
 
 

 
 
Titel project 
Reanimatieonderwijs. 
 
Terugblik Academisch jaar 2019 - 2020 
De focus lag op de volgende punten: 
● Reanimatieonderwijs in het voortgezet onderwijs    
● Reanimatieonderwijs tijdens de Coronacrisis 
● Proeftuin Maatschappelijke Diensttijd – opleiden mbo-hbo studenten 

verpleegkunde en sportdocent tot reanimatie-instructeur 
 
 
Doel van het onderzoek 
Het voornaamste doel van Taskforce QRS Maastricht is het opleiden van leerlingen in het 
voortgezet onderwijs. In 2019-2020 hebben 12 scholen in Limburg deelgenomen aan het 
reanimatieonderwijsprogramma. Er waren dit jaar 18 scholen gepland, helaas hebben we 
de laatste 6 scholen moeten afzeggen wegens de corona pandemie.  
In totaal zijn er 4383 leerlingen opgeleid. Hierdoor is er sinds de start van Taskforce QRS 
Maastricht in 2006 in totaal meer dan 70.000 keer een training aan een leerling gegeven. 
Dit zijn zowel nieuwe als herhaaltrainingen, zie hiervoor onderstaande tabel.  
 
Totaal aantal getrainde leerlingen 
 

 
Reanimatieonderwijs tijdens de Corona-crisis  
Tussen 16 maart 2020 en september 2020 konden er geen lessen worden gegeven 
wegens de eerste lockdown. Dit houdt in dat een aanzienlijk deel van de geplande lessen 
niet door is gegaan.   
 
Reanimatie-instructeurs  
Taskforce QRS Maastricht heeft zich in dit jaar ingespannen nieuwe instructeurs te 
werven. Als resultaat hebben wij 14 nieuwe instructeurs kunnen verwelkomen. Vier 
studenten hebben vanwege COVID-19 alleen het eerste deel van opleiding kunnen 
volgen; zij zullen de opleiding in het academisch jaar 2020-2021 afronden. 
 
Actueel academisch jaar 2020-2021 
Voor aanvang van dit academisch jaar zijn de les-draaiboeken zodanig aangepast dat er - 
volgens de richtlijnen van de RIVM en de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) – weer 
reanimatie-lessen konden worden gegeven in september. Voorheen werd er één 
standaard les aangeboden per leerjaar, maar met Covid zijn er twee verschillende 
lesplannen ontwikkeld voor de middelbare scholen om zo in verschillende fases van de 
Covid-pandemie les te kunnen geven. 
 
De lessen worden gegeven met mondmaskers en handschoenen, tevens wordt de 1,5 
meter afstand tussen instructeurs onderling en tussen instructeur en leerling 
gehandhaafd.  
 
 
 
 
 
 

Academisch jaar 2019-
2020: 

Aantal personen: Totaal vanaf 2006 t/m 
31-08-2020 

 

Nieuwe training  2142 Unieke personen 28869 
Herhaaltraining  2241 Totaal aantal trainingen 74482 



 
 

 
 
 
 
 
Ook zijn er uitgebreide schoonmaak instructies geschreven. Beademingen worden op de 
middelbare school helaas niet geoefend, dit om verspreiding van het virus te voorkomen. 
De beademingen worden nog wel geoefend door de 
Geneeskunde studenten, om dit mogelijk te maken zijn er 
nieuw ‘Little Anne’ poppen aangeschaft zodat iedereen een 
eigen pop heeft tijdens de cursus. De lessen aan studenten 
zijn doorgegaan tot 12 december 2020. Voor de middelbare 
scholen stopten de lessen helaas in de eerste week van 
oktober.  
 
Ook is er in het begin van het academisch jaar gestart met 
de inhaallessen voor studenten die tijdens het academisch 
jaar 2019-2020 geen reanimatie-les hebben gekregen i.v.m. de intelligente lockdown. 
Deze maatregelen zijn gehanteerd in de periodes buiten de Covid lockdown om, waarbij 
de lessen nog wel gegeven mochten worden. Met ingang van de lockdown zijn alle 
lessen, zowel op middelbaar onderwijs als op de universiteit, stilgelegd.   
 
We zetten nu actief in op fondsenwerving, zodat er voldoende geld beschikbaar is om - 
zodra het weer kan - een inhaalslag te maken met de reanimatielessen op de diverse 
scholen.   
 
 
Plannen voor de komende periode 
De voortgang van de reanimatielessen voor het aankomende academisch jaar, 2021-
2022, zal voornamelijk afhankelijk zijn van de dan geldende Covid-maatregelen en 
richtlijnen. Ervan uitgaande dat het jaar goed kan worden opgestart in september 2021 - 
met de benodigde voorzorgsmaatregelen - ziet het er gunstig uit voor het animo van de 
lessen op de middelbare scholen.  
Meerdere middelbare scholen hebben al aangegeven dat ze graag de reanimatielessen 
willen aanbieden aan de leerlingen. Ook is er al op twee scholen lesgegeven met de 
aangepaste lessen en hierover is zeer positieve feedback ontvangen. De Taskforce 
schat dat er in 2021- 2022 op 10-14 middelbare scholen les gegeven kan 
worden, mits er weer lessen mogen worden gegeven en de scholen hun normale 
openingstijden kunnen hanteren. Alle scholen zijn enthousiast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


