
 
 

 
Titel van het onderzoek 

Reanimatieonderwijs op middelbare scholen Participant: Prof. dr. A.P.M. Gorgels -
Taskforce QRS Maastricht. 

 
Participanten 
 
Prof. dr. A.P.M. Gorgels – Taskforce QRS Maastricht. 
 
 
Doel van het onderzoek 

Doel van het programma: 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 in middelbare scholen in heel Limburg. In 
onze optiek is het voortgezet onderwijs een ideale 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 
verzorgd en georganiseerd. De lessen worden gegeven 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 2019 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 11de editie van Loop met je Dokter is er weer een belangrijke bijdrage en 
impuls gegeven aan het reanimatieonderwijs op school in Limburg. 

Benefietconcert ‘Muziek uit het hart’:  
Op zondag 7 april 2019 heeft Health Foundation Limburg het benefietconcert ‘Muziek uit 
het hart’ georganiseerd, samen met de heren Darley en Geluk. Er hebben veel 
topartiesten uit verschillende genres gemusiceerd, samen met Harmonie Concordia uit 
Melick o.l.v. dirigent Martijn Pepels, in een uniek hartverwarmend benefietconcert. De 
opbrengst van het concert ging naar Maastricht UMC+ en Limburgse partnerziekenhuizen 
voor onderzoek naar preventie en behandeling van plotse hartstilstand en naar het 
programma reanimatieonderwijs op school.  
 
 
Wat is er in de verslagperiode periode gerealiseerd? 

In het academisch jaar 2018-2019 heeft Taskforce QRS Maastricht door ondersteuning 
van de Health Foundation Limburg aan 6021 leerlingen reanimatietraining kunnen geven. 
In 2018-2019 hebben de volgende scholen geparticipeerd in het 
reanimatieonderwijsprogramma: 

Sintermeertencollege Heerlen 704 | Citaverde College Roermond 164| Bisschoppelijk 
College Broekhin Roermond 66| Bernardinuscollege Heerlen 995 | Beroepscollege 
Parkstad Limburg locatie Holz Kerkrade 276 | Bernard Lievegoed School Maastricht 150 | 
Stella Maris College Meerssen 1013 | IvOO VSO Diplomastroom Maastricht 23 |  

 



 
 

 

 

Blariacumcollege Venlo 841 | Grotiuscollege Heerlen 476 | Sint-Janscollege Hoensbroek 
744 | Nieuwe Thermen Heerlen 132 | Het Kwadrant Weert 117 | Bouwens van der 
Boijecollege Panningen 320 |  
Dit alles was niet mogelijk zonder de inzet van meer dan 100 studenten als reanimatie-
instructeur. 

 
 
Wat zijn de plannen voor de komende periode? 

Het doel van Taskforce QRS Maastricht in 2019-2020 is het opleiden van 8.000 
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. Het reanimatieonderwijs gegeven 
door Taskforce QRS Maastricht is financieel afhankelijk van bijdragen van instellingen en 
fondsen. Mede dankzij de inzet en bijdrage van de Health Foundation Limburg is het 
mogelijk het programma draaiende te houden. 

 
 
Quote van de onderzoeker 
 
Ton Gorgels: “Reanimatie-onderwijs op school redt levens”. 
 
 


