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Proloog 

 

Op geen enkele universiteit in Nederland bestaat er een werkgroep van studenten 

geneeskunde die naast hun studie een belangrijk medisch, maatschappelijk en 

tevens sociaal-economisch doel nastreven. Dit doel behelst het vergroten van de 

overlevingskansen van slachtoffers van een acute circulatiestilstand (die kans is op 

dit moment in NL 10-15%). De werkgroep bestaat inmiddels uit bijna 200 student 

reanimatie-instructeurs. 

Al zes jaar verricht deze werkgroep, onder leiding van Prof. Dr. A. Gorgels en Petra 

Schuffelen, inspanningen om het eerder genoemde doel te bereiken. Momenteel 

slagen we steeds meer om een kwalitatief en steeds groter netwerk op te zetten in 

de regio Maastricht en omstreken waarbij steeds meer burgers en studenten die bij 

ons een cursus volgen zich inschrijven in het reanimatie oproep netwerk (RON).  

Een best practice voorbeeld is een situatie waarin 5 medisch studenten en twee arts-

assistenten (door QRS getraind) een sms-alert ontvangen en allemaal bijna tegelijk 

arriveren bij een reanimatie om hulp te verlenen. Er valt nog veel werk te verzetten 

op regionaal, nationaal en wellicht Euregionaal en internationaal gebied. Omwille van 

die noodzaak doen we onze uiterste best en slagen we er steeds meer in om een 

solide werkgroep neer te zetten van studenten geneeskunde. 

In dit jaarverslag blikken we terug op de belangrijkste zaken. Dit jaarverslag bevat 

geen financiële informatie. 

 

 

 

Juli 2013, Maastricht 

 

 

 

                                 
 

                                                                                                                                                            

Ali Ghossein, voorzitter                                           Hesam Amin, vicevoorzitter 
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1. Raad van bestuur: een exponentieel groeiend 

team  

 
De maand juli 2012: het bestuur van TF-QRS is onderbezet (vanwege vertrekkende 

co-schappers). Hesam Amin (scheidend voorzitter) draagt zijn taken over aantredend 

voorzitter Ali Ghossein. In de formatie van voorzitter en vicevoorzitter wordt een doel 

gesteld: meebewegen met de toenemende doelen wat betreft kwaliteit, kwantiteit en 

complexiteit. Snel wordt er een team gevormd dat de basis moet vormen van een 

nieuwe weg die TF-QRS in heeft geslagen. We zijn het hieronder genoemde team 

erkentelijk dat zij naast hun studies inzet hebben getoond om de aspiraties van TF-

QRS waar te maken. In het  academisch jaar 2012/2013 stond TF-QRS onder leiding 

van het hieronder genoemd hoofdbestuur: 

 

- Prof. Dr. A. Gorgels, programmaleider 

- Petra Schuffelen, promovendus/coördinator 

- Ali Ghossein, voorzitter 

- Hesam Amin, vicevoorzitter 

 

Het dagelijks bestuur werd gevormd door: 

- Floris Hendriks, secretaris 

- Roger op Heij, penningmeester 

- Jolanda Spakman, coördinator scholing 

- Femke klein Gunnewiek, planner 

- Aline Slijpen, planner 

- Janieke Geerling, planner 

- Marit van der Meulen, activiteitencommissaris 

- Ehsan Ayubi, materiaalcoördinator (incl. busbeheer), coördinator reanimatie-

estafette 

- Danith van den Nouland (coördinator werkgroep keuzeblok) 
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2. Hoogtepunten  

 
Het werk van TF-QRS blijft niet ongezien. In aanloop naar de opening van het 

academisch jaar 2012/2013 wordt TF-QRS genomineerd voor de studentenprijs. Ook 

voorgaande jaren zijn we genomineerd voor deze prijs. Op 3 september 2012 

wonnen we de studentenprijs voor het eerst. Deze werd aan ons uitgereikt door de 

rector magnificus Luc Soete die tevens door ons is getraind. 

 

 

                      
 

 

We hebben de minister van VWS (Volksgezondheid, welzijn en sport) ook getraind in 

Den Haag. Let op: dit vond plaats in 2011/2012. Deze activiteit is in het jaarverslag 

van het MUMC gepubliceerd van het jaar 12/13. Hieronder is minister Schippers in 

actie geïnstrueerd door onze instructeurs: 
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Om onze activiteiten veilig te kunnen doen hebben we dit academisch jaar tevens 

een Opel Vivaro aangeschaft. Zo zag de bus eruit alvorens de het logo van QRS 

erop is aangebracht. 
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3. Wat hebben we gedaan? 

 
- Lessen zijn er gegeven op verschillende middelbare scholen: DaCapo College 

(Sittard), Sint Maartens College (Maastricht), Stella Maris College (Meerssen), 

Bernhard Lievegoed School (Maastricht),  Sophianum College (Gulpen), United 

World College (Maastricht), Sint Jans college (Hoensbroek), Charlemagne College 

(Landgraaf), Trevianum (Sittard), Porta Mosana (Maastricht), OPDC St. Michael 

(Maastricht), Bonnefanten College (Maastricht). Een vijftal andere scholen hebben 

we het afgelopen jaar niet bezocht. 

 

 

 

- Voor het onderzoek dat in het kader van het project EMuRgency wordt gedaan 

(www.emurgency.eu) waarin er een verschuiving plaatsvindt van kwaliteit naar 

kwantiteit hebben we 2000 leerlingen getraind. Tijdens deze trainingen was het 

bijzondere dat de leerlingen hun eigen pop hadden.  

 

 

 

 

                      
 

 

 

- We hebben ongeveer 25 reguliere avondopleidingen gegeven. De vice-voorzitter 

van de raad van bestuur van het MUMC, Lou Brans Brabant heeft ook een cursus 

gevolgd bij ons. 
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 - Het keuzeblok reanimatiegeneeskunde werd voor de vierde maal georganiseerd en 

met groot succes: bijna 80 studenten geneeskunde hebben aan dit blok 

geparticipeerd.    

 

                                                      
 

- De reanimatie-estafette op het Raayland College in Venray was de zevende die tot 

nu toe is georganiseerd. Speciale gast en ambassadeur op deze dag was Bert van 

Marwijk. 

 

- Op zowel het congres van de NRR als de ERC waren we dit jaar actief. Ook 

aankomend jaar gaan we beide congressen wederom bezoeken. Het ERCcongres 

zal plaatsvinden in Krakow, Polen. 

 

                               
 

 

- Beleidsmatig hebben we dit jaar een PDF-systeem ingevoerd waarbij we drie dagen 

voorafgaand aan een les die je gaat geven (reminder) alle informatie die je nodig 

hebt voor de les naar je toe zenden. Tevens werken we nu stelselmatig met een 

coördinator en een evaluatieformulier (die iedere week wordt gelezen en opgepakt 

door het bestuur). 
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- Sinds dit jaar hebben we een samenwerkingsverband de opleiding verloskunde van 

de Hogeschool Zuyd (gevestigd te UNS 60 ) om alle studenten een training 

reanimatie aan te bieden. Alle tweedejaars verloskundigen zullen vanaf heden door 

ons worden getraind. Het samenwerkingsverband met de opleiding GW blijft 

doorlopen waarin we alle studenten GW in het eerste studiejaar een volledige 

training en mogelijkheid tot het behalen van een certificaat aanbieden. 

 

- We hebben een extra-curriculaire keuzeblok georganieerd voor eerstejaars 

geneeskunde studenten. Ongeveer 80 studenten hebben hieraan met succes 

deelgenomen. In dit blok hebben de studenten OWG’s, colleges, practica 

(meldkamer, ambulance, ECG, BLS/AED) mogen volgen. 

 

- In september 2012 zijn we het jaar gestart met de jaarlijks terugkerende reanimatie-

estafette, ditmaal in Venray. Als ambassadeur was Bert van Marwijk aanwezig op dit 

grootse evenement.   

 
- Tot instructeurs van het jaar zijn uitgeroepen: v.l.n.r. Danny Steijvers, Julie Sijmon, 

Nabil Mani en Carine van Leeuwen  
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4. Cijfers en conclusies 

 
- Sinds de oprichting van TF-QRS in 2006 zijn er bijna 200 geneeskunde studenten 

(voornamelijk) opgeleid tot reanimatie-instructeur. In het academisch jaar 2013/2014 

zijn er ongeveer 60 student reanimatie-instructeurs.  

 

- Er zijn 25 avondopleidingen gegeven op de UM in het academisch jaar 12/13 

 

- Ongeveer 270 studenten GW zijn getraind door QRS in het academisch jaar 12/13 

 

- Sinds de oprichting in 2006 hebbe we ongeveer 5000 middelbare scholieren 

getraind. 2000 leerlingen daarvan zijn onder het project EMuRgency getraind 

(allemaal in het academisch jaar 12/13) 

 

- Dit jaar werd het extra-curriculaire keuzeblok reanimatiegeneeskunde voor de 

vierde maal georganiseerd. 200 studenten geneeskunde hebben hieraan in totaal 

met succes deelgenomen. In het afgelopen jaar hebben er ongeveer 80 studenten 

deelgenomen 

 

- De reanimatie-estafette is zeven maal georganiseerd. De estafette in Landgraaf 

wordt de achtste reanimatie-estafette. 

 
- In het project ‘Limburg Hartveilig’ heeft TF-QRS 390 burgers getraind 

 

 

 

 

 
  



 

13 

5. Wat gaan we volgend jaar verbeteren? 

 

 

- Sneller uitbetalen van vergoedingen en tevens een overzicht geven van het aantal 

gewerkte uren (loonspecificatie) 

 

- Certificaten maximaal 2 weken na afloop van een training aanvragen en sturen naar 

de cursist 

 

- De lijn van coördinator van een les naar het bestuur korter maken en tevens 

verbeteren 

 

- De interuniversitaire bekendheid en samenwerking opstarten 

 

- Een research commissie opzetten 

 

- Meer vooruit plannen van activiteiten en tevens al vroeg door communiceren naar 

instructeurs 

 

- Een digitaal/online systeem ontwikkelen om inschrijvingen voor de lessen mogelijk 

te maken 
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                                                        EEN GOEDE VAKANTIE EN TOT VOLGEND JAAR 

 

                                           
 


