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Doel van het onderzoek
De overlevingskans van slachtoffers van een circulatiestilstand verhogen door zoveel
mogelijk burgers te leren reanimeren. De hoogste overlevingskans wordt bereikt
wanneer een getuige onmiddellijk start met reanimeren. Om dit doel te bereiken wordt
reanimatieonderwijs gegeven de middelbare scholen in heel Limburg. In onze optiek het
voortgezet onderwijs is de beste plaats om dit te leren. Het onderwijs vindt plaats bij alle
soorten voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, VWO) en in enkele gevallen ook in het
praktijkonderwijs. Op deze manier bereiken we leerlingen met een diverse achtergrond.
Het reanimatieonderwijs wordt door Taskforce QRS Maastricht verzorg en georganiseerd
en waarbij de lessen gegeven worden door studenten van de Faculty of Health, Medicine
and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht. Het uiteindelijke doel is om
reanimatieonderwijs structureel onderdeel te laten uitmaken van het
onderwijsprogramma op alle middelbare scholen in Nederland.
Evenement
Ook in 2017 had Taskforce QRS Maastricht het genoegen om mee te lopen met Loop met
je Dokter. Taskforce QRS Maastricht is de Health Foundation zeer erkentelijk voor de
evenementen die afgelopen jaar zijn georganiseerd. Met de succesvolle 10de editie van
Loop met je Dokter is er weer een belangrijke bijdrage en impuls gegeven aan het
reanimatieonderwijs op school in Limburg.
Wat is in de verslagperiode gerealiseerd?
In het academisch jaar 2016-2017 heeft Taskforce QRS Maastricht door ondersteuning
van de Health Foundation Limburg aan meer dan 8000 leerlingen reanimatietraining
kunnen geven. In 2016-2017 hebben de volgende scholen geparticipeerd in het
reanimatieonderwijsprogramma:

School

Aantal getrainde leerlingen

Stella Maris College

1206

Sint-Janscollege

1080

Grotius College

900

Blariacumcollege

883

Bernardinuscollege

1245

Charlemagne College

774

Den Hulster

1088

Sint Ursula

225

Overige scholen

668

Totaal

8101

Dit alles was niet mogelijk zonder de inzet van meer dan 100 studenten als reanimatieinstructeur.
Wat zijn de plannen voor de komende periode?
Het doel van Taskforce QRS Maastricht in 2017-2018 is het opleiden van 10.000
middelbare scholieren. Sinds januari wordt er iedere week van maandag tot en met
vrijdag door de inzet van vele vrijwilligers lesgegeven op tal van middelbare scholen in
Limburg.
Daarnaast zet Taskforce QRS Maastricht zich in om de verworven kennis en vaardigheden
te verankeren binnen het onderwijsprogramma van de middelbare scholen. Samen met
de scholen streven we ernaar om met een vakoverstijgende aanpak reanimatieonderwijs
structureel binnen het curriculum een plaats te geven. Ook trachten wij de verankering
binnen verschillende instellingen te bewerkstelligen. Het reanimatieonderwijs gegeven
door Taskforce QRS Maastricht is immers financieel afhankelijk van bijdragen van
meerdere overheidsinstellingen en particuliere fondsen. Mede dankzij de inzet en
bijdrage van de Health Foundation Limburg is het mogelijk het programma draaiende te
houden.
Quote van de onderzoeker
Prof. dr. A.P.M. Gorgels: “De grootste kans dat iemand een hartstilstand (goed) overleeft
wordt bepaald doordat degene die het ziet gebeuren onmiddellijk begint met reanimatie.
Daarom moet iedere burger kunnen reanimeren. De beste plaats om dat te leren is in het
voortgezet onderwijs.”

