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VOORWOORD
Geachte lezer,
Met veel genoegen presenteren wij u het jaarverslag over het academisch jaar 2018-2019 van de stichting
Taskforce Qualitative Resuscitation by Students Leiden (Taskforce QRS Leiden). In dit jaarverslag zullen
de doelen, ontwikkelingen en belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen academisch jaar worden
beschreven.
Taskforce QRS Leiden is in 2015 opgezet door een groep enthousiaste studenten geneeskunde
met een gemeenschappelijk doel: het vergroten van de overlevingskans van slachtoffers met een
circulatiestilstand. Dit doel willen wij bereiken door zoveel mogelijk mensen te leren reanimeren, met
middelbare scholieren als onze hoofddoelgroep. Vandaag de dag zijn wij uitgegroeid tot een stichting die
maar liefst elf middelbare scholen in Leiden en omstreken van reanimatieonderwijs voorziet. Echter, zou
reanimatieonderwijs voor elke leerling en particulier beschikbaar moeten zijn. Immers, iedereen verdient
de kans om te leren reanimeren. Naast dat de stichting haar eigen capaciteit het afgelopen jaar heeft
onderhouden, is zij ook actief geweest in het onder de aandacht brengen van reanimatieonderwijs bij het
algemene publiek.
Afgelopen jaar hebben wij ons ingezet om de overlevingskans van slachtoffers van een circulatiestilstand
buiten het ziekenhuis te vergroten. Dit hadden wij niet kunnen doen zonder de hulp van onze
samenwerkingspartners, sponsoren en vrijwilligers. Hier gaat onze grootste dank naar uit.
Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar onze website: www.taskforceqrs.nl/leiden of stuur een
mail naar leiden@taskforceqrs.nl.
Namens het hele bestuur van Taskforce QRS Leiden wens ik u veel leesplezier.

Saimi Dap
Voorzitter Taskforce QRS Leiden
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1. BESTUUR
A. Bestuursopbouw

Afgelopen jaar is ongeveer de helft van het bestuur gewisseld. Deze wissels kwamen voornamelijk voort
uit het niet kunnen combineren van een bestuursfunctie met de coschappen, evenals stages naar het
buitenland.
In september 2018 is Jaimy van Everdingen in functie getreden als secretaris, opvolger van Michelle van
Slobbe die wegens coschappen haar bestuursfunctie heeft neergelegd. Michelle heeft hiermee iets meer
dan een jaar in het bestuur van Taskforce QRS Leiden gezeten.
In december 2018 zijn Marjolein Lammerts als Lid Intern en Saimi Dap als Lid Extern afgetreden en
zijn opgevolgd door respectievelijk Melanie de Vries en Leanne Beekman. Ook is Anna-Baukje Veldman
afgetreden als Voorzitter. Saimi Dap heeft haar als Voorzitter opgevolgd. Marjolein Lammerts heeft het
bestuur van Taskforce QRS Leiden een jaar mogen versterken en Anna-Baukje Veldman anderhalf jaar.
In mei 2019 is Amber-Sarai Stalman aangenomen als f.t. Lid Intern. Zij zal Melanie de Vries overnemen per
1 september 2019, waarbij Melanie de Vries overgaat naar Lid Algemeen.
Het huidige bestuur van Taskforce QRS Leiden is als volgt samengesteld:
Saimi Dap 			
- Voorzitter
Annemijn Oosterlee 		
- Vicevoorzitter
Jaimy van Everdingen 		
- Secretaris
Maartje Kanaar 			
- Penningmeester
Melanie de Vries 		
- Lid Intern
Leanne Beekman		
- Lid Extern
Amber-Sarai Stalman 		
- f.t. Lid Intern
Dit bestuur bestaat uit tweede- en derdejaars studenten geneeskunde, evenals een student verpleegkunde.
De leeftijd varieert van 20 tot 24 jaar.

B. Raad van Toezicht

In het jaar 2018-2019 is er laaggradig gekeken naar het opzetten van een Raad van Advies. Echter, er
is tijdens de beleidsvergaderingen in maart 2019 besloten tot het opzetten van een Raad van Toezicht.
Naar aanleiding van dit besluit zijn er oud-bestuursleden ingelicht en is er gekeken naar mogelijke externe
partijen als potentiële leden van de Raad van Toezicht. Gezien de omvangrijke voorbereidingen die
hiervoor getroffen moeten worden, zal dit een langetermijn doel zijn voor aankomend academisch jaar.
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2. SAMENWERKINGSPARTNERS
EN SPONSORING
Nederland telt ontzettend veel middelbare scholen die wij helaas niet allemaal les kunnen geven. Gelukkig
komen wij samen met de andere Taskforce stichtingen een heel eind. Ook zijn wij erg dankbaar voor onze
samenwerkingspartners en sponsoren, want zonder hen was dit allemaal niet mogelijk. In deze paragraaf
leest u hoe de samenwerking tussen ons en andere organisaties verloopt.

A. Taskforce QRS Nederland

Taskforce QRS Nederland is de overkoepelende organisatie van Taskforce
QRS stichtingen in Nederland. Momenteel zijn deze dochterstichtingen
gevestigd in Maastricht, Utrecht, Groningen, Nijmegen, Amsterdam
en Leiden. Taskforce QRS Nederland verzorgt niet alleen de landelijke
acquisitie en promotie, maar houdt zich ook bezig met uniformiteit creëren
binnen de dochterstichtingen en de uitvoering van grootschalige projecten
die samenwerking van de dochterstichtingen vereist. Ook onderhoudt de
moederstichting het nauwe contact met de Hartstichting in het belang van
de dochterstichtingen. Via Taskforce QRS Nederland zijn ook instructeurs
geregeld voor de Leidsche Reanimatieweek in Leiden, waar u later meer
over leest.

B. Hart Long Centrum Leiden

Het Hart Long Centrum Leiden (HLC) is onze belangrijkste
samenwerkingspartner. Naast dat zij een financiële hoofdsponsor voor ons
zijn, spelen zij ook een grote adviserende en organisatorische rol. Onder
leiding van prof. dr. Schalij en dr. de Grooth is toegezegd op het dekken
van onze volledige begroting voor het academisch jaar 2018-2019. Circa
tweemaal per jaar komen wij samen voor overleg. Daarnaast mogen wij
gebruik maken van de zakelijke auto van het HLC voor het vervoer van
instructeurs of materiaal. Ook ondersteunen wij het HLC op evenementen
zoals de Wetenschapsdag van het LUMC of de TweensTalent beurs.

C. Hartstichting

De Hartstichting is een organisatie die strijdt tegen hart- en vaatziekten.
Dit doen zij onder andere middels onderzoek, preventie, het behartigen van
patiëntenbelangen en voorlichting geven, waaronder reanimatieonderwijs.
Gezien het gezamenlijke doel van de Hartstichting en de Taskforce
dochterstichtingen, vindt er onderlinge ondersteuning plaats waar mogelijk.
In de opzetfase van onze stichting heeft de Hartstichting ons vijftien
reanimatiepoppen in bruikleen gegeven. In 2016 kwam hier nog één pop bij.
Ook heeft de Hartstichting ons de afgelopen jaren financieel ondersteund.
Voor het project ‘de Student Burgerhulpverlener’ ontvangen wij €2500,ter financiering. Dit project focust zich op reanimatieonderwijs betaalbaar
maken voor studenten, zodat ook zij kunnen leren reanimeren. De student
hoeft hierbij maar €5,- te betalen, waarbij de overige €15,- wordt geleverd
vanuit de Hartstichting. Er is een start gemaakt met dit project in het
voorjaar van 2020, naar verwachting zal het gehele project begin volgend
schooljaar actief worden uitgevoerd.
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D. Regionale Ambulancevoorziening Hollands
Midden (RAVHM)

Sinds het jaar 2017-2018 is er een samenwerkingsverband ontstaan tussen
het RAVHM en Taskforce QRS Leiden. Nadat zij onze promotiefilm hadden
ondersteund door middel van (beeld)materiaal, gaven zij aan ook enthousiast
te zijn over het doel van de stichting. Sequentieel is er gekeken naar waar
we elkaar konden helpen en ondersteunen. Zo is er een verdiepingsavond
georganiseerd voor onze instructeurs bij het RAVHM, waarbij voorlichting
en informatie is gegeven over wat er gebeurt nadat het slachtoffer is
opgehaald met de ambulance. Daarnaast werd ook de binnenkant van
een ambulance getoond en hoe alles organisatorisch te werk gaat. Deze
cursus beviel ons erg goed en we zouden hier dan ook graag een jaarlijks
evenement van willen maken.

E. Medische Faculteit der Leidse Studenten (M.F.L.S.)

De Medische Faculteit der Leidse Studenten (M.F.L.S.) is de studievereniging
voor de studies Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. De M.F.L.S.
is verantwoordelijk voor alle student-initiatieven binnen het LUMC. De
evenementen van de M.F.L.S. bieden ons promotiemogelijkheden waar
wij graag gebruik van maken. Zo hebben wij afgelopen jaar een stand op
de informatiemarkt gehad tijdens de introductiedagen, waar beginnende
eerstejaars studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen de
mogelijkheden naast het studeren kunnen onderzoeken. Ook hebben wij
kleine reanimatieworkshops gegeven tijdens de ouderdagen. Tijdens deze
dagen komen eerstejaars studenten met hun ouders naar het LUMC om
een kijkje te nemen in het leven van een student geneeskunde. Tijdens
deze evenementen delen wij waterflesjes uit met daarop een etiket met
de oproep om reanimatie-instructeur te worden bij Taskforce QRS Leiden.

F. Skillslab LUMC

Het Skillslab van het LUMC verzorgt de BLS-reanimatiecursussen aan alle
eerstejaars studenten geneeskunde, evenals de herhalingscursussen aan
tweede- en derdejaars studenten. In de opstartfase van onze stichting heeft
het Skillslab twee Ambu-man reanimatiepoppen in bruikleen gegeven. In
het najaar van 2019 is er besloten om meer uit het samenwerkingsverband
te gaan halen en deze poppen te retourneren.

G. Rabobank Leiden-Katwijk

Rabobank Leiden-Katwijk stelt een deel van haar nettowinst beschikbaar
voor het versterken van de lokale samenleving in Leiden, Katwijk, Leiderdorp
en Oegstgeest. Afgelopen academisch jaar hebben wij hier geen beroep op
gedaan. Wel maken wij gebruik van haar financieel advies en ondersteuning.

H. Gemeente Leiden

Afgelopen jaar hebben wij de wethouder van Onderwijs, Sport en
Duurzaamheid, meneer Paul Dirkse, te gast gevraagd bij één van onze
lessen. Helaas is dit om organisatorische redenen niet gelukt. Graag zouden
wij dit in het volgende boekjaar alsnog bewerkstelligen. Wel is hij op de
hoogte gesteld van ons evenement ‘De Leidsche Reanimatieweek’.
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I. Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) en
MASCQ-commissie

In het jaar 2018-2019 is een nieuwe samenwerking tot stand gekomen met
de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) en de MASCQ-commissie
waarin de vijf grote studentenverenigingen zijn vertegenwoordigd. Taskforce
QRS Leiden heeft eerder NRR-cursussen verzorgd aan de leden van de
studentenvereniging A.L.S.V. Quintus. Eind 2018 werden wij benaderd met
de vraag of Taskforce QRS Leiden reanimatiecursussen op grote schaal
kon leveren om student en stad te verbinden. Met veel enthousiasme
zijn alle partijen te werk gegaan. Van 14 t/m 18 april 2019 is de Leidsche
Reanimatieweek dan ook gerealiseerd, waarbij 177 mensen hebben leren
reanimeren volgens de richtlijnen van de NRR. Taskforce QRS Leiden heeft
het doel om hier een jaarlijks evenement van te maken.
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3. SCHOLEN

A. International School of the Hague (ISH)

In het schooljaar 2018-2019 hebben wij in december alle physical education/gymdocenten opgeleid met
een NRR-cursus en een interne opleiding over hoe wij onze lessen geven. Dit hebben we gedaan in
het kader van de pilot waarin we wilden proberen om de school meer zelfvoorzienend te maken in het
geven van reanimatielessen aan haar leerlingen. Hier voelden wij ons toe aangezet omdat wij zelf niet de
capaciteit meer hebben om alle leerlingen in jaar negen tot en met jaar twaalf les te geven. Dat is een
gevolg van de lange reistijd naar ISH die een aantal instructeurs ontmoedigt om te gaan en onze relatief
lage capaciteit in hoeveelheid instructeurs ten opzichte van het grote aantal scholen dat we les geven.
Naar aanleiding van deze pilot hebben we dit jaar alleen de klassen uit jaar negen en tien een Engelse
reanimatieles gegeven en daarmee 425 leerlingen opgeleid. De bedoeling van de pilot was dan dat de
school zelf de leerlingen uit jaar elf, twaalf en eventueel dertien zou opleiden. Wij hebben er bewust voor
gekozen om aankomend jaar weer jaar negen en tien les te geven zodat de leerlingen een goede basis
hebben in reanimatievaardigheden en de lessen van hun eigen docenten voor het grootste deel alleen
nog moeten herhalen.

B. Stedelijk Gymnasium

Afgelopen jaar hebben wij in september en oktober les gegeven aan het Stedelijk Gymnasium in Leiden, na
een jaar waarin we hen helaas geen lessen hebben kunnen aanbieden. In totaal hebben we 670 leerlingen
opgeleid. Ook voor aankomend jaar gaan we weer de vierde en vijfde klassen lesgeven.

C. Pieter Groen

Ook dit jaar hebben wij reanimatielessen verzorgd op Pieter Groen in Katwijk. De lessen vonden plaats
in de periode februari-maart. Op verzoek van de school hebben we dit jaar exclusief herhalingslessen
gegeven aan de in totaal 626 leerlingen uit jaar drie tot en met vijf. Onze instructeurs hebben ook dit
jaar met het openbaar vervoer naar de school gereisd en mochten hun reiskosten declareren. We hebben
positieve feedback ontvangen vanuit de school en gaan aankomend jaar met veel plezier weer lesgeven.
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D. Bonaventuracollege

In oktober en november hebben we dit jaar weer reanimatieonderwijs verzorgd aan het Bonaventuracollege
in Leiden. Dit jaar hebben we aan de derde klassen normale reanimatieles, aan de vierde klassen de eerste
herhalingsles en aan de vijfde klassen de tweede herhalingsles gegeven. We hebben 535 leerlingen
opgeleid, waarvan 341 een herhalingsles hebben ontvangen. Daarnaast hebben we op verzoek van de
school ook een toets gemaakt, die gegeven kon worden aan het eind van zowel de eerste als de tweede
herhalingsles om te kijken hoeveel de leerlingen op hadden gestoken. Echter, bleek dat niet bij iedere
klas deze toets is afgenomen. Daarom kijken we er naar uit om aankomend academisch jaar hier extra
aandacht aan te besteden. De school deelt onze mening dat het een nuttige aanvulling op de lessen is.

E. Leonardo College

Wij hebben ook dit jaar weer lessen gegeven aan het Leonardo College in Leiden. We hebben de hele
derde klas reanimatielessen gegeven en ongeveer 190 leerlingen opgeleid. De school was erg enthousiast
en ook aankomend jaar gaan we weer lessen verzorgen.

F. Rijnlands Lyceum

Dit jaar hebben we in maart in totaal zes lessen gegeven op het Rijnlands Lyceum in Leiden. We hebben
twee Nederlandstalige lessen gegeven aan derdejaars biologie klassen. Daarnaast hebben we aan twee
vierde klassen zowel de Engelse reanimatieles als de herhalingsles gegeven in het kader van een project.
In totaal hebben we hiermee 110 leerlingen opgeleid. De Engelse herhalingsles hebben we dit jaar voor
het eerst geïntroduceerd en deze is enthousiast ontvangen.

G. Wellant College

Afgelopen jaar hebben wij helaas geen les kunnen geven aan het Wellant College in Leiden. De reden
hiervoor was dat wij onvoldoende capaciteit hadden met onze hoeveelheid instructeurs om nog meer
leerlingen op te leiden dan we afgelopen jaar hebben gedaan. Aankomend jaar gaan we wel weer lessen
geven, die op verzoek van de school waarschijnlijk in de periode februari-maart zullen plaatsvinden. Dit
zullen we aan het begin van aankomend schooljaar in overleg met de school vastleggen.

H. Visser ‘t Hooft Lyceum

Ook dit jaar hebben wij in de periode van maart tot juni verspreid lessen verzorgd aan het Visser ‘t
Hooft Lyceum in Leiden. We hebben les gegeven aan de vierde havo en VWO klassen, aan de vijf VWO
klassen en aan twee vierde Bewegen, Sporten en Maatschappij (BSM) klassen. We hebben ongeveer 340
leerlingen opgeleid. De school kon helaas geen blokuren voor onze lessen inplannen. Dus we hebben
onze lessen opgesplitst in twee delen van telkens een uur, waardoor elke klas in principe twee keer les
heeft gehad om de volledige stof van een reanimatieles over te kunnen brengen. Deze oplossing was
echter niet ideaal en voor aankomend jaar hebben we met de school een afspraak staan in september om
hier een betere uitkomst voor te zoeken.

I. Northgo College

In januari hebben we weer les gegeven op het Northgo College in Noordwijk. We hebben de vierde
klassen lesgegeven en 110 leerlingen opgeleid. Onze instructeurs zijn dit jaar met de auto naar de school
gereisd, omdat de reistijd met het openbaar vervoer langer dan dertig minuten bedroeg. De auto was
ofwel de auto van het Hart Long Centrum of een gehuurde auto van INQAR.

J. Da Vinci College

Dit jaar hebben wij voor de tweede keer les gegeven aan de vierde klassen van het Da Vinci College,
locatie Kagerstraat. In totaal zijn er ongeveer 190 leerlingen opgeleid. Aankomend jaar gaan wij in de
periode november-december hier weer les geven.

Pagina 12

Stichting Qualitative Resuscitation By Students
NL19RABO0308764099 | KvK. 64779181

Leiden

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

K. Auris College

We hebben in april van het schooljaar 2018-2019 voor het eerst les gegeven op het Auris College in
Leiden. Dit is een school voor kinderen met gehoor- en spraakproblemen en hierop hebben we onze les
ook iets aangepast door veel instructeurs op een relatief kleine klas te zetten, zodat de les wat rustiger
gegeven kon worden. We hebben afgelopen jaar vier klassen lesgegeven met in totaal veertig leerlingen.
De reacties vanuit de school waren heel enthousiast en voor aankomend jaar hebben ze verzocht of we
meer klassen les willen geven.
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4. NEVENACTIVITEITEN

Leidsche Reanimatieweek

A. Congres Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)

Op 13 maart 2019 vond het zestiende reanimatie congres van de Nederlandse Reanimatieraad plaats in
Nieuwegein. Niet alleen vanuit Taskforce QRS Leiden, maar ook vanuit alle Taskforce dochterstichtingen zijn
instructeurs naar het congres gekomen om te ondersteunen bij de werkzaamheden. Deze ondersteuning
bestond onder andere uit het verwelkomen van de sprekers en genodigden, het uitdelen van boekjes, het
aanwijzen van zitplaatsen aan gasten, het rondbrengen van microfoons en het bieden van ondersteuning
bij de workshops. In ruil voor onze werkzaamheden, mochten de instructeurs gratis deelnemen aan de
workshops of lezingen en konden zij ook rondlopen langs de verschillende kraampjes die aanwezig waren.
Bij een van de workshops werd het nieuwe lesplan van de NRR geïntroduceerd en werd er een pilot
gedraaid met het concept van “Situational Learning”. Vanuit Leiden zijn er twee instructeurs naar het
congres gegaan die het als een leuke en leerzame dag hebben ervaren.
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B. Ouderdag M.F.L.S.

Wij hebben workshops georganiseerd voor de ouderdag van de M.F.L.S., waarin ouders van studenten
geneeskunde en biomedische wetenschappen een korte reanimatiecursus kregen. Deze dag stond in het
teken van het onderwijzen van de ouders en meer begrip kweken tussen de generaties. De workshops
zijn goed bevallen en we hebben ze met veel plezier gegeven. Wij hopen dit volgend jaar opnieuw te
kunnen doen.

C. Leidsche Reanimatieweek (LRW)

Na het succes van de reanimatielessen op A.L.S.V. Quintus in het jaar 2016-2017 en 2017-2018,
hadden de MASCQ-commissie en de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) ons benaderd om dit
grootser aan te pakken in het teken van student en stad. Daarom hebben wij gezamenlijk de Leidsche
Reanimatieweek (LRW) georganiseerd in april. Tijdens de LRW boden wij NRR-reanimatielessen gratis
aan voor studenten en inwoners van Leiden. De week begon op zondag met een reanimatiecursus in de
ochtend, een opening met korte speeches van de voorzitter van de PKvV, de voorzitter van Taskforce QRS
Leiden, een werknemer van het HLC en een reanimatiecursus in de middag. Vervolgens hebben we van
maandag tot en met donderdag respectievelijk op L.V.V.S. Augustinus, L.S.V. Minerva, A.L.S.V. Quintus en
SSR-Leiden reanimatiecursussen gegeven van 14:00 tot 18:00 uur. In totaal hebben we in deze week 177
mensen leren reanimeren.

D. Avondcursussen

Al sinds februari 2017 biedt Taskforce QRS Leiden avondcursussen aan externen aan conform de nationaal
erkende NRR-richtlijnen. Deze cursussen duren ongeveer vier uur en worden gegeven in groepen van
maximaal twaalf cursisten. Voor deelname vragen wij €30,- per cursist, vastgesteld aan de hand van de
gemaakte kosten door de stichting. Na afloop van de opleiding, krijgen de cursisten binnen ongeveer
één week hun certificaat opgestuurd waarmee zij zich kunnen inschrijven als burgerhulpverlener bij het
nationaal georganiseerde hulpverlenersnetwerk. Daarnaast ontvangt elke cursist een LifeKey (“Kiss of
Life”) en een NRR-handboek. In totaal heeft Taskforce QRS Leiden in de periode september 2018 tot juli
2019 ongeveer 170 cursisten opgeleid.
Verder heeft Taskforce QRS Leiden dit jaar eens in de drie maanden een herhalingscursus aangeboden.
Deze trokken minder cursisten, maar we hebben desondanks 29 mensen opgeleid. De cursus duurt
ongeveer drie uur en wordt op een doordeweekse avond gegeven voor €20,- per persoon. De cursus kan
alleen gevolgd worden wanneer het originele certificaat van de cursist niet ouder is dan twee jaar.
Maandelijks worden er twee reguliere NRR-cursussen gegeven en één keer in de drie maanden een
herhalingscursus. Voor verdere informatie, of om u aan te melden kunt u kijken op
http://tqrs.nl/inschrijven/leiden.
Werving van cursisten vindt met name plaats via sociale media (Facebook & Instagram) en via het
reanimatieplatform van de Hartstichting. Daarbij worden er ook folders uitgedeeld op de ouderdag en bij
andere evenementen.

E. Farmacie

Op dinsdag 26 maart 2019 hebben wij voor de derde keer een NRR-cursus georganiseerd voor een
groep farmaciestudenten van de Universiteit Leiden. Deze cursus is gegeven tegen een gereduceerd
bedrag van €20,-. Alle cursisten zijn geslaagd en voor de komende twee jaar in bezit van een geldig NRRcertificaat. Ook is er geopperd dat we volgend jaar een herhalingscursus kunnen aanbieden. Dit werd
door de studenten farmacie goed ontvangen.

F. Weekendklas

Op zondag 10 februari 2019 hebben wij voor de vierde keer met veel plezier een reanimatieles gegeven
aan de weekendklas van JES Rijnland. Dit zijn leergierige basisschoolleerlingen die in het weekend uit
ambitie extra onderwijs volgen om hun talent te ontdekken en hun interesses de verbreden. Vanaf
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groep zeven tot en met de brugklas maken deze leerlingen kennis met verschillende vakgebieden en
beroepsgroepen. Zo ontdekken ze wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.
Onze instructeurs hebben een presentatie gegeven over de basistheorie achter een circulatiestilstand en
het reanimatieproces. Daarna hebben de leerlingen kunnen oefenen met het reanimeren en het gebruik
van de AED. Tijdens de les was er extra veel tijd voor de leerlingen om vragen te stellen en ze hadden ook
vooraf vragen bedacht voor de instructeurs. Taskforce QRS Leiden was als bedankje ook uitgenodigd voor
een brunch van JES Rijnland, maar helaas was niemand uit het bestuur beschikbaar om deze bij te wonen.

G. IC-dagen

In september 2018 vonden de Introductiedagen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen van
de M.F.L.S. plaats. Tijdens de IC-dagen heeft Taskforce QRS Leiden op de maandag met een stand op
de informatiemarkt gestaan. Voor deze stand hebben wij promotiemateriaal uitgedeeld. Met een aantal
bestuursleden hebben we nieuwe eerstejaars studenten aangesproken en geïnformeerd over onze
stichting en de instructeurs-vacatures. Ook konden de nieuwe studenten hun e-mail achterlaten voor
een eenmalige mail met informatie, zodat ze thuis nog rustig alle informatie konden doorlezen en een
weloverwogen keuze konden maken.
Op de dinsdag hebben wij korte reanimatielessen verzorgd voor de nieuwe studenten. Eén les van 14:15
tot 15:15 uur en één les van 15:30 tot 16:30 uur. Elke les bestond uit ongeveer 20 tot 25 eerstejaars
studenten en werd gegeven door vier instructeurs. Na het geven van een stille demonstratie en het
doornemen van alle stappen van de reanimatie, werden de studenten over vier groepen verdeeld om
zelf te leren reanimeren. Verder hebben we ook vragen van de studenten beantwoord over Taskforce
QRS Leiden en hebben wij een groot aantal mensen enthousiast gemaakt om reanimatie-instructeur te
worden. Ter promotie zijn tijdens de reanimatielessen waterflesjes met het Taskforce QRS Leiden logo
uitgedeeld aan de studenten.

H.TweensTalent

Op vrijdag 14 juni zijn instructeurs van Taskforce
QRS Leiden en Amsterdam afgereisd naar het
Meervaart Theater in Amsterdam voor de vijfde editie
van de talentenbeurs TweensTalent. Deze beurs
wordt georganiseerd door de makers van Stichting
Paspoort naar je Toekomstdroom, voor leerlingen
van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en
MBO uit Amsterdam. Een beurs waar meer dan 1000
leerlingen kunnen experimenteren met hun talenten
en ervaren welke leer- en werkmogelijkheden hierop
aansluiten.

TweensTalentbeurs

De leerlingen kunnen op het evenement een parcours
doorlopen met informatie en korte workshops. Deze
workshops zijn korte en speelse opdrachten die
gekoppeld zijn aan kansrijke beroepen binnen de acht
aanwezige ‘talent-eilandjes’. Het Hart Long Centrum
stond op het eiland ‘zorg’, waar zij ons ook voor
hebben uitgenodigd. Dit thema-eiland bestond uit
leren hechten, reanimeren, titreren en het bekijken
van een ECG en een pacemaker. Daarnaast stond
er een groot opblaasbaar hart, waar de leerlingen
doorheen konden lopen. Onze mini-workshops
bestonden uit het aanleren van de basisstappen die
nodig zijn voor het uitvoeren van een reanimatie
op straat in vijftien tot twintig minuten, om zo een
voorproefje te krijgen van een echte reanimatieles.
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I. Klinische Technologie ouderdag

Studenten van Klinische Technologie in Delft hadden ons benaderd om korte workshops te geven op hun
ouderdag. Op vrijdag 14 juni 2019 hebben wij drie korte reanimatielessen gegeven aan de studenten en
hun ouders. Tijdens deze lessen begonnen wij met een stille demonstratie en vervolgens gingen we in
drie groepen oefenen met de mensen die geïnteresseerd waren. Opvallend was dat veel ouders ooit een
reanimatieles hadden gehad, maar er nu achter kwamen hoe veel er alweer was weggezakt.
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5. LESMETHODIEK

A. Presentatie

In 2018 heeft Taskforce QRS Leiden een promotiefilm gemaakt waarin het belang van reanimatieonderwijs
wordt belicht. Deze is aan het eind van het schooljaar 2017-2018 al in de powerpoint opgenomen en we
hebben deze afgelopen jaar voor het eerst gedurende een heel schooljaar gebruikt. We merken dat de
film een grote impact heeft op de leerlingen en direct duidelijk maakt waarom het leren van reanimeren
zo belangrijk is. Verder is de lespresentatie grotendeels gelijk gebleven.

B. Methodiek

We houden net als vorig jaar nog steeds het minimum aan voor negentig minuten voor het kunnen draaien
van een kwalitatief goede les. Net als afgelopen jaren wordt de les verzorgd door één lescoördinator met
een aantal instructeurs. Het aantal instructeurs wordt bepaald aan de hand van de grootte van de klas.
Per maximaal negen leerlingen wordt er een instructeur ingeschakeld.
De lescoördinator geeft de presentatie, behoudt het algemene overzicht en bewaakt de tijd. De
instructeurs oefenen met de scholieren de reanimatievaardigheden.
De les begint met een introductie van onze stichting en de instructeurs die de les verzorgen. Vervolgens
wordt het belang van reanimatieonderwijs belicht door middel van achtergrondinformatie en de
promotiefilm. Daarna wordt er een korte demonstratie gegeven om te illustreren wat de scholieren in de
les gaan leren over het reanimatieproces. Hierna wordt het proces stap voor stap uitgelegd en worden
de leerlingen vervolgens in groepjes verdeeld om de zojuist besproken stappen te oefenen met hun
aangewezen reanimatie-instructeur. Per instructeur zijn er twee poppen beschikbaar. Na de eerste ronde
oefenen, worden de resterende stappen van het reanimeren klassikaal uitgelegd. Daaropvolgend gaan de
leerlingen weer naar dezelfde instructeur en poppen om te oefenen. Afgelopen jaar hebben we Resusci
Little Anne QCPR Laerdal reanimatiepoppen aangeschaft met een skillreporter functie die gekoppeld kan
worden aan een app op de telefoon van een instructeur. Dit programma registreert het tempo van de
compressies en of deze diep genoeg zijn. Daarnaast registreert het of er voldoende of teveel lucht in de
longen geblazen wordt. Elk groepje heeft in ieder geval een van deze poppen en door deze te gebruiken
kan de instructeur beter illustreren wat bedoeld wordt met de aanwijzingen die gegeven worden. Dit
verbetert de kwaliteit van de les.
Ten slotte wordt er klassikaal uitleg gegeven over het gebruik van de AED en de stabiele zijligging. Dit
oefenen de leerlingen dan ook weer in de kleine groepen. De les wordt klassikaal afgesloten. Hierbij
wordt benadrukt dat de leerlingen nooit iets fout kunnen doen bij een reanimatie en dat ze iemand een
kans geven om te overleven. Iets doen is beter dan niets doen. Hierna wordt een certificaat van deelname
en een LifeKey uitgedeeld. Daarmee is het einde van de les bereikt.

Pagina 18

Stichting Qualitative Resuscitation By Students
NL19RABO0308764099 | KvK. 64779181

Leiden

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

C. Avondcursussen

De avondcursus wordt gegeven conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad. Er is altijd één
lescoördinator en één reanimatie-instructeur per zes deelnemers. Met een maximum van twaalf cursisten
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 geoefend. 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 pacemakerdragers. 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. Vervolgens
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. Afgelopen jaar hebben wij zo’n 170 cursisten opgeleid. U kunt zich inschrijven voor
deze lessen via: https://tqrs.nl/inschrijven/leiden.

D. NRR-herhalingscursus

Wij geven eens in de drie maanden een herhalingscursus conform de richtlijnen van de Nederlandse
Reanimatieraad. De les behandelt eerst kort de stappen van de reanimatie, waarna er veel met reanimatie
geoefend kan worden. Daarnaast wordt het gebruik van de AED besproken en wordt hiermee geoefend.
Ook worden verslikking en verstikking, de stabiele zijligging, de noodvervoersgreep van Rautek en de
buik- naar-rugligging behandeld. Deze les duurt drie uur en is van 18.30 tot 21.30 uur en wordt gegeven
in het Leids Universitair Medisch Centrum.

E. Engelstalige les

Dit jaar hebben we op the International School Of The Hague en op het Rijnlands Lyceum Engelstalige
reanimatielessen gegeven. De inhoud van de lespresentatie is hetzelfde als de Nederlandse lespresentatie.
Veel instructeurs geven aan het een leuke afwisseling te vinden om de les eens in het Engels te geven en
over het algemeen levert de wisseling van taal geen problemen op.

F. Engelstalige herhalingsles

Ook hebben we dit jaar onze herhalingsles vertaald en voor het eerst gegeven aan twee klassen op het
Rijnlands Lyceum. De les werd goed ontvangen en de feedback van de instructeurs was dat het leuk was,
maar dat het wel belangrijk was dat ze van tevoren de les een keer hadden doorgenomen.

G. Evaluatie

Afgelopen jaar hebben wij het gebruik van online evaluatieformulieren voortgezet. Deze kunnen leerlingen
of cursisten vinden door de QR-code te scannen, die te vinden is op de laatste dia van elke lespresentatie.

H. Basisschool les

Wanneer er les wordt gegeven aan basisschoolklassen wordt de les verzorgd door drie reanimatieinstructeurs samen met één lescoördinator. Het aantal kinderen is ongeveer gelijk aan het aantal leerlingen
op middelbare scholen (dertig 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. Er wordt iets meer tijd uitgetrokken voor een les, zodat er genoeg tijd is voor alle leerlingen
om te oefenen en vragen te stellen.
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6. REANIMATIE-INSTRUCTEURS

A. Werving

In september 2018 begonnen wij het nieuwe jaar met 46 instructeurs. Inmiddels zijn negentien
instructeurs gestopt en zijn er weer 21 nieuwe instructeurs bij gekomen. Dit is gebeurd door middel van
twee sollicitatie momenten. In november 2018 zijn er dertien vrijwilligers aangenomen en bij het tweede
sollicitatie moment in februari 2019 waren dit er acht. We hebben bekendheid onder studenten bereikt
door middel van collegepraatjes bij de bachelors van Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen.
Verder hebben wij vacatureberichten geplaatst op Blackboard, Facebook en Instagram. Op basis van de
ingestuurde CV’s en motivatiebrieven hebben we kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
De 21 nieuwe instructeurs hebben allemaal een tweedelige interne opleiding gekregen. Deze avonden
duurden elk drie uur, waarin de instructeurs eerst de les zelf volgen en leren reanimeren, terwijl ze tijdens
de tweede avond les leren geven volgens de Taskforce QRS Leiden formule.
Tijdens de eerste opleidingsavond is door alle instructeurs een vrijwilligersverklaring getekend. Hiermee
stemmen zij in om één jaar actief te zijn voor de stichting. Als dit niet het geval is, kunnen de kosten
van de interne opleiding (€35,-) worden terug verhaald bij de instructeur. Buiten het vrijwilligerscontract
hebben we dit jaar weer een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd voor alle nieuwe instructeurs om
de veiligheid van de minderjarige scholieren in omgang met de instructeurs te waarborgen. Vanaf dit
jaar wordt van elke instructeur verwacht dat ze vóór de twintigste van de maand hun beschikbaarheid
opgeven via het Taskforce QRS Systeem. Voorheen was dit de vijftiende van de maand, maar dit bleek niet
handig in verband met roosters van andere banen die instructeurs pas later in de maand kregen. Met deze
nieuwe afspraak kan het rooster uiterlijk de 25ste van elke maand bekend worden gemaakt.
Vanwege het stoppen van instructeurs en het vervallen van de NRR-certificering van andere instructeurs,
zijn er in februari 2019 zes nieuwe instructeurs geselecteerd voor de opleiding tot NRR-instructeur.
Tijdens deze cursus worden de instructeurs verder getraind in hun didactische en reanimatievaardigheden
wat hen voorbereid op het kunnen geven van de avondcursussen.
Ondanks dat we het jaar 2018-2019 sluiten met 46 actieve instructeurs, zullen we per september 2019
verder gaan met 32 actieve instructeurs. De voornaamste reden hiervoor is dat derdejaars studenten
geneeskunde stoppen bij aanvang van hun coschappen.
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B. Evaluatie

In februari 2019 is de Vicevoorzitter met alle instructeurs een individueel evaluatiegesprek aangegaan.
Het doel hiervan is het verbeteren van de kwaliteit van de stichting en de reanimatielessen. Het karakter
van dit gesprek is daarom ook informeel om de drempel tot opmerkingen en vragen zo laag mogelijk
te houden. Tijdens het gesprek zijn zowel de Nederlandse als Engelse lessen geëvalueerd, evenals
de herhalingslessen. Indien het ging om een NRR-instructeur, werd de avondcursus ook besproken.
Naderhand zijn de onderwerpen die naar voren zijn gekomen tijdens de gesprekken meegenomen naar
de bestuursvergadering van Taskforce QRS Leiden en geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan zijn afspraken
gemaakt binnen het bestuur en deze zijn gecommuniceerd naar de instructeurs. Aan de hand van de
feedback van de instructeurs en die van de cursisten (via de QR-code aan het eind van de lessen) zijn de
lesmethodes en presentaties aangepast.
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7. MATERIAAL

Op dit moment heeft de stichting de volgende materialen in haar bezit voor het reanimatieonderwijs:
· Twaalf Laerdal Little Anne reanimatiepoppen
· Acht Laerdal Little Anne QCPR reanimatiepoppen
· Vier Laerdal Resusci Anne QCPR reanimatiepoppen
· Twee Laerdal Resusci Anne reanimatiepoppen
· Twee Ambu uniman Sam reanimatiepoppen
· Tien Actar reanimatiepoppen
· Vier Prestan reanimatiepoppen
· Eén Prestan AED-trainer
· Twaalf XFT AED-trainers
· Vier HP Pavilion laptops
· Eén optoma EH330 beamer
· Eén Celexon statief beamerscherm
· 39 Polo’s voor de reanimatie-instructeurs
In onze huidige lesmethode maken wij gebruik van twee reanimatiepoppen per maximaal negen
scholieren. Daarnaast streven wij ernaar dat minimaal één van deze poppen een QCPR functie heeft.
Verder gebruiken wij één AED-trainer per twee reanimatiepoppen. Tot slot, wordt ons lesmateriaal
aangevuld met luchtwegen, om het beademen op de reanimatiepoppen te kunnen oefenen, en alcohol
en gaasjes om de poppen schoon te maken. Indien een middelbare school niet in staat is een beamer te
verzorgen, nemen wij onze beamer met scherm mee.
In het academisch jaar 2018-2019 hebben wij vier nieuwe Laerdal Little Anne poppen met QCPR functie
aangeschaft. Daarnaast hebben wij vier QCPR-upgrade kits aangeschaft, waarmee vier Laerdal Little
Anne poppen die al in ons bezit waren nu ook een QCPR-functie hebben. In totaal beschikken wij nu over
twintig Laerdal Little Anne poppen, waarvan acht met QCPR functie. Bovendien hebben wij afgelopen
academisch jaar twee nieuwe laptops mogen ontvangen. Twee van onze oude laptops zijn gerepareerd en
één bleek niet meer te herstellen. Dit brengt ons op een totaal van vier laptops. Verder hebben wij nieuwe
XFT AED-trainers aangeschaft, waardoor wij nu beschikken over twaalf XFT-AED trainers. Al dit extra
materiaal is aangeschaft om te kunnen voorzien in ons groeiend aantal lessen dat wij verzorgen. Tot slot
hebben wij afgelopen jaar gewerkt met blanco certificaten vanwege de nieuwe privacy wetgeving, die
van kracht ging op 25 mei 2018. Deze certificaten worden voorzien van namen door de desbetreffende
leraren tijdens de les zelf.
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8. PROMOTIE

A. Facebook

Taskforce QRS Leiden heeft ook dit academisch jaar weer gebruik gemaakt van haar eigen Facebookpagina: Taskforce QRS Leiden. Middels deze pagina worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden van
ontwikkelingen binnen de Stichting zoals openstaande vacatures, bestuurswisselingen en reanimatiegerelateerde evenementen en updates.

B. Instagram

Sinds begin 2018 heeft Taskforce QRS Leiden haar eigen Instagram-pagina: taskforceqrsleiden. Hier
wordt dezelfde content als op Facebook gedeeld.

C. LinkedIn

Taskforce QRS Leiden werd ook dit jaar vertegenwoordigd op LinkedIn door onze overkoepelende
stichting: Taskforce QRS Nederland. Leiden heeft geen eigen pagina.

D. YouTube

In 2018 heeft Taskforce QRS Leiden een eigen YouTube-kanaal aangemaakt ter verspreiding van onze
promotiefilm. Het kanaal is getiteld: Taskforce QRS Leiden. Onze promotiefilm (Taskforce QRS Awareness
Film) is afgelopen academisch jaar ook gebruikt in de lespresentatie voor de middelbare scholen.

E. Website

Onze website, www.taskforceqrs.nl/leiden, is door het Bestuur beheerd en up-to-date gehouden.
Daarnaast zijn onze oudere officiële documenten geschaard onder het mapje ‘Archief’ en er is onder
andere een artikel over de Leidsche Reanimatieweek toegevoegd.
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F. Waterflesjes

Onze stichting beschikt over waterflesjes met ons logo, die zijn uitgedeeld om meer naamsbekendheid
te creëren. De waterflesjes zijn uitgedeeld tijdens de introductie- en ouderdagen van Geneeskunde en
Biomedische Wetenschappen. Momenteel hebben wij nog 308 waterflesjes.

G. LifeKeys

De LifeKeys worden door ons verstrekt tijdens de lessen voor middelbare scholieren en tijdens
avondcursussen om de drempel van het starten met de reanimatie te verlagen. De LifeKeys zijn bedrukt
met het logo van het Hart Long Centrum Leiden, onze hoofdsponsor. Op dit moment heeft de Stichting
zo’n 4500 LifeKeys in haar bezit.

H. Polo’s

Al onze instructeurs dragen, tijdens de lessen die zij geven en de evenementen waarop zij aanwezig zijn
namens Taskforce QRS Leiden, een polo of trui van onze Stichting. De polo is bedrukt met ons eigen logo,
het logo van het Hart Long Centrum Leiden en het logo van het LUMC. Op dit moment hebben wij 39
mannen en vrouwen polo’s in ons bezit.

I. Truien

Een groot deel van onze instructeurs beschikt tegenwoordig over een trui van Taskforce QRS Leiden. Op
deze trui staan dezelfde logo’s zoals die op de polo’s staan. De instructeurs kunnen ervoor kiezen om
tijdens de lessen de trui of de polo te dragen. Om de naamsbekendheid van de Stichting te vergroten,
hebben zij de trui ook buiten de lessen gedragen.

J. Flyers en banners

De flyers zijn ter werving van nieuwe reanimatie-instructeurs. Deze flyers zijn uitgedeeld tijdens de
introductiedagen van de studies Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. Ook is de stichting in
het bezit van twee banners. Deze zijn tentoongesteld tijdens de TweensTalent Beurs in juni 2019 en
tijdens de introductie- en ouderdagen van de studies Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen.
Ook zijn de banners tentoongesteld tijdens de Leidsche Reanimatieweek in april 2019.

K. Pins

Ieder bestuurslid beschikt over een pin met het logo van Taskforce QRS Leiden. Deze zijn gedragen tijdens
de Leidsche Reanimatieweek ter vergroting van onze naamsbekendheid.

L. Bestuursjasjes

Het voltallige bestuur beschikt over een bestuursjasje met de opdruk ‘Bestuur Taskforce QRS Leiden’
op de achterkant en de naam en functieomschrijving op de voorkant. Deze jasjes zijn ontworpen voor
herkenbaarheid van het Bestuur tijdens de Leidsche Reanimatieweek en zijn de betreffende week in april
dan ook gedragen.
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9. FINANCIËN
Dit hoofdstuk zal een toelichting geven op de financiering van de activiteiten van het afgelopen boekjaar.
Hier zullen ook de uitgaven en inkomsten bijgevoegd zijn. De financiën in dit jaarverslag hebben
betrekking op het boekjaar 2018-2019, dat van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019 loopt.
In het boekjaar 2018-2019 heeft Taskforce QRS Leiden in totaal €43.051,80 aan inkomsten ontvangen
en daarvan €37.504,72 geïnvesteerd in de stichting. In bijlage 2 zijn de begroting en de realisatie van
boekjaar 2018-2019 te vinden. Deze zijn gescheiden in uitgaven en inkomsten.

A. Uitgaven

De uitgaven van boekjaar 2018-2019 zijn in te delen in de volgende kostenposten: materiaal,
verbruiksmateriaal, reanimatie-instructeurs, scholing instructeurs, secretariaat, vervoer en congressen.
In elke kostenpost is rekening gehouden met onvoorziene kosten door 10% van de verwachte uitgaven
op te tellen bij het begrote bedrag binnen elke kostenpost.
De kosten voor het materiaal zijn een fractie lager dan begroot. Er is geen Resusci Anne QCPR Laerdal
reanimatiepop aangeschaft, ondanks dat daar wel voor begroot was. Dit komt doordat één Resusci Anne
QCPR Laerdal reanimatiepop geen contact meer maakte met de SkillReporter via WiFi, maar via een kabel
wel weer naar behoren werkte. Daarentegen hebben wij wel een extra licentiepakket voor SkillReporters
aangeschaft. Bovendien zijn de kosten van de AED’s hoger uitgevallen, omdat er importkosten aan
verbonden waren die wij vorig jaar niet hadden ingecalculeerd. Ook hebben wij AED’s aangeschaft
voor een aantal Taskforce zuster stichtingen en een middelbare school. Daarnaast hebben wij 24 polo’s
aangeschaft in plaats van 10. Echter, hebben wij de twee nieuwe laptops waarvoor begroot was als gift
van het Hart Long Centrum Leiden gekregen. Verder zijn er aanzienlijk minder beleidsplan en jaarverslag
boekjes aangeschaft dan begroot. Ten slotte, zijn de kosten voor overig materiaal hoger uitgevallen. Wij
hebben truien aangeschaft voor onze instructeurs. Van de €26,48 die deze per stuk kostten, hebben de
instructeurs ons €25,00 terugbetaald. Uiteindelijk is het bedrag dat is bespaard ongeveer gelijk aan de
extra gemaakte kosten. Daardoor is het gerealiseerde bedrag voor het materiaal ongeveer gelijk aan het
begrote bedrag, min de tien procent onvoorziene kosten.
De uitgaven aan verbruiksmateriaal zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat er minder
elektroden aangeschaft zijn dan werd ingeschat. Een reden hiervoor is dat de elektroden van de XFT
AED’s minder vaak zijn vervangen dan verwacht.
De uitgaven aan reanimatie-instructeurs zijn ongeveer even hoog als begroot. We hebben in plaats van
3500 leerlingen, 3208 leerlingen les gegeven. Hierdoor is de vrijwilligersvergoeding voor middelbare
school enigszins lager uitgevallen. Daarentegen, was er in boekjaar 2018-2019 veel vraag naar
Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) gecertificeerde groepscursussen en hebben we veel NRR-cursussen
gegeven tijdens de Leidsche Reanimatieweek (LRW). Daardoor hebben wij meer lessen gegeven en is de
vrijwilligersvergoeding voor particulier circa anderhalf keer hoger dan begroot.
De kosten voor de scholing van instructeurs zijn lager dan begroot. Enerzijds komt dit doordat er minder
instructeurs zijn opgeleid dan voorspeld, zowel regulier als NRR-gecertificeerd. Anderzijds doordat de
NRR de kosten voor de NRR-gecertificeerde instructeurs heeft geïncasseerd voordat de nieuwe NRRgecertificeerde instructeurs waren opgeleid.
De totale uitgaven aan de kostenpost secretariaat zijn lager dan voorspeld. De ICT-kosten zijn €0,00
doordat de factuur hiervan in september 2019 is betaald en deze uitgave dus valt onder boekjaar 20192020. De kosten voor boekhouding zijn hoger dan begroot, omdat de jaarlijkse bijdrage van Conscribo
is verhoogd en omdat de penningmeester een cursus van Conscribo heeft bijgewoond. Verder zijn de
officiële kosten lager uitgevallen, doordat we minder kosten aan de notaris hebben gemaakt en het
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Interfacultair QRS Overleg (IQO) door Taskforce QRS Nederland is betaald. Ook zijn de kosten voor
opslagruimte aanzienlijk lager dan begroot. Dit komt doordat onze nieuwe opslagruimte die gesponsord
wordt door het Hart Long Centrum Leiden (HLC) eerder in gebruik genomen kon worden door ons dan
verwacht. Om die reden konden wij onze betaalde opslagruimte bij ALLSAFE Leiderdorp opzeggen.
Verder hoefden er minder kantoorartikelen aangeschaft te worden. Ten slotte is de post bedankjes ook
lager uitgevallen, doordat er bij de teambuilding minder instructeurs aanwezig waren dan verwacht. De
bankkosten, kosten voor promotiemateriaal en de printkosten waren enigszins lager door de tien procent
onvoorziene kosten die niet zijn gemaakt.
Het gerealiseerde bedrag voor vervoer is iets hoger dan begroot. Dit komt vooral doordat het bestuur
vaker een auto of busje heeft moeten huren bij INQAR om het materiaal te verplaatsen dan verwacht.

B. Inkomsten

De inkomsten van boekjaar 2018-2019 zijn toe te schrijven aan verschillende inkomstenbronnen. De
hoofdsponsor van Taskforce QRS Leiden is het Hart Long Centrum Leiden (HLC). Hiernaast hebben wij
sponsorgeld ontvangen van de Hartstichting. Naast deze giften ontvangen wij ook betalingen voor het
geven van NRR-gecertificeerd onderwijs aan particulieren.
Het sponsorgeld is lager uitgevallen dan begroot, dit komt omdat een deel van het sponsorgeld van
de Hartstichting in het boekjaar ervoor was betaald. Om deze reden staat dit niet op de realisatie van
boekjaar 2018-2019.
De inkomsten door particulieren zijn lager dan begroot. Dit is enerzijds toe te schrijven aan een lage
opkomst voor onze NRR-herhalingscursussen. En anderzijds door onze cursussen tijdens de LRW. Voor
deze cursussen hebben wij namelijk geen contributie aan de cursisten gevraagd.
Onder overig staan inkomsten waar wij vooraf niet op hadden gerekend. Het HLC heeft in het boekjaar
2017-2018 kwartaalfacturen betaald voor LifeKeys en kosten voor het huren van auto’s bij INQAR
Leiden. De laatste kwartaalfactuur is pas betaald in het boekjaar 2018-2019 en is dus meegerekend
bij de inkomsten van dit boekjaar. Verder hebben de instructeurs de mogelijkheid gekregen om een trui
te bestellen die gedragen kan worden tijdens de lessen in de koudere maanden. De truien zijn besteld
door Taskforce QRS Leiden en vervolgens is er €25,00 per trui terugbetaald door de instructeurs. Deze
inkomsten zijn ook onder overig gezet. Verder heeft een instructeur van Taskforce QRS Leiden voor de
tweede keer een opleiding gevolgd om NRR-gecertificeerd reanimatie-instructeur te blijven, waarvoor
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Taskforce QRS Leiden het bedrag heeft voorgeschoten en vervolgens terugbetaald heeft gekregen. Ook
heeft een instructeur moeten betalen voor een vervangende polo en hebben twee instructeurs hun
opleidingskosten terug moeten betalen door vroegtijdig stoppen. Daarnaast hebben wij bij het bestellen
van de XFT AED’s uit China, ook AED’s besteld voor Taskforce QRS Nijmegen, Taskforce QRS Groningen
en The International School of the Hague. De kosten hiervoor hebben zij terugbetaald. Ook hebben wij
een klein bedrag teruggekregen van ALLSAFE, nadat wij onze opslagruimte daar op hebben gezegd.
Op 31 augustus 2019 stonden geen facturen open.
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BIJLAGE 1. ARTIKEL LEIDSCHE
REANIMATIEWEEK
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BIJLAGE 2. BEGROTING EN
REALISATIE
Uitgaven
A

Gerealiseerd

€ 7.102,68

€ 6.593,55

€ 3.844,20

€ 2.864,76

2 AED’s

€ 415,97

€ 1.762,30

3 Polo’s

€ 422,51

€ 941,03

€ 1.430,00

€ 61,65

5 Beleidsplan en jaarverslag boekjes

€ 660,00

€ 106,87

6 Overig materiaal

€ 330,00

€ 856,94

€ 5.177,47

€ 3.977,22

€ 10.498,95

€ 10.941,00

1 Vrijwilligersvergoeding Middelbare
School

€ 8.316,00

€ 7.283,25

2 Vrijwilligersvergoeding Particulier

€ 2.182,95

€ 3.657,75

€ 2.746,70

€ 1.737,50

€ 475,20

€ 360,00

€ 1.650,00

€ 1.050,00

€ 621,50

€ 327,50

€ 16.978,49

€ 12.796,65

1 ICT

€ 450,19

€ 0,00

2 Boekhouding

€ 142,95

€ 194,47

3 Bankkosten

€ 190,74

€ 181,77

4 Officiële kosten

€ 1.102,75

€ 709,47

5 Opslagruimte

€ 1.111,44

€ 173,06

€ 11.555,63

€ 10.548,16

Aanschaf materiaal
1 Reanimatiepoppen (+ accessoires)

4 Elektronica

B

Begroot

Totaal kosten verbruiksmateriaal
Dit betreft luchtwegen, AEDelektroden, gaasjes, alcohol,
versnaperingen, certificaten en NRRboekjes

C

D

Reanimatie-instructeurs

Scholing instructeurs
1 Interne scholing instructeurs
2 Externe scholing instructeurs
3 Administratie en registratie (CoSy)

E

Secretariaat

6 Promotiemateriaal
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7 Kantoorartikelen

€ 310,59

€ 129,53

€ 24,20

€ 23,84

9 Bedankjes

€ 2.090,00

€ 836,35

Vervoer

€ 1.265,00

€ 1.458,80

1 Reiskosten instructeurs

€ 770,00

€ 667,51

2 Reiskosten bestuur

€ 495,00

€ 791,29

€ 0,00

€ 0,00

€ 43.769,29

€ 37.504,72

8 Printkosten

F

G

Congressen
TOTAAL
Verschil begroot en gerealiseerd
Inkomsten

A

Sponsoring
1 Hart-Long Centrum Leiden
Sponsoring 2018-2019
2 Hartstichting Sponsoring 2018-2019

B

Inkomsten particulieren

C

Overig
TOTAAL
Verschil begroot en gerealiseerd
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+ € 6.264,57
Begroot

Gerealiseerd

€ 33.569,29

€ 33.069,29

€ 30.569,29

€ 30.569,29

€ 3.000,00

€ 2.500,00

€ 10.200,00

€ 7.444,08

€0,00

€ 2.538,43

€ 43.769,29

€ 43.051,80

- € 717,49
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