de cursisten het boekje “Richtlijnen Reanimatie in Nederland 2015”, dat
door de Nederlandse Reanimatie Raad wordt uitgegeven en worden zij door ons ingeschreven bij de European
Resuscitation Council (ERC) als NRR-opgeleid. De cursisten ontvangen na de registratie via de mail een certificaat
waarmee zij zich in kunnen schrijven als burgerhulpverlener.
U kunt zich inschrijven voor deze lessen via:
https://tqrs.nl/inschrijven/leiden

5.3

Engelstalige les

5.4

Evaluatie

Dit jaar hebben we lesgegeven op the International School The Hague, waar al onze lessen in het Engels werden
gegeven. Dit was voor veel van onze instructeurs een nieuwe ervaring, waarbij sommige instructeurs aangaven
het lastig te vinden om de lessen in het Engels te geven. De grote meerderheid had hier echter geen problemen
mee en vond het zelfs erg leuk om de les in het Engels te geven. Betreffende de inhoud is de lespresentatie
hetzelfde als de Nederlandse lespresentratie.
Ter vervanging van de geprinte evaluatieformulieren zijn wij dit jaar gestart met het online evalueren van onze
lessen. Dit besluit is genomen wegens duurzame overwegingen en om de evaluaties meer geautomatiseerd
te verwerken. Echter blijkt dat maar een klein percentage van de scholieren het online evaluatieformulier
daadwerkelijk invult. Op The International School of The Hague was het percentage het hoogst. Dit lag echter
maar op 17,5%. Van de 137 ingevulde online evaluaties gaven er 133 leerlingen aan dat zij de les erg duidelijk
en interessant vonden. 129 leerlingen gaven aan dat de instructeurs duidelijke uitleg gaven en erg enthousiast
waren.

5.5

Basisschoolles

Wanneer er les wordt gegeven aan basisschoolklassen
wordt de les verzorgd door drie reanimatieinstructeurs
samen met één lescoördinator. Het aantal kinderen is
meestal ongeveer gelijk aan het aantal leerlingen op
middelbare scholen (30 kinderen per klas). Leerlingen
krijgen les in het belang van reanimatie, het uitvoeren
van de basale reanimatie met en zonder gebruik
van AED. Hiernaast leren ze de stabiele zijligging en
benoemen we de apps, die de Hartstichting aanbiedt
om te oefenen met de stappen van de reanimatie.
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6. Reanimatieinstructeurs

6.1

Werving

We zijn het academisch jaar 2016/2017 gestart met dertien instructeurs. Om ons team te versterken hebben
we het afgelopen jaar tweemaal een sollicitatieprocedure in gang gezet, namelijk in september 2016 en januari
2017. We hebben eerst een vacaturebericht geplaatst op Facebook en Blackboard, een platform voor studenten.
Vervolgens hebben wij sollicitatiegesprekken gevoerd met de geïnteresseerde studenten. Na de gesprekken zijn
(bio)medische studenten gekozen op basis van hun motivatie, beschikbaarheid, geschiktheid en affiniteit met het
doel van onze stichting.
Na de eerste ronde in september zijn er tien studenten geselecteerd, die na het afronden van de
selectieprocedure opgeleid zijn tot NRR-gecertificeerde instructeurs.Tijdens deze cursus hebben de instructeurs
hun reanimatievaardigheden en didactische vaardigheden getraind en werden ze voorbereid op het geven van
lessen op de middelbare scholen.
In januari zijn er in totaal vijftien instructeurs gekozen, die ditmaal een interne opleiding hebben gekregen in
plaats van een NRR-cursus. De interne opleiding is opgesteld door het bestuur van Taskforce QRS Leiden en
bestaat uit twee opleidingsavonden, die beide drie uur duren. Op de eerste avond kregen de instructeurs meer
informatie over de stichting en werd aan hen de volledige lesmethode, die op middelbare scholen gehanteerd
wordt, getoond. Daarnaast trainden de instructeurs tijdens deze eerste avond ook hun reanimatievaardigheden.
De tweede opleidingsavond stond in het teken van de didactiek. De instructeurs kregen de kans om zelf intensief
te oefenen met de lesmethode van de stichting. Zo konden de nieuwe instructeurs hun didactische vaardigheden
verder ontwikkelen en werden ze zo goed mogelijk voorbereid op de lessen op de diverse middelbare scholen.
Alle nieuwe instructeurs hebben een vrijwilligersovereenkomst ondertekend tijdens de opleidingsdag. In
deze overeenkomst staat dat zij minimaal twee jaar actief zullen zijn voor de stichting. Maandelijks vullen de
instructeurs hun beschikbaarheid in via het online Taskforce QRS Systeem, waar tevens ook het rooster van alle
reanimatielessen en nevenactiviteiten te vinden is.
Mede dankzij de enthousiaste instructeurs zijn wij het afgelopen jaar sterk gegroeid en hebben we inmiddels een
instructeurs-poel van in totaal 39 (bio)medische studenten!
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Evaluatie

In april 2017 hebben we met alle instructeurs een individueel functioneringsgesprek gehouden met als doel
de kwaliteit van onze stichting te verbeteren. Tijdens het gesprek zijn de lesmethode en zowel de Engelse als
Nederlandse les presentaties geëvalueerd. Ook is besproken wat de instructeurs vonden van de communicatie
tussen het bestuur van Taskforce QRS Leiden en de instructeurs. Ten slotte was er voor het bestuurslid, dat
het gesprek voerde, de ruimte om persoonlijke aandachtspunten van de instructeur te benoemen en kreeg de
instructeur de kans om aandachtspunten voor het bestuur te benoemen. Aan de hand van de feedback van de
instructeurs zijn de lesmethodes en -presentaties aangepast.
Het voornaamste dat naar voren kwam, was dat veel instructeurs aangaven hun collega-instructeurs niet goed te
kennen. Dit had te maken met het aannemen van een grote lichting nieuwe instructeurs in januari 2017. Om deze
reden hebben we besloten een activiteitencommissie binnen de stichting op te richten, die een aantal keer per
jaar een teambuildingactiviteit voor al onze instructeurs zal organiseren. De instructeurs waren erg enthousiast
over dit idee.

7. Materiaal

Op dit moment heeft de stichting de volgende materialen m.b.t. reanimatieonderwijs in haar bezit:
•
•
•
•
•
•

12 Laerdal Little Anne reanimatiepoppen
5 Laerdal Resusci Anne reanimatiepoppen;
4 Prestan reanimatiepoppen;
2 Ambu uniman Sam reanimatiepoppen;
10 Actar reanimatiepoppen;
1 Defibtech lifeline AED-trainer;

•
•
•
•
•
•

1 Prestan AED-trainer;
3 Cardiac Science Powerheart AED-trainers;
3 HP Pavilion 15ab100nd laptops
1 optoma EH330 beamer
Celexon statief economy beamerscherm
Poloshirts voor de reanimatieinstructeurs.

In onze huidige lesmethode is gekozen voor één reanimatiepop per maximaal vijf scholieren met daarbij minimaal
2 AED-trainers per klas. Verder gebruiken we bij een reanimatieles ook alcohol, gaasjes, longzakjes en, indien een
school deze niet heeft, onze beamer met scherm.
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8. Promotie
8.1

Website

In oktober 2016 is er een landelijke werkgroep
opgericht om de website www.taskforceqrs.nl te
herzien en gebruiksvriendelijker te maken. Het doel van
deze werkgroep was om na te denken waarvoor we de
website gebruiken en wat we ermee willen bereiken.
De oude website bevatte namelijk veel pagina’s
met teveel informatie en pagina’s die niet gebruikt
werden. Bij iedere vergadering was er minimaal één
vertegenwoordiger uit elke stad aanwezig, om zo de
wensen per stad helder te krijgen.
In januari 2017 zijn de leden van de Taskforce QRS
website werkgroep bij elkaar gekomen om een nieuwe
website op te stellen. De nationale pagina’s zijn herzien
door de leden van de werkgroep.
De nieuwe website is een stuk overzichtelijker voor
scholen en voor mensen die een externe cursus willen
volgen. Ze kunnen namelijk direct doorklikken naar de
stad waar ze belangstelling voor hebben. Alle steden
kunnen nu hun eigen pagina’s te bewerken, waardoor
de site up-to-date blijft.

8.2

Facebookpagina

8.3

Flesjes

8.4

Ambu Life Key

8.5

Pennen

8.6

Flyers en posters

Taskforce QRS Leiden beschikt over een voorraad
pennen waar enerzijds het logo van Taskforce QRS
is afgedrukt en anderzijds het logo van het Hart
Long Centrum Leiden. Deze pennen werden aan
de leerlingen uitgedeeld aan het einde van een
reanimatieles om de papieren evaluatieformulieren in
te vullen. Sinds de evaluaties digitaal worden ingevuld,
delen we de pennen niet meer aan de leerlingen uit.

Ter promotie van de avondcursussen zijn er een nieuwe
flyer en poster ontworpen. De flyers zijn uitgedeeld
bij verschillende faculteiten en liggen bij een aantal
huisartspraktijken. De posters hangen in het LUMC en
in het Universitair Sportcentrum Leiden (USC).

Taskforce QRS Leiden heeft naast de website ook
haar eigen Facebookpagina, waar eens in de zoveel
tijd een update wordt geplaatst en berichten omtrent
reanimatie worden gedeeld. Sinds februari worden er
ook oproepen geplaatst voor avondcursussen, waar
mensen zich voor kunnen aanmelden.

Om naamsbekendheid te creëren onder de nieuwe
lichting studenten, zijn er waterflesjes besteld met
het logo van Taskforce QRS erop. In september 2016
zijn de flesjes uitgedeeld bij de introductiedagen
van Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen
en de carrièreavond, die door de M.F.L.S. werd
georganiseerd.

Via Ambu zijn er 1500 Kiss of Life sleutelhangers
besteld. Op de Kiss of Life sleutelhangers staat het logo
van het Hart Long Centrum Leiden. De sleutelhangers
worden uitgedeeld aan leerlingen en cursisten die een
reanimatiecursus hebben gevolgd. Hiernaast zijn de
sleutelhangers uitgedeeld tijdens de Gezondheidsdag,
die op 17 juni 2017 plaats vond.
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DD CCCCCC
- Eén avond van 4 uur (18:30 - 22:30
uur)
- Na de training ontvang je een
officieel NRR certificaat
- Kosten voor de training zijn €30,00
per persoon
- Herhaaltrainingen voor een
gereduceerd tarief voor €20,00
- Voor groepen van meer dan 5
personen kan een aparte cursus
worden georganiseerd

CCCCCC
Voor de meest actuele cursusdata kunt u
terecht op onze website:
www.taskforceqrs.nl/leiden

AAAAAAAAA

16.000
hartstilstanden
per jaar in NL

80%

in huiselijke kring

Voor verdere informatie of om je aan te
melden, kun je contact opnemen via
www.taskforceqrs.nl/leiden of door te
mailen naar: leiden@taskforceqrs.nl
Like onze Facebookpagina om op de
hoogte te blijven!
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9. Financiën
Zoals u heeft kunnen lezen, is er enorm veel gebeurd dit jaar. Dit hoofdstuk zal beschrijven hoe deze activiteiten
gefinancierd zijn. U kunt de inkomsten en uitgaven inzien, die elk kort toegelicht worden. Dit financiële jaarplan
heeft betrekking op het boekjaar van 21 juni 2016 tot en met 1 september 2017. Dit boekjaar sluit niet aan op het
boekjaar 2015/2016, welke liep tot 18 juni 2016. In de twee dagen, die niet zijn meegenomen in een van beide
boekjaren (19 en 20 juni 2016), hebben geen inkomsten of uitgaven plaatsgevonden. Dit afgelopen boekjaar
heeft Taskforce QRS Leiden in totaal €22.920,13 aan inkomsten ontvangen en daarvan €26.391,22 geïnvesteerd
in de stichting. In bijlage 1 kunt u de begroting en de realisatie van afgelopen boekjaar vinden. Om het overzicht
te bewaren zijn deze gescheiden in inkomsten en uitgaven.

9.1

Uitgaven

De uitgaven van afgelopen boekjaar zijn in te delen in de kostenposten materiaal, verbruiksmateriaal,
reanimatieinstructeurs, scholing instructeurs, secretariaat en vervoer.
In elke kostenpost is rekening gehouden met onvoorziene kosten door tien procent van de verwachte uitgaven
binnen een bepaalde kostenpost op te tellen bij het begrootte bedrag. Afgelopen jaar hebben er niet veel
onvoorziene gebeurtenissen plaatsgevonden. Dit verklaart waarom het gerealiseerde bedrag vaak iets lager is
dan het begrote bedrag.
De gerealiseerde kosten van materiaal zijn lager dan de begrote kosten. Naast onvoorziene kosten is dit te
verklaren doordat we dertig procent korting hebben gekregen op al het materiaal dat we bij het bedrijf Laerdal
hebben besteld.
Totale kosten voor verbruiksmateriaal zijn ook lager dan voorspeld in de begroting. De reden hiervoor is dat wij
bij het maken van de begroting voor academisch jaar 2016/2017 nog niet veel lessen hadden gegeven. Dit maakte
het moeilijk om een goede inschatting te kunnen maken van de kosten voor verbruiksmateriaal. Dit is dan ook de
reden dat de begrote vervoerskosten niet overeenkomen met de uiteindelijk gemaakte vervoerskosten.
De kostenpost secretariaat is de enige post die hoger uitgevallen is dan het gerealiseerde bedrag. De reden
hiervoor is dat er kiss of lifes zijn gekocht en hier niet voor begroot was. De kosten van de kiss of lifes zijn
terugbetaald door het Hart Long Centrum Leiden.

Uitgaven
Materiaal
Verbruiksmateriaal
Reanimatieinstructeur
Scholing instructeurs
Secretariaat
Vervoer
Totaal
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Begroot

Gerealiseerd
10.080,51 €
4.032,84 €
6.712,20€
2.490,00 €
3.536,06 €
2.365,00 €
29.328,55 €

€6.379,65
€2.600,08
€6.214,89
€2.329,23
€6.941,61
€1.925,76
€26.391,22
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8.2

Inkomsten

De inkomsten van dit boekjaar zijn toe te schrijven aan verschillende inkomstenbronnen. De grootste sponsor
van Taskforce QRS Leiden is het Hart Long Centrum Leiden. Hiernaast hebben wij sponsorgeld ontvangen van
de Hartstichting. Naast deze giften ontvangen wij ook vergoedingen voor het geven van door de Nederlandse
Reanimatie Raad gecertificeerd onderwijs aan particulieren en heeft het Hart Long Centrum gedurende jaar
bepaalde onvoorziene aanschaffen terugbetaald, zoals de aanschaf van de Ambu Life Key’s.
Sinds februari 2017 geeft stichting Taskforce QRS Leiden avondcursussen. Iedere cursist betaalt € 30,- om deel te
nemen aan deze cursus. Deze bijdrage van de cursisten maakt het mogelijk om de avondcursussen te financieren.
De prijs van de avondcursussen is vastgesteld door Taskforce QRS Nederland.
In academisch jaar 2015/2016 is er een factuur van de middelbare school ‘Visser t’ Hooft’ onbetaald gebleven.
Deze is in dit boekjaar betaald en meegerekend als inkomstenbron.
Sinds dit academisch jaar wordt er geen contributie van scholen meer gevraagd, waardoor er geen inkomsten
door contributie van scholen op de realisatie zijn vermeld, behalve van bovengenoemde en het Driestar College
in Gouda. Op het Driestar College zijn de instructeurs van Taskforce QRS Leiden ingehuurd om te assisteren bij de
lessen, die werden gegeven door de school zelf. Om deze reden heeft de school zelf de instructeursvergoedingen
betaald.
Voor de International School of the Hague werden auto’s ingezet om de instructeurs naar Den Haag te brengen.
De kosten van dit vervoer werd betaald door deze school.
De Algemene Leidse Studentenvereniging Quintus heeft voor het reanimatie evenement in augustus 2016 €4000,betaald aan onze stichting. Met dit bedrag hebben wij het verhuur van materiaal en vrijwilligersvergoedingen
gefinancierd. Dit betrof ook instructeurs en materiaal van Taskforce QRS Maastricht, Taskforce QRS Nijmegen en
Taskforce QRS Utrecht.

Inkomsten
Sponsorgeld
Particulieren

Begroot
€ 12.760,20
€ 5.984,00

Totaal

€ 18.744,20
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Gerealiseerd
€ 16.390,20
€ 6,529,93
€ 22.920,13
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Bijlage 1 Realisatie
Uitgaven
A

Aanschaf materiaal
1 Laptops
2 Beamer
3 Reanimatiepoppen
4 AED's

Gerealiseerd
€ 10.080,51

€ 6.379,65

€ 1.200,00

€ 1.232,63

€ 650,00

€ 877,99

€ 7.805,51

€ 3.439,36

€ 425,00

€-

€-

€ 829,67

€ 4.032,84

€ 2.600,08

€ 6.712,20

€ 6.214,89

Scholing instructeurs

€ 2.490,00

€ 2.329,23

1 NRR-scholing instructeurs

€ 1.500,00

€ 1.535,00

€ 990,00

€ 535,00

€-

€ 259,23

€ 3.536,06

€ 6.941,61

5 Overig (polo, afdekmateriaal, tassen, elektronica)
B

Begroot

Verbruiksmateriaal
Dit betreft luchtwegen, elektroden, schoonmaakmiddelen, Life keys, versnaperingen, vragenlijsten,
vertificaten en NRR-boekjes

C

Reanimatieinstructeurs
1 Vrijwilligersvergoeding

D

2 Interne scholing instructeurs
3 Administratie en registratie (CMS)

E

Secretariaat
1 ICT

€ 990,00

€-

2 Administratie

€ 175,56

€ 198,55

3 Promotiemateriaal

€ 825,00

€ 4.340,14

4 Kantoorartikelen

€ 165,00

€ 35,56

5 Verzekeringen en abbonomenten

€ 885,50

€ 566,02

6 Bedankjes

€ 220,00

€ 611,15

7 Opslagruimte

€-

€ 893,10

€ 275,00

€ 297,09

€ 2.365,00

€ 1.925,76

1 Huur voertuigen

€ 825,00

€ 1.339,58

2 Brandstofkosten

€ 550,00

€ 74,39

3 Reiskosten openbaar vervoer

€ 990,00

€ 511,79

€ 29.216,61

€ 26.391,22

8 Overige kosten
F

Vervoer

Totaal
Verschil uitgaven begroot en gerealiseerd
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€ 2.825,39

Pagina 21

085-2500125
leiden@taskforceqrs.nl
www.taskforceqrs.nl

Leiden

Inkomsten
A

B

Sponsoring

€ 12.760,20

€ 16.390,20

€ 5.500,00

€ 5.500,00

2 Hart Long Centrum Leiden sponsoring 2017

€ 7.260,20

€ 10.890,20

€ 5.984,00

€ 6.519,93

€-

€ 4.000,00

Inkomsten particulier

€ 5.984,00

€ 1.170,02

3 Visser 't Hooft

€-

€ 150,00

4 International School of the Hague

€-

€ 577,08

5 Driestar College Gouda

€-

€ 126,00

6 Teambuilding bowlen

€-

€ 294,70

7 Taskforce QRS Nederland

€-

€ 202,13

€-

€ 10,00

€-

€ 10,00

€ 18.744,20

€ 22.920,13

2 Reanimatieles externen

Bedankjes
1 International School of The Hague
Totaal
Verschil inkomsten begroot en gerealiseerd
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Gerealiseerd

1 Hartstichting subsidie

1 Quintus

C

Begroot

€ 4.175,93
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