STICHTING QUALITATIVE RESUSCITATION BY
STUDENTS NIJMEGEN

BELEIDSPLAN 2018-2019

T. 085 2500 125

Postadres

W: www.taskforceqrs.nl

Pilasterpad 14

E: nijmegen@taskforceqrs.nl

6543 MB Nijmegen

1

Inhoud
Algemene Beschrijving Stichting ................................................................................................... 4
Taskforce QRS Nijmegen ......................................................................................................................... 4
Hoofddoelstelling .................................................................................................................................... 4
Huidige situatie ....................................................................................................................................... 4
Bestuurssamenstelling begin academisch jaar 2017-2018 ................................................................. 4
Wisselmoment januari 2018 ............................................................................................................... 4
Wisselmoment juli .............................................................................................................................. 5
Topstichting Taskforce QRS Nederland .............................................................................................. 5
Instructeurs ......................................................................................................................................... 5
Scholen en leerlingen .......................................................................................................................... 5
Cursussen aan particulieren................................................................................................................ 6
Samenwerking Hartstichting ............................................................................................................... 6
ANBI-status ......................................................................................................................................... 6
Doelstellingen Academisch Jaar 2018-2019 ................................................................................... 7
Bestuurssamenstelling academisch jaar 2018-2019............................................................................... 7
Globale lesopzet...................................................................................................................................... 7
Scholen en leerlingen.............................................................................................................................. 8
Scholen ................................................................................................................................................ 8
Contracten .......................................................................................................................................... 8
Instructeurs ............................................................................................................................................. 9
Benodigde Instructeurs ....................................................................................................................... 9
Werving instructeurs ........................................................................................................................ 10
De opleiding ...................................................................................................................................... 10
NRR-instructeur ................................................................................................................................ 10
Overeenkomst................................................................................................................................... 10
Evaluatie............................................................................................................................................ 10
Gratis VOG ........................................................................................................................................ 10
Commissies ........................................................................................................................................... 11
Commissie Werving en Opleiding ..................................................................................................... 11
Commissie Promotie en Activiteiten ................................................................................................ 11
Topstichting QRS Nederland ................................................................................................................. 11
Verandering in structuur................................................................................................................... 11
IQO: Interfacultair QRS Overleg ........................................................................................................ 12
Acquisitie............................................................................................................................................... 12
Radboudumc ..................................................................................................................................... 12
2

Samenwerking Hartstichting ............................................................................................................. 12
Nevenactiviteiten .................................................................................................................................. 12
Cursussen aan niet-middelbare scholieren....................................................................................... 12
Logistiek ................................................................................................................................................ 13
Vervoer.............................................................................................................................................. 13
Materiaal ........................................................................................................................................... 13
Opslagruimte..................................................................................................................................... 13
Naamsbekendheid ................................................................................................................................ 14
Samenwerking IFMSA ....................................................................................................................... 14
Introductiemarkt ............................................................................................................................... 14
Raad van Toezicht ................................................................................................................................. 14
Overige .................................................................................................................................................. 15
Wetenschap ...................................................................................................................................... 15
Werkgroepen .................................................................................................................................... 15
Financieel beleid academisch jaar 2018-2019 ...............................................................................16
Kosten per les.................................................................................................................................... 16
Boekhouding ..................................................................................................................................... 16
Kascontrole ....................................................................................................................................... 16
Bijlage 1: .....................................................................................................................................18

3

Algemene Beschrijving Stichting
Taskforce QRS Nijmegen
Elke week krijgen 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Als het slachtoffer niet
geholpen kan worden, moet er gewacht worden op de ambulance. Dit kan wel 10 à 15 minuten
duren waardoor de kans op overleving afneemt tot 5-10%. De overlevingskans stijgt fors wanneer
meer mensen weten hoe ze adequaat moeten handelen in deze levensbedreigende situatie. De
overlevingskans bij een hartstilstand neemt namelijk toe tot 60% als er binnen 3 à 4 minuten
gestart wordt met reanimatie.
Vanwege dit grote verschil is het belangrijk dat alle mensen in Nederland kunnen reanimeren.
Vanuit deze gedachte is Stichting Taskforce QRS opgericht, met als doel alle middelbare
scholieren reanimatieonderwijs aan te bieden. Aan het einde van dit document is het “Factsheet
Reanimatie in Nederland” van de Hartstichting opgenomen als bijlage 1. Hierin wordt het effect
van reanimeren en burgerhulpverleners samengevat.

Hoofddoelstelling
De hoofddoelstelling van TQRS Nijmegen is het vergroten van de overlevingskans bij een
circulatiestilstand. Wij trachten dit te bereiken door:
- Het verzorgen van kosteloos reanimatieonderwijs op middelbare scholen in Nijmegen en
omstreken.
- Het geven van officiële NRR-reanimatiecursussen aan geïnteresseerde particulieren in
Nijmegen en omgeving.
- Het vragen van aandacht voor plotse hartdood en het belang van reanimatie en
burgerhulpverlening.

Huidige situatie
Bestuurssamenstelling begin academisch jaar 2017-2018
Het bestuur bestaat uit acht geneeskundestudenten uit Nijmegen. De samenstelling op 1
augustus 2017 is als volgt:
- Voorzitter: Nassim Aourag
- Secretaris: Lisa Struijvé
- Penningmeester: Stef van Overdijk
- Bestuurslid Planning: Romy van Lienden
- Bestuurslid Promotie& Acquisitie: Rosanne Krakers
- Bestuurslid Educatie: Xyrian Ten Napel
- Bestuurslid Logistiek: Arnaud van Vierzen
- Algemeen Bestuurslid: Nina Loman
Wisselmoment januari 2018
Op 8 januari 2018 was de eerste wissel in het academisch jaar 2017-2018. Hierbij is een groot
gedeelte van het bestuur gewisseld. Vanwege de grote wissel, waar vier bestuursleden taken
neerlegden en tevens twee bestuursleden van functie wisselden, is het essentieel geweest dat de
inwerkperiode goed verliep. Hier is dan ook veel aandacht aan besteed.
Bestuursleden die hun taken neerleggen:
- Voorzitter: Nassim Aourag
- Secretaris: Lisa Struijvé
- Bestuurslid Planning: Romy van Lienden
- Bestuurslid Educatie: Xyrian Ten Napel
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Bestuursleden die wisselen van functie:
- Arnaud van Vierzen – Voorzitter
- Nina Loman – Bestuurslid Educatie
De nieuwe bestuursleden:
- Secretaris: Renée Tuinte
- Bestuurslid Planning: Hilde Haagsma
- Bestuurslid Logistiek: Rens Kooken
- Algemeen Bestuurslid: Meike van Boxtel
Wisselmoment juli
Op 16 juli 2018 was de tweede bestuurswissel in het academisch jaar 2017-2018. Hierbij legde
één persoon haar taak als bestuurslid neer.
Bestuurslid die haar taak neerlegt:
- Bestuurslid Educatie: Nina Loman
Het nieuwe bestuurslid:
- Bestuurslid Educatie: Cheyenne Verburgt
Topstichting Taskforce QRS Nederland
Sinds februari 2015 is er een officieel samenwerkingsverband tussen Stichting Taskforce QRS
Nijmegen en de stichtingen Taskforce QRS Maastricht en Taskforce QRS Utrecht onder de noemer
Stichting QRS Nederland. In december 2015 is Taskforce QRS Leiden toegetreden tot dit
samenwerkingsverband. Taskforce QRS Groningen volgde in december 2016. Momenteel is
Taskforce QRS Amsterdam in oprichting. Binnen dit verband kan gebruik worden gemaakt van
elkaars kennis, materiaal en reanimatie-instructeurs. Tevens worden uit naam van Taskforce QRS
Nederland landelijke sponsoraanvragen gedaan, en proberen wij samen met andere grote
landelijke organisaties het belang van reanimatieonderwijs op middelbare scholen op de politieke
agenda te krijgen.
Wanneer er in andere steden gelijksoortige initiatieven opgestart worden, zal Taskforce QRS
Nederland deze, indien gewenst, helpen bij het opstartproces. Eventueel kunnen deze projecten
zich later aansluiten bij dit samenwerkingsverband onder de naam Taskforce QRS [STAD].
Stichting QRS Nederland streeft ernaar om uiteindelijk een landelijk dekkend netwerk van
reanimatie-instructeurs op middelbare scholen te bewerkstelligen, om zo elke middelbare
scholier in Nederland te leren reanimeren.
Instructeurs
Na een hertelling in januari 2018 telde de stichting 34 actieve reanimatie-instructeurs. 12
instructeurs zijn NRR-gecertificeerd. In maart 2018 zijn er 9 nieuwe instructeurs aan de
instructeurspoule toegevoegd om de doorstroom van reanimatie-instructeurs uit de vorige
lichtingen (deels) aan te vullen. Aan het eind van het academische jaar 2017-2018 hebben wij 43
instructeurs.
Scholen en leerlingen
TQRS Nijmegen is in het academisch jaar 2017-2018 actief geweest op 6 scholen in en rondom
Nijmegen, namelijk het SSgN (Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen), het Canisius College,
het NSG (Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud) en het Montessori college. Op het Notre
Dame des Anges hebben wij op in een projectenweek 200 leerlingen opgeleid. Hier is uiteindelijk
ook een artikel over geschreven in de Gelderlander. Vanuit dit artikel is een school uit Tiel, het
RSG Lingecollege, op ons afgestapt voor een demonstratie. Hiervoor hebben wij voor 1 klas een
les gegeven. In onderstaande tabel staan de aantallen klassen en leerlingen die wij hebben
opgeleid uiteengezet.
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Klassen en leerlingen aantallen academisch jaar 2017-2018
School

SSgN (Stedelijke Scholengemeenschap
Nijmegen)

Klassen
12 nieuwe klassen
en
8 herhaalklassen
Totaal lessen: 32
10 nieuwe klassen
en
13 herhaalklassen

Leerlingen
332 nieuwe leerlingen
247 herhaal leerlingen
Totaal leerlingen: 579
277 nieuwe leerlingen
367 herhaal leerlingen

Canisius College

NSG (Nijmeegse Scholengemeenschap
Groenewoud)

Totaal lessen: 33
11 nieuwe klassen
en
16 herhaalklassen
Totaal lessen: 38
8 nieuwe klassen

Totaal leerlingen: 644
280 nieuwe leerlingen
452 herhaal leerlingen
Totaal leerlingen: 732
248 nieuwe leerlingen

Totaal lessen: 16
NDDA (Notre Dame des Anges)
6 nieuwe klassen
174 nieuwe leerlingen
Montessori College

Totaal lessen: 12
1 nieuwe klas

RSG Lingecollege

Totaal lessen: 2
47 nieuwe klassen
en 37
herhaalklassen

Totaal nieuw: 1346
Totaal herhaal: 1066

Totaal lessen: 135

Totaal leerlingen: 2412

35 nieuwe leerlingen

Totaal

Cursussen aan particulieren
In het academisch jaar 2017-2018 hebben wij voor 161 niet-middelbare scholieren een betaalde
reanimatiecursus verzorgd. Deze cursisten zijn nu allemaal in het bezit van een officieel NRRcertificaat. Bij cursussen aan niet-middelbare scholieren wordt de NRR-methode gebruikt. Eén
cursus beslaat ongeveer vier uur. Daarnaast bieden wij herhaalcursussen aan.
Samenwerking Hartstichting
In april 2016 is door Taskforce QRS Nederland en alle individuele steden een officieel partnership
met de Hartstichting aangegaan. Hierdoor krijgen alle steden de komende drie jaar financiële
steun van de Hartstichting, om zo samen nog meer leerlingen op te kunnen leiden. Dit is ten
koste gegaan van ons reanimatiepartnerschap; dit is omgezet in een bijzonder
reanimatiepartnerschap. Veel van de voordelen van het reanimatiepartnerschap zijn daardoor
behouden gebleven.
ANBI-status
In januari 2017 hebben wij de ANBI-status verkregen. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende
Instelling. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden
voldoen. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen
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die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Donateurs van een ANBI mogen
hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doelstellingen Academisch Jaar 2018-2019
Bestuurssamenstelling academisch jaar 2018-2019
De bestuurssamenstelling per 1 september 2018 zal er als volgt uitzien:
- Voorzitter: Arnaud van Vierzen
- Secretaris: Renée Tuinte
- Penningmeester: Stef van Overdijk
- Bestuurslid Planning: Hilde Haagsma
- Bestuurslid Promotie& Acquisitie: Rosanne Krakers
- Bestuurslid Educatie: Cheyenne Verburgt
- Bestuurslid Logistiek en Particulieren: Rens Kooken
- Algemeen Bestuurslid: Meike van Boxtel
In januari 2019 en juli 2019 vindt er een wisselronde plaats voor de dan vrijgekomen
bestuursfuncties. De werving van nieuwe bestuursleden zal enkele maanden van tevoren
beginnen om een goede overdracht te garanderen.

Globale lesopzet
De lesopzet zoals deze in voorgaande jaren is gebruikt is een combinatie van het NRRlesprogramma, het programma van de Hartstichting en eigen aanvullingen vanuit TQRS
Nijmegen. Een eerste reanimatie les beslaat standaard tweemaal twee lesuren van 50 minuten.
Een herhaalles beslaat standaard uit éénmaal twee lesuren van 50 minuten.
Er wordt gestreefd naar het werken met drie leerlingen per reanimatiepop, drie leerlingen per
AED en vier instructeurs per klas. Tijdens de lessen is er te allen tijde ruimte voor vragen,
reflecties en eigen ervaringen. Alle onderdelen worden klassikaal uitgelegd en gedemonstreerd.
Aan het eind van ieder uitlegmoment wordt er individueel geoefend.
Tijdens de lessen wordt er aandacht besteed aan de verschillende stappen van het
reanimatieprotocol en het gebruik van een AED. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de
stabiele zijligging, het starten en staken van reanimeren en reanimeren bij kinderen. In 2016
heeft de NRR het element “stikken en verslikken” toegevoegd aan de nationale richtlijnen voor
reanimatie onderwijs. Hierin wordt onder andere de Heimlich-manoeuvre uitgelegd. In 2017 is dit
element toegevoegd aan de lesmethode van Taskforce QRS Nijmegen en geïntroduceerd op
middelbare scholen en tijdens nevenactiviteiten.
Het gehele lesplan en overige relevante documenten voor instructeurs zijn opgenomen in het
document Draaiboek Cursussen Middelbare Scholen.
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Scholen en leerlingen
Scholen
Taskforce QRS Nijmegen streeft er in het academisch jaar 2018-2019 naar om de goede contacten
met de huidige middelbare scholen voort te zetten. Dit betreft het SSgN, het NSG Groenewoud,
het Canisius en het Montessori college. Ook zullen wij kijken naar de mogelijkheid om nogmaals
een projectweek op het Notre Dame des Anges te organiseren. Daarnaast zullen wij voor het
eerst starten met reanimatielessen op het Dominicus College in Nijmegen.
Contracten
In het academisch jaar 2018-2019 zullen de huidige contracten met scholen worden herzien.
Hierin zal een aantal toevoegingen plaatsvinden om de professionalisering te bevorderen. In de
nieuwe contracten komt te staan dat alle vrijwilligers over een VOG beschikken. Tevens zal er ook
een regeling in komen te staan betreft het afzeggen van klassen en/of scholen. De contracten
zullen aan het begin van het jaar getekend worden met de scholen.
Leerlingen
In het academisch jaar 2018-2019 is het doel om op 5 scholen in Nijmegen actief te zijn. Kijkend naar
voorgaande jaren zullen wij in het komend academisch jaar 50 nieuwe klassen en 62 herhaal klassen
gaan geven. In totaal geven wij dus 112 klassen les. Bij berekening van de lessen moet rekening
gehouden worden met het feit dat nieuwe klassen worden opgeleid in twee lessen van één blokuur.
Herhaal klassen worden opgeleid in een eenmalig blokuur. Hierdoor komen wij op een totaal van 162
lessen. Uitgaande van 25 leerlingen per klas, komen wij op een aantal van 2700 leerlingen.
De verwachtingen voor het academisch jaar 2018-2019 zijn in onderstaande tabel uiteengezet.
School
Klassen
Leerlingen
300 nieuwe leerlingen
12 nieuwe klassen en
350 herhaal leerlingen
14 herhaalklassen
SSgN (Stedelijke
Scholengemeenschap Nijmegen)
Totaal lessen: 38
Totaal 650 leerlingen
8 nieuwe klassen
200 nieuwe leerlingen
Dominicus
Totaal lessen: 16
12 nieuwe klassen en
300 nieuwe leerlingen
NSG (Nijmeegse
16 herhaal klassen
400 herhaal leerlingen
Scholengemeenschap Groenewoud)
Totaal lessen: 40
Totaal 700 leerlingen
10 nieuwe klassen en
250 nieuwe leerlingen
26 herhaalklassen
650 herhaal leerlingen
Canisius College
Totaal lessen: 46
Totaal leerlingen: 900
8 nieuwe klassen
en
200 nieuwe leerlingen
6 herhaal klassen
150 herhaal leerlingen
Montessori College

Totaal

Totaal lessen: 22
50 nieuwe klassen en
62 herhaalklassen

Totaal leerlingen: 400
Totaal Nieuw: 1250
Totaal Herhaal: 1500

Totaal klassen: 112
Totaal lessen: 162

Totaal leerlingen: 2700
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De grafiek hieronder geeft goed de geplande groei in leerlingenaantallen van Taskforce QRS
Nijmegen weer.
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Instructeurs
Benodigde Instructeurs
In de Vrijwilligersovereenkomst die al onze instructeurs tekenen staat dat zij minimaal twee
lessen per maand moeten verzorgen. Bij onze lessen zijn in totaal 4 instructeurs aanwezig. In het
academisch jaar 2018-2019 zullen wij in totaal 162 lessen verzorgen. Een schooljaar bestaat
ongeveer uit 37 weken, hierbij rekening gehouden dat scholen ook vrije dagen en vakanties
hebben waarin geen lesgegeven wordt. Dit betekent dat wij ongeveer 19 lessen per maand
geven. Doordat wij 4 instructeurs per les aanhouden en de instructeurs 2 lessen per maand geven
betekent dit dat wij 38 instructeurs nodig hebben. Echter, naar verwachting zal ook een gedeelte
van de instructeurs stoppen met lesgeven. Dit percentage ligt relatief hoog omdat
geneeskundestudenten na het derde jaar beginnen met hun coschappen. Daarom willen wij 15
extra instructeurs aannemen.
In totaal zullen wij 53 instructeurs nodig hebben. Eind academisch jaar 2017-2018 hebben wij 43
instructeurs. Dit betekent dat wij in het academische jaar 2018-2019 10 instructeurs moeten
opleiden. In onderstaande tabel staat deze informatie opgesomd.
Totaal aantal lessen
Aantal lessen per maand*
Aantal instructeurs eind academisch jaar 2017-2018
Aantal benodigde instructeurs
Aantal op te leiden instructeurs

162
19
43
53
10

*hierbij rekening gehouden dat een schooljaar bestaat uit 37 weken (hierbij vakanties en vrije
dagen meegerekend)
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Werving instructeurs
De commissie Werving en Opleiding zal in september 2018 starten met de eerste werving. De
tweede werving zal plaatsvinden in februari 2019. Tevens zal er ook een begin worden gemaakt
met het werven van instructeurs bij andere studies. Hierbij zal er gekeken worden naar de studies
verpleegkunde, medische biologie en biomedische wetenschappen.
De opleiding
Komend jaar zullen wij onze instructeurs opnieuw opleiden volgens onze eigen samengestelde
interne opleiding, waarin ook een BLS-AED-cursus verwerkt is. Instructeurs hoeven geen
financiële bijdrage te leveren aan deze opleiding. De opleiding bestaat uit een driedaagse
training. Op de eerste dag wordt er aandacht besteed aan het lesplan. Op de tweede dag wordt
er gekeken naar de lesvaardigheden van de instructeurs. Op de derde dag worden er casussen
behandeld en deze worden daarna besproken. Iedere dag van de opleiding zal uitgebreid
geëvalueerd worden. De instructeurs krijgen zo nodig tips en tricks mee.
Na de opleiding zullen de instructeurs eerst twee proeflessen meelopen, voordat zij zelf voor de
klas mogen staan. In oktober 2018 zal de eerste opleiding van de nieuwe instructeurs
plaatsvinden. De tweede opleiding zal plaatsvinden in maart 2019.
NRR-instructeur
In academisch jaar 2018-2019 zullen er naar schatting 6 instructeurs worden uitgekozen die een
officiële NRR-opleiding aangeboden krijgen, die samen met de huidige groep NRR-instructeurs de
extra cursussen kunnen verzorgen. Tevens zullen er naar schatting 4 huidige NRR-instructeurs
een herhaalcursus worden aangeboden, een NRR-certificaat is namelijk twee jaar geldig. Naast
het verzorgen van extra (avond)cursussen mogen deze NRR-instructeurs officiële NRR-certificaten
uitreiken aan niet-middelbare scholieren. Ons streven is om minimaal 25% van onze instructeurs
volgens de NRR te certificeren. Instructeurs betalen zelf 1/3e aan deze opleiding mee. De overige
kosten neemt Taskforce QRS Nijmegen voor zijn rekening. De NRR-opleiding wordt door dr. Kees
Coebergh gegeven in samenwerking met collega Pauline Boumans-Boetzkes.
Overeenkomst
Na het volgen van de interne opleiding tekenen alle instructeurs een instructeursovereenkomst.
Hierin is onder andere opgenomen:
- Een minimaal aantal lessen dat een instructeur in een bepaalde periode moet geven. Dit
is nodig om de kwaliteit van de lessen te waarborgen en om het voor TQRS Nijmegen
rendabel te houden om tijd en geld in de opleiding van onze instructeurs te steken.
- Een minimale periode waarin de instructeur na zijn opleiding bij TQRS Nijmegen actief zal
blijven als reanimatie-instructeur.
- Een gedragscode waar de instructeur zich aan dient te houden.
Evaluatie
In mei 2016 zijn alle instructeurs door bestuursleden geëvalueerd volgens een door Taskforce
QRS Nijmegen opgesteld beoordelingsprotocol. Dit doen wij ter verbetering van de kwaliteit van
onze instructeurs – zowel didactisch als vakinhoudelijk - en onze lessen in het algemeen. Op de
lange termijn is het echter niet mogelijk om de evaluaties op deze manier uit te blijven voeren.
De commissie Werving & Opleiding zal zich in 2018-2019 bezighouden met het opstellen en
uitvoeren van de nieuwe methode voor het evalueren van de instructeurs. Bij deze methode
zullen de leraren onze instructeurs beoordelen.
Gratis VOG
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onze organisatie toegelaten tot de Regeling Gratis
VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring
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waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een
specifieke taak of functie in de samenleving. Op deze manier weten wij zeker dat onze
vrijwilligers geschikt zijn voor het vervullen van hun functie als instructeur. In het jaar 2018-2019
zullen wij dit gaan inzetten.

Commissies
Met het groeien van Taskforce QRS Nijmegen neemt ook de werkdruk voor het bestuur toe. Om
het bestuur te ontlasten is er in het academisch jaar 2016-2017 een aantal commissies in het
leven geroepen.
Commissie Werving en Opleiding
Ten eerste is de Commissie Werving en Opleiding opgezet. Deze commissie houdt zich
voornamelijk bezig met de werving en opleiding van nieuwe reanimatie-instructeurs. Daarnaast
hebben zij de verantwoordelijkheid voor het geven van bijlesavonden, het evalueren van
instructeurs en ondersteunen zij het bestuur in het bijhouden en verbeteren van de lesmethode.
De commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuurslid Educatie.
De commissie Werving & Opleiding bestaat in het academisch jaar 2018-2019 uit:
- Bestuurslid Educatie: Cheyenne Verburgt (Voorzitter)
- Xyrian Ten Napel
- Nina Loman
Commissie Promotie en Activiteiten
In het academisch jaar 2016-2017 zijn ook de Commissie Promotie en Commissie Activiteiten
opgericht. In het academisch jaar 2017-2018 zijn deze commissies samengevoegd tot de
commissie Promotie en Activiteiten. Deze commissie zal verantwoordelijk zijn voor het
organiseren van instructeursactiviteiten, het bijhouden van de Facebookpagina en website, en
verdere promotionele activiteiten.
Vanaf 2018-2019 zal deze commissie ook eenmaal per kwartaal de nieuwsbrief voor instructeurs
verzorgen en een instructeur van het kwartaal benoemen. Op deze manier hopen wij de
instructeurs meer aan de organisatie te binden.
Per 1 augustus 2018 bestaat de commissie Promotie en Activiteiten uit:
- Rosanne Krakers (Voorzitter)
- Meike van Boxtel (Vicevoorzitter)
- Tala Shaban
- Lotte Diesman
- Veronique Driessen

Topstichting QRS Nederland
In het komend academisch jaar is de samenwerking tussen TQRS Nijmegen, TQRS Maastricht,
TQRS Leiden, TQRS Utrecht, TQRS Groningen en TQRS Amsterdam (in oprichting) verder
geïntensiveerd. Het is ons streven om deze samenwerking zo optimaal mogelijk te maken. Dit zal
gebeuren door een verandering in de structuur van Taskforce QRS Nederland.
Verandering in structuur
De toekomstige structuur van TQRS Nederland zal draaien om autonomie van de steden.
Taskforce QRS Nederland zal daarbij een meer begeleidende rol aannemen. Er zal maandelijks
vergaderd worden over zaken die spelen op landelijk niveau. Iedere stad stuurt een
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vertegenwoordiger. Deze vertegenwoordiger heeft stemrecht en zeggenschap in de vergadering.
De vertegenwoordiger hoeft niet altijd hetzelfde bestuurslid te zijn. Ook het bestuur van
Nederland heeft één stem. Zo wordt er een nationaal platform gecreëerd waar steden en bestuur
samen beslissingen vormen. Door een grotere projecten samen op te pakken zal de productiviteit
stijgen.
IQO: Interfacultair QRS Overleg
Eenmaal per jaar wordt er een interfacultair QRS-overleg (IQO) gepland. Dat is een dag waarin
alle steden van Taskforce QRS bij elkaar komen, om een dag lang te vergaderen, workshops te
volgen en te overleggen met bestuursgenoten, om zo de kwaliteit van de samenwerking te
verbeteren. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Taskforce QRS Nederland en zal vanaf
komend academisch jaar plaatsvinden in Utrecht.

Acquisitie
Doordat TQRS Nijmegen in het academisch jaar 2018-2019 zal gaan groeien, zullen de kosten
stijgen en is het noodzakelijk om nieuwe sponsoren te zoeken om deze kosten te kunnen dekken.
Het concrete acquisitiebeleid voor het academisch jaar 2018-2019 is te vinden in het document
Acquisitiebeleid 2018-2019
Radboudumc
In 2016-2017 is Taskforce QRS Nijmegen een samenwerking aangegaan met het Radboudumc.
Hierin hebben zij onder andere toegezegd dat Taskforce QRS Nijmegen een jaarlijkse financiële
ondersteuning krijgt vanuit het Radboudumc. Na enkele gesprekken met Bob de Jonge (policy
advisor Radboud University Medical Centre Nijmegen) is mr. de Jonge ervan overtuigd dat TQRS
Nijmegen een positieve bijdrage levert aan het Radboudumc en heeft hierbij zijn steun
toegezegd. Gedurende 2018-2019 zullen wij trachten deze samenwerking te behouden en
mogelijk uit te breiden. Taskforce QRS Nijmegen is van mening dat zij samen met het
Radboudumc elkaar kunnen versterken in het onderwijzen van studenten, particulieren en
andere geïnteresseerden in reanimatie-onderwijs.
Samenwerking Hartstichting
In het kader van het project Reanimatieonderwijs op School van de Hartstichting leidt de
Hartstichting docenten in het middelbaar onderwijs op tot reanimatie-instructeur. Dit getuigt van
een gemeenschappelijk doel. Naast dit project ondersteunen zij Taskforce QRS financieel,
verschaffen zij TQRS toegang tot het reanimatieplatform en stellen zij promotiematerialen en
lesplannen ter beschikking.

Nevenactiviteiten
Cursussen aan niet-middelbare scholieren
In het academisch jaar 2018-2019 is het streven om per maand twee avondcursussen te geven
voor niet-middelbare scholieren, waar geïnteresseerden zich individueel voor kunnen inschrijven.
Tevens streven wij ernaar om eens per 2 maanden een herhaalcursus aan te bieden voor mensen
die al eerder een cursus hebben gevolgd. De data hiervoor zullen in september 2018 worden
vastgesteld en gepubliceerd worden op de website, het Reanimatieplatform en op de
Facebookpagina van Taskforce QRS Nijmegen. Taskforce QRS Nijmegen heeft als doel om in het
komend academisch jaar 200 particulieren op te leiden.
Daarnaast wordt ernaar gestreefd om de reeds gelegde contacten met studentenverenigingen
(N.S.V. Ovum Novum) en studentensportverenigingen in Nijmegen aan te houden. Gezien de
positieve reacties op de aan hen gegeven cursussen lijkt het haalbaar om ook dit jaar weer een of
meerdere cursussen bij deze verenigingen te organiseren. Daarnaast zullen wij actief contact
blijven zoeken met andere verenigingen.
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In de BLS/AED-cursus leren cursisten volgens de NRC/ERC richtlijnen reanimeren. Hiervoor krijgen
cursisten een officieel NRR-certificaat uitgereikt. Dit certificaat is twee jaar geldig. Ook zullen zij
gestimuleerd worden om zich aan te melden bij het burgerhulpverlenersnetwerk HartslagNu.
De kosten voor een reguliere cursus zullen net als in voorgaande jaren €30,- bedragen, een
herhaalcursus kost €20,-.

Logistiek
Vervoer
Voor het vervoer van materiaal zal in 2018-2019 gebruik gemaakt worden van StudentCar. Dit is
vooralsnog de meest efficiënte en voordeligste methode. Echter, er zal er wel gezocht worden
naar een sponsor die een auto wil leveren.
Materiaal
Vanuit Stichting Taskforce QRS Nederland is onderhandeld met Laerdal, een leverancier van
reanimatiemateriaal. Laerdal heeft alle Taskforce QRS-stichtingen een korting van 30%
aangeboden. Momenteel bezit Taskforce QRS 16 Little Anne’s en 4 QCPR Little Anne’s.
Met de nieuwe Bluetooth-techniek die in de QCPR Little Anne’s zit, kunnen instructeurs middels
een app verschillende data over de kwaliteit van een gegeven reanimatie inzien. Deze worden
momenteel alleen bij de avondcursussen gebruikt. Het streven is om deze QCPR Little Anne’s
uiteindelijk ook op de scholen te gebruiken. Daarom worden er in het academisch jaar 2019-2020
4 QCPR Little Anne’s aangeschaft. Daarnaast zal er getest worden of extra feedbackapparatuur
door middel van ‘Skillguides’ (die de reanimatievaardigheden van de cursisten bijhouden op een
overzichtelijk apparaat) van extra waarde zijn tijdens de avondcursussen en op de scholen.
Momenteel heeft Taskforce QRS Nijmegen 11 AED’s. In het academische jaar 2018-2019 zullen er
door het jaar heen naar schatting 12 nieuwe AED’s worden aangeschaft. De grote aanschaf van
AEDS is nodig omdat wij momenteel ons eigen streven van 3 leerlingen per AED niet halen.
Opslagruimte
In het jaar 2016-2017 hebben wij via de studentassessor van de Medische Faculteit Nijmegen –
Ferhat Beyhaz - een opslagruimte tot onze beschikking gekregen. Hiervoor zijn wij de Medische
Faculteit Nijmegen en de studentassessor zeer dankbaar. Ons materiaal kan nu worden
opgeslagen op de faculteit. Deze ruimte behouden wij in het academisch jaar 2018-2019.
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Naamsbekendheid
Taskforce QRS Nijmegen acht het van groot belang om de naamsbekendheid in Nijmegen en
daarbuiten in het komende academisch jaar te vergroten. Wij streven ernaar om dit te doen
door:
- In het begin van het jaar aanwezig te zijn op een markt voor de eerstejaars studenten van
de medische faculteit. Hier zullen wij onszelf als stichting kunnen voorstellen.
- In het begin van het jaar een algemeen collegepraatje geven voor de nieuwe eerstejaars;
- Onze contacten met scholen in Nijmegen uit te breiden naar meerdere scholen;
- Onze contacten binnen de universiteit en het UMC uit te breiden;
- De media actief te betrekken bij lessen die wij op middelbare scholen geven;
- Persberichten uit te sturen naar media die gericht zijn op onze voornaamste doelgroep
voor de cursussen aan niet-middelbare scholieren, namelijk Nijmeegse studenten. Hierbij
kan gedacht worden aan Nultweevier.nl, Voxweb, ANS, (het studentenkatern van) De
Gelderlander, et cetera;
- De Taskforce QRS Nijmegen-Facebook actief te gebruiken, door hier wekelijks een
nieuwsbericht (of iets dergelijks) op te posten;
- Actiever nieuwsberichten te plaatsen op onze website: www.taskforceqrs.nl;
- Andere social media, zoals Instagram, te gaan gebruiken voor de promotie van onze
stichting.
Concretere informatie over ons promotiebeleid is te vinden in het document Promotiebeleid
2018-2019.
Samenwerking IFMSA
Om meer naamsbekendheid onder de geneeskundestudenten te krijgen wordt er in het begin van het
jaar een activiteit georganiseerd met de IFMSA. Bij deze activiteit zullen we overdag te vinden zijn op
de medische faculteit, waar we door middel van reanimatiedemonstraties proberen aandacht te
krijgen voor het belang van reanimatie en onze stichting. De dag zal worden afgesloten met een lezing
in de avond.
Introductiemarkt
In 2017 hebben wij met onze stichting voor het eerst op de RU introductiemarkt gestaan om op
die manier meer naamsbekendheid te creëren. Dit bleek een groot succes. Om die reden zullen
wij dit jaar wederom op de RU introductiemarkt te vinden zijn op maandag 20 augustus.
Volgend jaar zullen wij ook een poging doen om op de introductiemarkt van de MFVN te komen
staan, wat we kunnen bewerkstelligen door een contract met de MFVN aan te gaan.

Raad van Toezicht
In het kader van de verdere professionalisering van Taskforce QRS Nijmegen is aan het begin van
het academisch jaar 2016-2017 een Raad van Toezicht ingesteld. De Raad van Toezicht bestaat
uit:
- Lodewijk Poelhekke (Voorzitter)
- Han Heijnen
- Maarten Heuts
In het academisch jaar 2018-2019 gaat Taskforce QRS Nijmegen het contact met de Raad van
Toezicht intensiveren. Er zullen nieuwe afspraken worden gemaakt betreft het bijeenkomen met
de Raad van Toezicht. Verder zal er maandelijks telefonisch contact worden opgenomen om de
Raad van Toezicht up-to-date te houden over onze vorderingen.
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Overige
Wetenschap
Wetenschap heeft in het academisch jaar 2018-2019 nog geen hoge prioriteit. Wel willen wij onze
basis hiervoor gaan uitbreiden. Dit willen wij bereiken door verder contact met de
researchafdeling Cardiologie van het RadboudUMC uit te breiden en door het aanschaffen van
materiaal dat nodig is om data te kunnen verzamelen. Dit zijn registratieprogramma’s die de
kwaliteit van de borstcompressies en beademingen bijhouden. Deze data is - al worden ze dit
academisch jaar nog niet voor wetenschap gebruikt - nuttig, aangezien onze instructeurs hiermee
nauwkeuriger de kwaliteit van de reanimatiepogingen van onze leerlingen en cursisten kunnen
beoordelen.
Werkgroepen
In academisch jaar 2018-2019 zijn wij een deel van onze bestuursvergaderingen anders gaan
inrichten, namelijk in de vorm van werkgroepen. Wij hebben nu twee werkgroepen gehad,
"Promotie en acquisitie" en "Lesplan scholen". Op deze manier kunnen wij grotere onderwerpen
benaderen in kleinere groepen, wat in een normale vergadering te veel tijd zou kosten. Ook is
deze manier van werken effectiever, omdat we meteen aan de slag kunnen met onze ideeën.
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Financieel beleid academisch jaar 2018-2019
Wijziging van het boekjaar
Vanaf academisch jaar 2018-2019 heeft het bestuur van Taskforce QRS Nijmegen, in samenspraak
met de Raad van Toezicht en collega’s uit de andere Taskforce QRS steden, besloten om de
begroting aan te passen van het kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december) naar het
academisch jaar (1 september tot en met 30 augustus). Dit met als reden om de begroting
nauwkeuriger te kunnen inschatten en te kunnen koppelen aan de schattingen van het aantal te
geven (herhaal)lessen, die worden gemaakt op de planning van de academische jaren. Deze
wijziging is gecommuniceerd met onze collega’s en is ook aangepast in de statuten.

Financiële doelstellingen academisch jaar 2018-2019
In dit academisch jaar willen wij gaan onderzoeken op welke manieren wij mogelijk in de
toekomst, wanneer wij extra groeien maar mogelijk niet extra subsidies of donaties zullen
ontvangen, kunnen besparen in onze kosten en onze inkomsten kunnen uitbreiden. Kansen liggen
hier bij de (gezamenlijke) inkoop van materiaal en de gezamenlijke acquisitie-aanvragen. Dit
zullen wij gaan doen in samenwerking met de andere steden en de topstichting Taskforce QRS
Nederland.
Kosten per les
Daarnaast hebben wij als doelstelling gesteld dat wij in dit academisch jaar onze kosten per les,
per instructeur en per opgeleide leerling inzichtelijk willen gaan maken. Naast het feit dat dit
leerzaam is voor de stichting zelf, kunnen wij dit ook gebruiken bij de acquisitie en het
aanschrijven van nieuwe bedrijven of donateurs.
Boekhouding
Onze financiële administratie van afgelopen jaren d.m.v. het boekhoudprogramma ‘Conscribo’
gaan wij voortzetten. Tot op heden hebben wij goede ervaringen met dit boekhoudprogramma
en is de financiële administratie goed en duidelijk op orde.
Kascontrole
Tevens hebben wij naar aanleiding van afgelopen jaarverslag een kascontrole uitgevoerd: dit
willen wij gaan voortzetten in dit academisch jaar. Tevens willen wij gaan onderzoeken of het
mogelijk is een vaste kascontrole-commissie op te richten.
Onze financiële doelstellingen zijn uiteengezet in een korte samenvatting van de begroting,
weergegeven op de volgende pagina.

Ter vermelding: alle bestuursleden zijn werkzaam in het bestuur van Taskforce QRS Nijmegen op
vrijwillige basis, zij ontvangen hiervoor geen vergoeding.
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Begroting academisch jaar 2018-2019
Inkomsten
Donaties en subsidies

Nader overeen te komen; hartstichting,
Radboudumc, gemeente Nijmegen, etc.

€5.500,-

Eigen bijdrage

Opleiding NRR-instructeurs
Instructeursactiviteiten

€400,€300,-

Cursussen

Avondcursussen
Overige cursussen

€2.880,€2.200,-

Reserve

Reserve uit boekjaar 2018 i.v.m. wijziging
boekjaar waardoor verkort boekjaar

€7.500,-

TOTAAL INKOMSTEN
Uitgaven
Vrijwilligersvergoedingen

€18.780

Cursussen op middelbare scholen
Avondcursussen, cursussen studenten, etc.

€6.480,€900,-

Materiaal

Reanimatiepoppen
Trainer AED’s
Heimlich trainer
Feedback-apparatuur (Skillguide)
Opslagmateriaal

€780,€2000,€177,€866,€100,-

Verbruiksmateriaal

Longen, tissues, ontsmettingsalcohol, AEDelektroden, batterijen

€520,-

Opleidingskosten

NRR-contributie
NRR-opleidingen

€415,€1.200,-

Administratieve kosten

Bankrekening, boekhoudprogramma,
kosten ICT (website, instructeurssysteem)

€930,-

Vervoers- en reiskosten

Reiskosten bestuursleden en instructeurs
Verplaatsen materiaal naar de cursussen

€380,€200,-

Marketing- en promotie

Promotiemateriaal, introductiemarkt
Polo’s instructeurs en kleding
bestuursleden

€770,€322,-

Overige kosten

QRS Nederland (kosten IQO, notaris,
advieskosten)
Instructeursactiviteiten (eigen bijdrage: zie
‘inkomsten’)
Onverwachte kosten

€970,-

TOTAAL KOSTEN

€770,€1000,€18.780,-
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Feitenencijfers
Uitgave van de Hartstichting
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Reanimatie in Nederland
Overleving na een hartstilstand buiten het ziekenhuis
Door omstanders en ambulancepersoneel worden jaarlijks ca. 8.000 reanimaties uitgevoerd.1
Ruim 75% van de door een hartstilstand getroffen personen werd al door omstanders gereanimeerd voordat
de eerste ambulance ter plaatse was.2 Meer dan 70% van de gereanimeerde patiënten is man.3 De gemiddelde
leeftijd van een gereanimeerde patiënt is 67 jaar.3
70% van de reanimaties vindt plaats in en om het woonhuis, 30% in openbare ruimtes zoals winkelcentra
en sportvelden.3
Midden jaren negentig was de overleving 9%, rond 2006 17%4 en in 2013-2014 gemiddeld 23%.3
De overleving bij patiënten met een schokbaar beginritme bedraagt gemiddeld 44%5 en bij een nietschokbaar beginritme is deze gemiddeld 3%.5
Ruim 90% van de overlevenden verlaat het ziekenhuis in een redelijke tot goede neurologische conditie, d.w.z. dat
zij bij terugkomst in de eigen woonomgeving zelfstandig functioneren en niet afhankelijk van anderen zijn.6
Klachten zoals vermoeidheid en milde cognitieve problemen kunnen voorkomen.7
Tussen de 70 en 80 jaar is het overlevingspercentage 92%en boven de 80 jaar 85%.8
Bij 70-plussers zijn de voorspellers van overleving vooral ingegeven door reanimatieparameters, en in mindere
mate door patiënt-gerelateerde factoren zoals leeftijd, geslacht, woonvorm of co-morbiditeit.8
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Figuur1. Percentage overlevenden per subgroep3,5
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Figuur 1 laat zien dat 23% de hartstilstand na een reanimatie overleeft, d.w.z. dat de patiënt levend het ziekenhuis
verlaat.3 De overleving is hoger naarmate de leeftijd van de patiënt bij de hartstilstand lager is: onder de 70 jaar
30%, 70-80jarigen 19% en 80-plussers 9%.5

19

Reanimatiekenmerken bij hartstilstand buiten het ziekenhuis
Er verstrijken gemiddeld 8 à 9 minuten tussen de reanimatiemelding bij de meldkamer (112) en de aankomst
van de eerste ambulance op het reanimatieadres.3
De overleving hangt samen met de aanwezigheid van een omstander, getuige, reanimatie door omstanders en
een aangesloten AED.9
Het (nog) aanwezig zijn van een schokbaar beginritme (ventrikelfibrilleren of ventrikeltachycardie) en vroege
defibrillatie zijn de belangrijkste voorspellers van overleving.
Gemiddeld heeft de helft van de patiënten een schokbaar beginritme.10 Dit percentage neemt af naarmate de
tijd tussen de melding van de hartstilstand bij 112-centrale en de aansluiting van de AED groter is11:
Van 60-84% binnen zes minuten naar zo’n 45% na 10-14 minuten (zie figuur 2).
Figuur2. Verlooppercentage schokbare beginritmes in relatie tot tijd van 112 bellen tot aansluiten AED
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Twente

Inzetvanburgerhulpverlenersviahetreanimatieopro
epsysteembijde112-centrale
Een burgerhulpverlener is een in reanimatie geschoolde vrijwilliger.
Burgerhulpverleners worden per sms of via een app door de 112-meldkamerMedewerker opgeroepen. Een deel van hen wordt verzocht om rechtstreeks
naar een slachtoffer van een hartstilstand in de buurt te gaan en met reanimeren
te starten (figuur 3). Een ander deel wordt verzocht om eerst een AED in de buurt
te halen en dan ook naar het betreffende adres te gaan.

Figuur3. Grafische weergave van het reanimatieoproepsysteem ‘HartslagNu’

Burgerhulpverleners kunnen zich aanmelden via www.hartstichting.nl/aanmelden
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AED-inzet
De AED kan ingezet worden door:
-de 112-meldkamer aangestuurde politie of brandweer (‘firstresponders’)
-burgerhulpverleners, opgeroepen via de 112-meldkamer medewerker(zie figuur 3)
-toevallige omstanders
In de meeste regio’s is bij rond de 40% van de reanimaties al een AED aangesloten voordat de
ambulance komt, in de regio Noord-Holland was dit percentage 65%.12
Figuur 4 laat zien dat bij aanwezigheid van een schokbaar beginritme (rodelijn) de overleving
tot ontslag uit ziekenhuis toenam in de periode 2006 tot 2014 van 32% naar 50% in de regio
Noord-Holland.13 Dit ging samen met de opkomst en toename van de inzet van de AED door
zowel firstresponders (oranjestaaf) als omstanders (paars).
Figuur 4. Inzet AED gaat samen met grotere overleving bij schokbaar beginritme
Bron: Arrestonderzoek
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De inzet van de burgerhulpverleners
In de regio Noord-Holland Noord en Twente werd 19% van de AED’s als eerste
aangesloten door de burgerhulpverlener.14
Burgerhulpverleners troffen vaker een slachtoffer met een schokbaar beginritme aan en
gaven de eerste schok gemiddeld 8,1minuten na de reanimatiemelding meteen AED, dat is
gemiddeld 2, 3 minuten sneller dan de gemiddelde defibrillatietijd door
ambulancepersoneel.14
In de regio Limburg werd 25% van de reanimaties als eerste gestart door een
burgerhulpverlener.15 De kans op een schokbaar beginritme was hoger als
burgerhulpverleners aanwezig waren.
Het percentage patiënten dat levend uit het ziekenhuis werd ontslagen was significant
hoger als burgerhulpverleners de reanimatie hadden gestart, nl. 27% versus 16% als er
geen burgerhulpverleners waren opgeroepen.15
Burgerhulpverleners hebben geen nadelige psychologische gevolgen 4-6 weken nadat zij
hebben gereanimeerd.16 91% houdt een (zeer) positief gevoel over aan de reanimatie.
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De keten van overleving bij een hartstilstand
i
r

Reanimatie bestaat uit afwisselend 30 borstcompressies en 2 beademingen, en de inzet
van de automatische externe defibrillator, de AED.
Het 6-minuten concept, geïntroduceerd in 2007, bestaat uit:
• direct bellen van 112
• direct starten met reanimeren bij hartstilstand
• de AED moet aangesloten zijn.
Een ‘6-minutenzone’ is een gebied dat zo is ingericht dat men deze hulpverlening
binnen 6 minuten kan uitvoeren. De rol van de burgerhulpverlener is daarbij cruciaal
(zie ook kader tekst BHV). Een 6-minutenzone kan een woonwijk zijn, een
sportveld, winkelcentrum, luchthaven e.d.

Eind 2011 had 40% van de bevolking van 18 jaar en ouder, dat zijn ruim 5 miljoen
Nederlanders, een reanimatiecursus gevolgd.17 Van hen heeft 40% de cursus in de
twee voorafgaande jaren gevolgd.
Anno 2016 hebben 50.000 leerlingen van het middelbaar onderwijs een reanimatieles
gevolgd.18
De Hartstichting, reanimatiepartners van de Hartstichting en studenten
geneeskunde zijn aanbieders van reanimatieonderwijs.18
Het lesprogramma ‘Reanimatieonderwijs op school’ bestaat uit een instructeurscursus
voor leerkrachten en de ‘6-minutenles’ voor leerlingen.
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Bronnen
Reanimatie in Nederland, 2016. Een uitgave van de Hartstichting.
De cijfers in deze factsheet zijn gebaseerd op onderzoek in de volgende regio’s in
Nederland:
Noord-Holland, Twente, Gemeente Breda, Utrecht, Gelderland-Zuid en Limburg.
Sommige cijfers hebben alleen betrekking op de regio’s NoordHolland,
Twente en/of Limburg.
Dit boek kunt u downloaden van www.hartstichting.nl/hart-vaten/cijfers
Of via de webshop van de Hartstichting www.hartstichting.nl/webshopbestellen.

Toelichting op de gepresenteerde cijfers:
1. Hart-envaatziekteninNederland,2012,tabel7.1:jaarlijkseincidentie
vanhetaantalgestartereanimatiesbuitenhetziekenhuisisgemiddeld47/100.000inwoners(ARREST-studie).Ditzijnca.8.000reanimaties.
2. ReanimatieinNederland,2016,tabel1.1:jaarlijkseincidentie vancardialereanimatiesdooromstanders(excl.

3.
4.
5.
6.
7.

ambulancegetuige)is37/100.000inwoners.Ditzijnca.6.300personen=75%vanhettotaalaantal=75%
omstanderreanimatie.(Omstander)reanimatiegestartvooraankomst1eambulance>75%.
ReanimatieinNederland,2016,hoofdstuk1,tabel1.1.(5regio’smetcijfersuitjaar2013of2014,1regio
2010-2011).
Hart-envaatziekteninNederland,najaar2006.Tabel3.2.Overlevingnareanimatie.
ReanimatieinNederland,2016,hoofdstuk1,tabel1.2.(5regio’smetcijfersuitjaar2013of2014,1regio
2010-2011).
ReanimatieinNederland,2016,hoofdstuk1,paragraaf1.3.2(Noord-Holland,Twente,Utrecht,cijfersuit2014).
CPC1=neurologischherstel zonderrestschade,CPC2=lichteneurologischeproblemen.
Hart-envaatziekteninNederland,2014.Hfdst2.Langetermijnfunctionerenenkwaliteitvanlevenna reanimatie.

8. ReanimatieinNederland,2016,hoofdstuk6,tabel6.1en6.2(Noord-Holland,cijfersuitperiode2009-2014 gecombineerd).
9 ReanimatieinNederland,2016,blz.20enblz.75.
10.ReanimatieinNederland,2016,hoofdstuk2,figuur2.1.(5regio’smetcijfersuitjaar2013of2014,1regio
2010-2011).
11. ReanimatieinNederland,2016,hoofdstuk2,figuur2.3b(Noord-HollandenTwente,cijfers2014).
12.Tabel1.1,enblz14.
13.ReanimatieinNederland,2016,figuur3.1(Noord-Holland,cijfers2006-2014).
14.ReanimatieinNederland,2016tabel4.1resp.4.2(Noord-HollandNoord,Twente,cijfers2010-medio2014).
15.ReanimatieinNederland,2016tabel4.3 en4.4(Limburg,cijfersmedio2012-medio2013).
16.ReanimatieinNederland,2016,hoofdstuk5,figuur5.1(Noord-Holland,Twente2013-2014).
17.ReanimatieinNederland,2016,hoofdstuk8.blz.95.
18.ReanimatieinNederland,2016,hoofdstuk7,blz.87.
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