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1. Inleiding
Eind december 2019 gingen 5 enthousiaste geneeskundestudenten aan de slag met
de oprichting van Taskforce QRS Rotterdam. Een initiatief met het doel om de
overlevingskansen van een circulatiestilstand te vergroten door goed reanimatie
onderwijs te verzorgen op middelbare scholen. Het vijfkoppige bestuur van deze
stichting in oprichting is bij elkaar gebracht door Taskforce QRS Nederland. Van hen
hebben wij dan ook veel adviezen en handvatten gekregen wat het mogelijk maakte
om al in ons eerste halfjaar een officiële stichting te worden en toe te treden aan het
landelijke Taskforce QRS netwerk. Daarnaast zijn onze eerste sponsoren en
samenwerkingspartners gevonden en is er reeds 1 school die les zal gaan krijgen
van Taskforce QRS Rotterdam. Op het moment van schrijven is ons lesplan zo goed
als volledig en zal deze nog eenmaal extra worden beoordeeld door cardiologen van
het Erasmus MC.

In ons eerste halfjaar als stichting hebben wij al enorme stappen gemaakt en kijken
wij uit naar alle uitdagingen die nog op ons pad zullen komen. In dit jaarverslag
zullen wij een overzicht geven van wat wij in het afgelopen jaar van 2019-2020
samen met onze sponsoren en samenwerkingspartners hebben bereikt. Wij hadden
graag gewild dat wij reeds meer bereikt hadden, maar zoals iedereen hebben wij ook
te kampen met de uitdagingen die de uitbraak van COVID-19 met zich meebrengt.
Wij hopen in het jaar 2020-2021 dan nog verder te groeien als stichting en
daadwerkelijk lessen te kunnen gaan geven op middelbare scholen. Voor meer
informatie kunt u terecht op onze website www.taskforceqrs.nl/rotterdam en kunt u
mailen naar rotterdam@taskforceqrs.nl.

Namens het hele bestuur van Taskforce QRS Rotterdam wens ik u veel leesplezier!

Samantha van Hooijdonk
Secretaris Taskforce QRS Amsterdam 2019-2020
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2. Organisatie

2.1 Bestuur
Tijdens de oprichtings bestond het bestuur uit vijf bestuursleden: Begüm Pekbay, Samantha
van Hooijdonk, Hong Jun Shi, Abdullah Ahmadi en Esmé Gernette. In de loop van het jaar is
het bestuur uitgebreid met een extra bestuurslid in juli, Fleur Snijders.
Aan het einde van het academische jaar bestond het bestuur uit de volgende zes
bestuursleden en hebben wij ons als volgt geconstitueerd:

● Voorzitter: Begüm Pekbay
● Secretaris: Samantha van Hooijdonk
● Penningmeester: Hong Jun Shi
● Bestuurslid Scholen - Abdullah Ahmadi
● Bestuurslid Opleidingen - Fleur Snijders
● Bestuurslid Public Relations - Esmé Gernette

Aangezien wij volgens ons Huishoudelijk Regelement 7 bestuursfuncties hebben, willen wij
graag in het aankomend collegejaar ons bestuur uitbreiden met een extra bestuurslid.

3. Samenwerkingspartners en Sponsoren

3.1 Taskforce QRS NL en andere dochtersteden
Taskforce QRS NL heeft ons niet alleen als groep samengebracht om Taskforce QRS
Rotterdam op te richten, maar heeft ons ook ten zeerste ondersteunt in dit proces. Het
bestuur heeft ons in contact gebracht met de andere steden binnen Taskforce QRS, die ons
door hun eigen ervaringen van veel goede adviezen hebben kunnen voorzien. Daarnaast
zijn wij ook door meerdere steden geholpen met het schenken van materiaal en kregen wij
de mogelijkheid om mee te kijken bij lessen. Met alle steden samen werken we immers aan
hetzelfde doel: het vergroten van de overlevingskans bij een circulatiestilstand.

3.2 Hartstichting

Taskforce QRS Nederland heeft een officieel partnerschap met de Hartstichting en via hen
werd ons financiële steun geboden. Dit heeft ons ontzettend geholpen in de opstartfase. Wij
dragen hen dan ook een warm hart toe.

3.3 Erasmus MC
Meerdere specialisten van de afdeling Cardiologie en Intensive Care hebben ons geholpen
bij de oprichting van onze stichting. Zo hebben zij ons van adviezen voorzien wat betreft ons
lesplan en is er ook hulp geboden voor de vergroting van onze naamsbekendheid.
Daarnaast is er een samenwerking opgestart waarbij wij als Taskforce QRS Rotterdam in de
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toekomst ook een bijdrage kunnen gaan leveren aan het wetenschappelijk onderzoek naar
cardiovasculaire ziekten.

4. Reanimatieonderwijs op middelbare scholen
Bij meerdere steden van Taskforce QRS Nederland hebben wij mee mogen met hun lessen.
Gebaseerd op deze ervaringen en adviezen hebben we ons eigen lesplan opgezet
bestaande uit een combinatie van de NRR methode, lesplannen van andere steden en eigen
toevoegingen. Ons lesplan wordt op het moment van schrijven van dit jaarverslag nogmaals
extra onder de loep genomen door cardiologen van het Erasmus MC. Tevens zijn wij bezig
met digitalisatie van het lesplan, om in alle mogelijke scenario’s die COVID-19 met zich
meebrengt reanimatielessen te kunnen verzorgen.

5. Opleidingen
Door de maatregelen die genomen moesten worden omtrent COVID-19 is het ons niet
gelukt om in ons eerste jaar als stichting particulieren op te leiden tot BLS hulpverlener.
Onze eigen bestuursleden zijn zijn wel allemaal geschoold tot BLS hulpverlener en er zullen
4 van onze bestuursleden in oktober de opleiding volgen tot NRR kandidaat instructeur.

6. Promotie

6.1 Website
Sinds februari zijn wij ook online te vinden op onze eigen subpagina van de website van
Taskforce QRS Nederland, via www.taskforceqrs.nl/rotterdam. Hiermee kunnen externen
makkelijker terecht voor informatie en kan er direct contact met ons op worden genomen via
het contactformulier.

6.2 Sociale media
Sinds februari zijn wij actief op diverse social media kanalen, te weten Instagram
(@taskforceqrs_rotterdam) en Facebook (Taskforce QRS Rotterdam). Beide kanalen
gebruiken wij om laagdrempelig contact te houden met studenten over onze activiteiten en
om berichten te delen die kennis over reanimatie vergroot. Zo hebben wij bijvoorbeeld
meerdere malen een interessant artikel over reanimatie gedeeld en plaatsen wij regelmatig
interessante ‘Wist-je-dat’- feiten. Onze werving voor een nieuw bestuurslid hebben wij ook
via onze social media gedaan en willen dit in de toekomst ook toepassen voor onze werving
voor nieuwe instructeurs.
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7. Financiën
Voor een overzicht van onze financiële activiteiten verwijs ik u naar ons financiële
jaarverslag. Dit financiële jaarplan heeft betrekking op het boekjaar van 12 maart 2020 tot 31
augustus 2020. In verband met onze opstartfase is het boekjaar 2019-2020 vrij kort.
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