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Voorwoord

2021 kenmerkt zich voor het tweede achtereenvolgende jaar door veel 
aandacht voor de pandemie COVID-19 en de implementatie van de fusie tot 
Huisartsenposten De LIMES bv. De zorgvraag tijdens de ANW uren was veel 
onvoorspelbaarder dan tot 2019, van erg rustig naar piekvraag. Het was 
opvallend dat de “normale” ANW zorg weer toenam en dat de “COVID-19 zorg” 
daarbovenop kwam.

Fusie 
Op 1 januari 2021 is de fusie tussen de Coöperatieve DoktersDienst Duin- en 

Bollenstreek (DDDB) en de Stichting Huisartsendiensten Rijnland (SHR) een 

feit en Huisartsenposten De LIMES bv is hiermee geboren. 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.  De fusie heeft gevolgen voor medewerkers, in 

eerste aanleg met name de staf en voor het bedrijfsbureau. In plaats van werken 

voor een wat kleinere organisatie moest de staf gaan werken voor een organisatie 

die tweemaal zo groot was geworden. Gedurende het jaar zijn alle kritische 

bedrijfsprocessen op IT, HR, Financiën en Kwaliteit verder in kaart gebracht 

en zijn plannen opgesteld om integratie en harmonisatie van werkprocessen 

te realiseren. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de ondersteuning van de 

huisartsenposten nog professioneler en minder kwetsbaar wordt. Waar doelmatig 

zijn bestaande commissies en werkgroepen samengevoegd. Er is ook een centrale 

ondernemingsraad gekomen.

Meerjarenbeleid 
Het landschap van de huisartsenzorg en huisartsenposten is sterk in beweging. 

Brancheorganisaties en huisartsengroepen oriënteren zich op de houdbaarheid 

van de huidige vorm van huisartsgeneeskundige spoedzorg in de avond-, nacht- en 

weekenduren (ANW-uren). Krapte op de arbeidsmarkt op alle vlakken van de zorg, 

onder andere huisartsen en triagisten, roept de vraag op of de huidige voorziening 

in stand te houden is. 

Huisartsenposten De LIMES bv heeft de volgende strategische keuzen gemaakt 

voor het meerjarenperspectief, te weten dat de huisartsgeneeskundige spoedzorg:

•  bestemd is voor de inwoners van een herkenbare sub-regio: acute

huisartsenzorg, goed bereikbaar en geleverd door lokaal bekende huisartsen;

•  gediend is bij naadloze samenwerking in de keten van de acute zorg;

•  poortwachter is voor de tweede lijn;

•  ingebed is in een regionaal netwerk van acute zorg met patiëntgerichte

afspraken over continuïteit van de huisartsenzorg.

In 2022 wordt een meerjaren strategisch beleidsplan uitgewerkt in nauwe 

samenwerking met interne- en externe stakeholders.

Gerben Welling
Bestuurder a.i. tot 15 februari 2022

Gos de Vries
Bestuurder vanaf 1 februari 2022
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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. In 2021 is veel 

aandacht besteed aan COVID-19 in een steeds wisselend kader. Er was steeds 

sprake van wisselend beleid ten aanzien van de corona spoedpost, open of 

dicht. De patiëntenstromen werden zoveel mogelijk gescheiden. De verdachte 

COVID-19 patiënt werd gescheiden van de niet verdachte patiënt. Besmetting van 

andere patiënten en zorgverleners moest voorkomen worden. In tegenstelling tot 

2020 was er in 2021 geen ontspannen zomer, sterker nog andere virusinfecties 

deden zich op onverwachte momenten voor. Zelden was een jaar zo intensief 

en onvoorspelbaar. Huisartsenposten De LIMES bv werkte binnen het Regionaal 

Overleg Acute Zorg (ROAZ) nauw en goed samen met ketenpartners uit zowel de 

regio Zuid Holland Noord als de regio Haaglanden.

Medewerkers
De zoektocht naar gekwalificeerde triagisten gaat onverminderd door en de inzet 

van een flexibele schil waarin medisch studenten als junior triagist werken kan 

verlichting op de werkvloer geven. 

Raad van Commissarissen
In 2021 is er een nieuwe Raad van Commissarissen aangetreden. In januari 2022 

is een derde lid gestart, hiermee is de Raad weer op volle sterkte.

Cliëntenraad
Na een periode van voorbereidingen en het werven van geschikte leden, is in het 

najaar 2021 de nieuwe cliëntenraad van Huisartsenposten De LIMES bv van start 

gegaan. De raad telt drie leden, maar kan nog nieuwe leden gebruiken. Hiervoor 

zal in 2022 een wervingscampagne worden ingezet. Tegelijkertijd laat de raad 

zien ook in de huidige samenstelling al goed op gang te komen. De stem van de 

patiënt te laten klinken in de spoedeisende huisartsenzorg, daar gaat het om in de 

cliëntenraad.

Gerben Welling
Bestuurder ad interim tot 15 februari 2022

Gos de Vries
Bestuurder vanaf 1 februari 2022

“ Zelden was een jaar zo intensief  

en onvoorspelbaar.”
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BESTUREN

Raad van Commissarissen
Karin Manuel, voorzitter (tot 1 juli 2021)

Alexander van Marle, vicevoorzitter (tot 1 juli 2021)
Christianne den Houtingh, lid (tot 1 juli 2021)

Dick Zwaveling, voorzitter (vanaf 14 juli 2021)
Arjen van Zwol, lid (vanaf 1 oktober 2021)
Cora Vlasblom, lid (vanaf 1 januari 2022)

Coöperatiebestuur
Dick Koster, voorzitter

Rob Michielsens, vicevoorzitter
Quirijn Ruitenberg, lid

Dianne Nijman, lid
Milja Matthijssen, lid

Bestuurder
Gerben Welling, ad interim (tot 15 februari 2022)

Gos de Vries (vanaf 1 februari 2022)
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WIE ZIJN WIJ?

Huisartsenposten De LIMES bv heeft drie locaties, te weten een post in het Alrijne Ziekenhuis 
Alphen a/d Rijn, in het Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp en in Voorhout 

TRIAGISTEN EN
DOKTERSASSISTENTEN

107

PHYSICIAN 
ASSISTANTS

2

BEDRIJFSBUREAU

20

DIRECTEUR-
BESTUURDER

1
MEDISCH MANAGERS

3

MANAGERS
2

MEEWERKEND 
TEAMLEIDERS

4

Instroom medewerkers

Doktersassistenten  
16 (incl. CSP)/1,16 fte

Triagisten  
10/2,82 fte

Physician assistants
0/0,0 fte

Bedrijfsbureau 
4/2,47 fte

Uitstroom medewerkers

Doktersassistenten  
29 (incl. CSP)/1,0 fte

Triagisten  
11/4,28 fte

Physician assistants
2/0,16 fte

Bedrijfsbureau 
3/1,95 fte

Diploma triagisten behaald 6

Herregistratie diploma 
triagist behaald 2

Kandidaat triagisten in 
opleiding 10

Ziekteverzuim-
percentage

Triagisten/DA’s 7%
Medewerkers bedrijfsbureau 

3,9%

INWONERS
571.320

CHAUFFEURS
BROEDER DE VRIES

29

HUISARTSEN

240
 

WAARNEMERS
 419
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CIJFERS

BEREIKBAARHEID

PATIËNTEN CONTACTEN ZELFVERWIJZERS

TOTAAL
137.981

Consult
55.571

Telefonisch consult
72.609

Visite
9.801

2.199

Visite U0/U1 (norm 95% < 20 min)
81% < 20 min

Visite U0/U1 (norm 98% < 30 min)
98% < 30 min

Visite U2 (norm 90% < 60 min)
89% < 60 min

Visite U2 (norm 98% < 120 min)
99,5% < 120 min

Spoedlijn (norm 98% < 30 sec) 
98% < 30 sec 

MELDINGEN 
KINDERMISHANDELING/HUISELIJK GEWELD 

Signalen KMH 102
 • overdracht eigen huisarts 21
  • overdracht kinderarts/SEH 9
 • melding Veilig Thuis 9

Signalen HG 39
  • overdracht eigen huisarts  21
 • melding Veilig Thuis 14

Normale lijn (norm 75% < 2 min)
69% < 2 min

Normale lijn (norm 98% < 10 min)
95% < 10 min

Autorisatietijden (norm 90% < 60 min)
94% < 60 min
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MELDINGEN

VIM meldingen
143

Klachten
104

Calamiteiten
3

Inzet bedrijfsopvang 
(BOT)

17

URGENTIEVERDELING IN PERCENTAGES

0%

3%

12%

33%

13%

39%

U0-Reanimatie

2020: 0%

U3-Dringend

2020: 33%

U1-Levensbedreigend

2020: 3%

U4-Routine

2020: 13%

U2-Spoed

2020: 12%

U5-Advies / Andere dag

2020: 39%

Naar aanleiding van meldingen zijn de volgende verbeteracties in gang gezet: 

 •  aanpassing protocollen; 

 •  uitvoeren analyse telefoniestoring 

 •  plaatsing casuïstiek besprekingen in nieuwsbrieven; 

 •  het maken van afspraken met HAP Leidsche Rijn met betrekking tot grensgebieden; 

 •  het geven van klinische lessen aan triagisten;  

 •  het leggen van contacten met ketenpartners zoals RAV, GGZ en GGD dan wel 

onderhouden; 

 •  aanpassing zichtbaarheid memo’s in Topicus; 

 •  toevoegen HAP-tegel diabetes op het bureaublad; 

 •  doorvoeren voorraadwijzigingen; 

 •  maken van instructiefilmpjes; 

 •  starten pilot inzet regiearts op vrijdagavond locatie Voorhout 
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Ruim 12% van de patiënten raadpleegt, voordat telefonisch contact wordt 

opgenomen met de huisartsenpost, de applicatie ‘Moet ik naar de dokter’ op de 

website van Huisartsenposten De LIMES bv. Een onderzoek naar de effectiviteit 

van digitale zelftriage laat zien hoe meer zelftriages er worden uitgevoerd, hoe 

lager het aantal telefonische consulten is. In 2022 zullen nog meer verbeteracties 

worden uitgevoerd om patiënten te stimuleren via de website een dergelijke 

zelftriage uit te voeren met als doel de hoge werkdruk op de huisartsenposten  

te verlagen.

Na een intensieve voorbereiding is in januari 2021 het project centrale 

zorgcoördinatie van start gegaan. Gezamenlijk met de regionale ambulance-

voorziening en de thuiszorgorganisaties is een zorgcoördinatiecentrum ingericht. 

Ambulanceverpleegkundigen van de RAV Hollands Midden en zorgmedewerkers 

van de thuiszorgorganisaties Activite en Marente werken op het triagecentrum 

in Leiderdorp samen om acute, niet planbare zorg af te handelen. In deze fase 

van het project voeren de medewerkers nog hun eigen werkzaamheden uit. 

De doelstelling voor 2021 was leren van elkaars werkprocessen en hierdoor 

ontdekken hoe de gedifferentieerde zorgverlening beter en efficiënter ingezet 

kan worden. In 2022 worden geïntegreerde zorgprotocollen ontwikkeld en 

geïmplementeerd en de gezamenlijke bezetting van de nachtelijke uren uitgebreid 

naar de avond- en weekenduren. 

DIGITALE ZELFTRIAGE

ZORGCOÖRDINATIE

Na de totstandkoming van de fusie tot Huisartsenposten De LIMES bv is met 

een frisse blik gekeken naar de efficiëntie, inrichting en toepassing van de 

bedrijfsprocessen. Om de kwaliteit van onze zorg(organisatie) te borgen en te 

laten toetsen is in 2021 gestart met een certificeringstraject. Huisartsenposten  

De LIMES bv heeft gekozen om dit traject met de Nederlandse Praktijk 

Accreditatie (NPA) te doorlopen. Door de opbouw en de normen vormt de NPA 

een logische aansluiting tussen de certificering van de aangesloten dag praktijken 

en van de huisartsenposten. Na een succesvol doorlopen pre-audit in juli 2021, 

waarbij is vastgesteld dat het kwaliteitssysteem voldoet aan:                                                      

• wet- en regelgeving 

• doeltreffendheid

• identificatie van de mogelijkheden voor verbetering, 

heeft begin november de definitieve audit plaatsgevonden. Tijdens deze audit 

zijn geen normafwijkingen vastgesteld en zijn 5 opmerkingen ten aanzien van 

mogelijke en/of noodzakelijke verbeteringen gemaakt en is Huisartsenposten 

De LIMES bv geaccrediteerd. De NPA auditor heeft het vertrouwen dat het 

kwaliteitsmanagementsysteem aan de NPA-kwaliteitsnormen voldoet en 

doeltreffend is en derhalve verantwoorde huisartsgeneeskundige spoedzorg 

verleent.

NPA CERTIFICERING

ONTWIKKELINGEN
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In februari en maart 2021 zijn ruim 1500 bewoners, woonachtig in (kleinschalige) 

zorginstellingen in de regio Zuid-Holland Noord, die nog een eigen huisarts 

hebben, gevaccineerd tegen COVID-19. De helft van deze bewoners zijn ingeënt 

door mobiele teams van Huisartsenposten De LIMES bv. Vijf mobiele teams 

bestaande uit een chauffeur, huisarts en twee assistenten zijn op pad gestuurd 

naar de verzorgingshuizen en instellingen voor bewoners met een lichamelijke  

en/of verstandelijke beperking. De andere helft van de bewoners werd na 

ontvangst van het vaccin door de instelling zelf ingeënt. Dit vaccinatieproject 

heeft een behoorlijke inspanning gevraagd van veel zorgverleners met als 

dankbaar resultaat kwetsbare inwoners te voorzien van een noodzakelijke 

vaccinatie.

Ook in 2021 bleek tijdens de COVID-19 pandemie de speciale coronaspoedpost 

onmisbaar om alle corona verdachte patiënten uit de regio Zuid-Holland Noord 

te beoordelen en te behandelen. In een aparte unit op het terrein van het Alrijne 

Ziekenhuis te Leiderdorp werden alle corona-positieve en verdachte patiënten 

gezien, zowel na kantooruren als overdag. Tijdens de pandemie is er vaak op- en 

afgeschaald met huisartsen en doktersassistenten om zo de patiëntenstromen 

op elk moment aan te kunnen. De huisartsen konden vanuit de dag praktijken 

verdachte en positief geteste patiënten naar deze post sturen om zo hun dag 

praktijk ‘schoon’ te houden en de risico’s op besmetting zoveel mogelijk te 

beperken.

Vaccinatie-teams op pad in de regio om kwetsbare patiënten te vaccineren.

CORONAVACCINATIE

CORONASPOEDPOST
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COLOFON

Uitgave 

Huisartsenposten De LIMES bv Mei 2022.

 

Samenstelling en eindredactie 

Corline J.A. de Groot, bestuurssecretaris

 

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

linkedin.com/in/huisartsenposten-de-limes-114112160

10


