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“ Wie rond de jaarwisseling voorspelde dat 2020 
beheerst zou gaan worden door een virus zou 
waarschijnlijk niet serieus genomen zijn.”
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Voorwoord
Het jaar 2020 kenmerkt zich door de pandemie Covid-19 en de fusie tussen 
de Coöperatieve Dokters Dienst Duin- en Bollenstreek u.a. (DDDB) en de 
Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR). De reguliere 
zorg lijkt bijna ondergeschikt geworden te zijn aan deze twee aspecten. Het 
tegendeel is waar, beide huisartsenpostenorganisaties hebben ook in 2020 
aan vele patiënten zorg verleend.

Fusie DDDB en SHR 
In 2020 is veel energie gestoken in de fusie tussen DDDB en SHR. De beoogde 
datum om per 1 januari 2021 te fuseren werd gehaald. In een “strakke” 
projectopzet zijn alle materiele aspecten van de fusie ter hand genomen. Vlak 
voor de jaarwisseling kon de fusie afgerond worden en was de nieuwe structuur 
een feit. Huisartsenposten de LIMES B.V. is onze nieuwe naam met drie locaties 
Alphen aan den Rijn, Leiderdorp (incl. een coronaspoedpost) en Voorhout. 
Coöperatieve DDDB u.a. kreeg een nieuwe naam Coöperatieve Huisartsenposten 
De LIMES u.a. en SHR werd omgevormd tot Huisartsenposten De LIMES B.V. De 
aandelen in de BV zijn in bezit van de coöperatie. De nieuwe organisatie telt 
hiermee ongeveer 240 aangesloten huisartsen uit de regio Zuid-Holland Noord en 
telt 137 medewerkers waarvan 21 medewerkers in de backoffice. Voor de patiënten 
verandert er niets. Zij kunnen nog steeds voor hun spoedeisende hulp in de avond, 
nacht en weekend, terecht bij de voor hun vertrouwde huisartsenpost. Huisartsen 
en medewerkers blijven eveneens werkzaam op de huisartsenpost waar zij voor 
de fusie ook werkzaam waren. Het samenvoegen van de kantoormedewerkers tot 
één backoffice moet ervoor zorgen dat de ondersteuning van de Huisartsenposten 
nog professioneler en minder kwetsbaar wordt. 

Covid-19 
Wie rond de jaarwisseling voorspelde dat 2020 beheerst zou gaan worden 
door een virus zou waarschijnlijk niet serieus genomen zijn. Wat begon als een 
schijnbaar onschuldige virusziekte ver van Nederland ontwikkelde zich in korte 
tijd tot een pandemie die de samenleving en de zorg beheerste. DDDB heeft 
samen met SHR de werkwijze aangepast en de patiëntenstromen zoveel mogelijk 
gescheiden. De verdachte “vuile” Covid-19 patiënt werd gescheiden van de niet 
verdachte “schone” patiënt. Besmetting van andere patiënten en zorgverleners 
moest voorkomen worden. Na een intensieve eerste golf brak een redelijk 
ontspannen zomer aan, nog in de vakantietijd werd duidelijk dat Covid-19 ook in 
de herfst en winter onze aandacht zou vereisen. Zelden was een jaar zo intensief 
en onvoorspelbaar. De reguliere productie veranderde, patiënten werden veel 
meer geholpen met een telefonisch advies dan met een consult. Voor de Covid-19 
zorg werd in Leiderdorp een aparte unit gebouwd bij het Alrijne Ziekenhuis waar 
ook overdag Covid-19 zorg geleverd werd. De productie en budget afspraken met 
zorgverzekeraars zijn verschillende malen bijgesteld in de loop van het jaar. 

“ Nog in de vakantietijd werd duidelijk dat  
Covid-19 ook in de herfst en winter onze  
aandacht zou vereisen.”
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Als we één ding geleerd hebben is het wel dat het onverwachte zich altijd een keer 
voordoet. De rampenopvang plannen die gemaakt zijn na de Mexicaanse griep 
in 2009 bleken van waarde te zijn. 2020 kenmerkte zich ook als een jaar waarin 
we intensief hebben samengewerkt met alle huisartsen uit de regio, bestuurders 
van de ziekenhuizen, GHOR-GGD, specialisten, apothekers, zorgverzekeraars, 
het Rode Kruis en alle andere ketenpartners die ons geholpen hebben de corona-
huisartsenzorg goed te organiseren.

Gerben Welling
Bestuurder a.i.

“ Als we een ding geleerd hebben 
is het wel dat het onverwachte 
zich altijd een keer voordoet.”
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BESTUREN

Stichting Samenwerkende 
Huisartsendiensten 

Rijnland (SHR)

Bestuur 
Peildatum 31-12-2020
Dick Koster, voorzitter

Quirijn Ruitenberg
Frans Zonneveld

Matthy van Paridon
Christianne den Houting

Bestuur 
Peildatum 31-12-2020

Ruud Gebel, voorzitter (tot 24-4-2020)
Rob Michielsens, voorzitter (vanaf 1-5-2020)

Harco Alkema, vice-voorzitter 
Marco Kocken
Cees Verhage

Raad van Toezicht
Karin Manuel, voorzitter

Alexander van Marle, vice-voorzitter 

Coöperatieve Doktersdienst 
Duin- en Bollenstreek

(DDDB)
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WIE ZIJN WIJ?

De SHR heeft huisartsenposten op 3 locaties
Leiderdorp, Alphen aan den Rijn en Leiden

De DDDB heeft één huisartsenpost
op 1 locatie in Voorhout

TRIAGISTEN EN
DOKTERSASSISTENTEN

111
70 SHR

41 DDDB

PHYSICIAN 
ASSISTANTS

5
3 SHR

2 DDDB

BEDRIJFSBUREAU
21

13 SHR
8 DDDB

DIRECTEUR-
BESTUURDER

1
MEDISCH MANAGERS

3

MANAGERS
2

MEEWERKEND 
TEAMLEIDERS

4

Instroom medewerkers
2020 SHR

Doktersassistenten 4
Triagisten 4

Bedrijfsbureau 3

Instroom medewerkers
2020 DDDB
Triagisten 4

Physician ass. 2
Bedrijfsbureau 2

Uitstroom medewerkers
2020 SHR

Doktersassistenten 1
Triagisten 4

Bedrijfsbureau 5

Uitstroom medewerkers
2020 DDDB
Triagisten 3

Physician ass. 0
Bedrijfsbureau 0

SHR diploma triagisten 9
Herregistraties diploma 

triagist 13

DDDB diploma triagisten 1
Herregistraties diploma 

triagist 12

Ziekteverzuim-
percentage
SHR 8,7%

DDDB 9,6%

INWONERS
561.855

CHAUFFEURS
BROEDER DE VRIES

28
16 SHR

12 DDDB

HUISARTSEN
240 

150 SHR
 94 DDDB 

 
WAARNEMERS

 355 SHR
149 DDDB
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2020 IN CIJFERS

BEREIKBAARHEID

PATIËNTEN CONTACTEN ZELFVERWIJZERS

TOTAAL
SHR: 87.534

DDDB: 50.696

Consult
SHR: 37.827

DDDB: 18.072

Telefonisch consult
SHR: 43.899
DDDB: 27.876

Visite
SHR: 5.808

DDDB: 4.748

SHR: 1.840
DDDB: 329

Normale lijn (norm 75% < 2 min)
SHR: 66% < 2 min

DDDB: 70% < 2 min

Visite U2 (norm 90% < 60 min)
SHR: 84% < 60 min

DDDB: 88% < 60 min

Visite U0/U1 (norm 95% < 20 min)
SHR: 67% < 20 min

DDDB: 84% < 20 min

Spoedlijn (norm 98% < 30 sec) 
SHR: 96% < 30 sec

DDDB: 99% < 30 sec 

Norm SHR DDDB

U0 Reanimatie 9 10

U1 Levensbedreigend 2.348 1.613

U2  Spoed 13.241 8.352

U3  Dringend 36.670 18.616

U4  Routine 11.346 7.696

U5  Advies/andere dag 23.916 14.409

AANTAL VERRICHTINGEN PER URGENTIE MELDINGEN 
KINDERMISHANDELING

SHR 11
DDDB 6
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MELDINGEN

INZET
BEDRIJFSOPVANG

(BOT)

VIM meldingen
SHR 61

DDDB 74

Klachten
SHR 108
DDDB 37

Calamiteiten
SHR 2

DDDB 1

SHR 5
DDDB 8

SHR 
CONTACTEN PER URGENTIE

URGENTIEVERDELING SHR

0%

0%

3%

3%

15%

17%

42%

37%

13%

15%

27%

28%

DDDB
CONTACTEN PER URGENTIE

URGENTIEVERDELING DDDB

U0-Reanimatie

U0-Reanimatie

U3-Dringend

U3-Dringend

U1-Levensbedreigend

U1-Levensbedreigend

U4-Routine

U4-Routine

U2-Spoed

U2-Spoed

U5-Advies / Andere dag

U5-Advies / Andere dag
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ZORGCOÖRDINATIE- 
CENTRUM (ZCC)

CORONASPOEDPOST

In september 2020 zijn de eerste twee physician assistants (PA) bij DDDB op 
de locatie in Voorhout op weekenddagen aan de slag gegaan. De inzet van een 
PA levert een bijdrage om de workflow op de huisartsenpost te verbeteren 
en hiermee een lagere werkdruk en dienstbelasting voor de ingeroosterde 
huisartsen te bewerkstelligen. De PA is bevoegd tot de behandeling van een 
groot aantal enkelvoudige klachten van een beperkte complexiteit. Hierdoor 
heeft de consultarts meer tijd en rust hebben om patiënten met meervoudige 
ingangsklachten en hogere urgenties te behandelen. 

In november 2020 is gestart met de pilot centrale zorgcoördinatie. Gezamenlijk 
met de regionale ambulancedienst en de thuiszorgorganisaties wordt een 
zorgcoördinatiecentrum ingericht. Ambulanceverpleegkundigen van de RAV 
Hollands Midden werken op het triagecentrum in Leiderdorp. De doelstelling is 
het onderling elkaar leren kennen, van elkaars werkprocessen leren en met elkaar 
ontdekken hoe de gedifferentieerde zorgverlening beter en efficiënter ingezet kan 
worden. Vanwege de coronapandemie hebben we een ‘pauze’ moeten inlassen. 
Begin 2021 sluiten wel zorgmedewerkers vanuit de thuisorganisaties Activite en 
Marente aan om tijdens de nachtelijke uren acute zorgaanvragen af te handelen. 

Tijdens de Covid-19 pandemie is een speciale coronaspoedpost geopend voor alle 
corona verdachte patiënten uit de regio Zuid-Holland Noord. In eerste instantie 
was deze unit in het gezondheidscentrum bij het Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp 
gevestigd. Later is een locatie nabij de SEH betrokken en toen bleek dat er sprake 
was van een langdurige noodzaak is er een aparte unit neergezet op het terrein 
van het Alrijne Ziekenhuis. Op deze locatie werden alle corona-positieve en 
verdachte patiënten gezien tijdens de ANW uren en overdag. Tijdens de pandemie 
is er veel op en afgeschaald met huisartsen en doktersassistenten om zo de 
patiëntenstromen op elk moment aan te kunnen. De huisartsen konden vanuit de 
dagpraktijken verdachte en positief geteste patiënten naar deze post sturen om zo 
de dagpraktijk ‘schoon’ te houden en de risico’s op  besmetting te beperken. Op 
deze coronaspoedpost is ook in samenwerking met het LUMC en VWS onderzoek 
uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van de sneltesten in Nederland. Hiermee is 
een belangrijke bijdrage geleverd aan het landelijk testbeleid  om ook sneltesten 
in te zetten naast de bestaande PCR testen.

FUNCTIE 
PHYSICIAN ASSISTANT

Sinds juli 2020 is er op weekend- en feestdagen een POH GGZ Spoed bereikbaar 
voor patiënten uit de regio’s Leiderdorp, Leiden en Alphen a/d Rijn. De triagist 
kan patiënten met een dringende (vermoedelijke) psychiatrische zorgvraag 
waarbij geen sprake is van ernstige overlast of vermeend gevaar of patiënten 
met een dringende zorgvraag vanuit een sociaal maatschappelijk probleem 
(kwetsbaarheid) overdragen aan de POH GGZ Spoed. In 6 maanden tijd zijn er 124 
patiëntcontacten gerealiseerd. Gebleken is reeds dat het triagisten en huisartsen 
veel tijd en werkdruk scheelt nu zij complexe problematiek over kunnen dragen, 
het contact met de crisisdienst verloopt soepeler door tussenkomst van de POH 
GGZ Spoed die patiënten goed kan verwijzen en ‘veelbellers’ zijn snel in beeld. 
De pilot loopt door tot 1 juli 2021. We onderzoeken hoe we inzet van de POH GGZ 
Spoed kunnen continueren en uitbreiden tot het gehele werkgebied van De LIMES.

PILOT POH GGZ SPOED

ONTWIKKELINGEN IN 2020
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COLOFON

Uitgave 
Huisartsenposten De LIMES B.V.
 
Tekst en eindredactie 
Corline de Groot
 
Vormgeving 
Studio Kluif
 
Adres- en contactgegevens
Postbus 118, 2350 AC Leiderdorp
 
Bezoekadressen:
Locatie Leiderdorp: Simon Smitweg 1, route 90, Alrijne Ziekenhuis
Locatie Voorhout: Rijnsburgerweg 4b
T 088 427 47 50
info@hpdelimes.nl
www.huisartsenpostendelimes.nl


