Taskforce QRS wordt bemand door studenten van de Universiteit Maastricht. Zij organiseren in
samenwerking met de Stichting Reanimatie-estafette Limburg de jaarlijkse reanimatie-estafette op een
van de scholen in het voortgezet onderwijs in Limburg.
Tot aan de reanimatie-estafette in Venlo worden met regelmaat mini-interviews/-video's op de social
media geplaatst over uiteenlopende onderwerpen betreffende reanimatie.
Ditmaal een interview met een instructeur van de Taskforce QRS

Tisainy Hans, geneeskunde student jaar 3
1. Hoe vaak ben je al bij de reanimatie-estafette geweest?
Tot nu toe ben ik 1 keer naar de reanimatie-estafette geweest. Ik ben aanwezig geweest in de rol van
reanimatie-instructeur. Het was hartstikke leuk en het was een groter evenement dan ik had verwacht.
Alle instanties, organisaties en partners die aanwezig waren maken het evenement divers. Ook de
activiteiten die georganiseerd waren zoals bloedprikken, glucose meten en hartecho’s maakten de
estafette interessant en divers. Aan het einde van de dag was ik kapot, maar tevreden over het
resultaat en de gezelligheid.
2. Met hoeveel mensen/vrienden/kennissen ga je naar de RE?
Ik hoop dat we met vele instructeurs aanwezig zullen zijn tijdens de reanimatie-estafette. Dit proberen
we jaarlijks te doen. Het is belangrijk om de boodschap uit te dragen dat reanimeren een teamsport is.
Dat kun je nooit alleen.

3. Wat verwacht je van de komende reanimatie-estafette in Venlo?
Ik verwacht dat het een leuke, gezellige, interessante en leerzame dag gaat worden! Wederom zullen
we aan het einde van de dag kapot zijn. Het is een dag van hard werken. Maar we spreken ook over
een serieus onderwerp. Daar steek ik graag mijn tijd en energie in. Verder verwacht ik dat we ten
opzichte van vorig jaar meer bezoekers zullen hebben. Ik heb het idee dat de Stichting reanimatieestafette en de werkgroep van Taskforce QRS veel bezig zijn met de organisatie. Ook wordt er goed
nagedacht over hoe we de estafette aantrekkelijker kunnen maken voor het bezoekend publiek.
4. Als je de reanimatie-estafette moet beschrijven in 1 woord, wat zou dat dan zijn?
Bewustmakend!
5. Waarom is de reanimatie-estafette belangrijk?
Je krijgt de kans om te oefenen in een team, je ervaart in een nagebootste scenario hoe het is om
mensen in nood te helpen. Doordat jij gedurende de dag veel oefent met reanimeren stijgt je
vertrouwen ook. Dit is belangrijk om in de dagelijkse situatie op een slachtoffer af te kunnen stappen
en hulp te bieden.

