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Praktische informatie 
Woensdag 22 september 2021 | 19.00 - 21.00 uur | Digitaal via ZOOM 
 
Topic: ONF Symposium 22-09-2021 
Please click the link below to join the webinar: 

https://us02web.zoom.us/j/82941685154?pwd=OWZ4THM1cXdTUlZFd2Yya1JJeGhNUT09 
Meeting ID: 829 4168 5154  
Passcode: 639936 

  

Over het symposium 
In november 2018 vond het startsymposium van het Oncologisch Netwerk Friesland (ONF) plaats in Heerenveen. 
Sinds die tijd is er veel werk verzet en we weten dat we ook nog veel werk te verzetten hebben. Hoog tijd voor een 
volgend symposium van het ONF.  
Op 22 september a.s. hebben we een interessant programma opgesteld. Betrokken partners van het ONF zijn 
gevraagd om hun visie op een oncologisch netwerk te geven. Inbreng van derden kan het ONF verder helpen. 
Daarnaast zullen we door netwerkdeskundigen laten reflecteren over de herinrichting van de oncologische zorg in 
Friesland en met name de mamma-oncologische zorg. Reflecties van buiten die kunnen leiden tot nieuwe acties.  
De bijeenkomst zal via ZOOM plaatsvinden, waarbij we ervaren hebben dat dit een goede opkomst en een goede 
discussie niet in de weg staat.  
 

Graag tot ziens op woensdagavond 22 september 2021!  
 

  

Accreditatie 
Er is accreditatie aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN). 
Voor het verkrijgen van accreditatiepunten is aanmelden verplicht, met vermelding van BIG nr. en geboortedatum.   

             
             

Deelname en aanmelding 
Deelname is kosteloos. 
Aanmelden kan via info@oncologischnetwerkfrieland.nl  
 

https://us02web.zoom.us/j/82941685154?pwd=OWZ4THM1cXdTUlZFd2Yya1JJeGhNUT09
mailto:info@oncologischnetwerkfrieland.nl
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 Programma ONF Symposium 2021 
 
19.00 uur Opening  
 Hester van Cruijsen (internist-oncoloog) & Eric Manusama (chirurg) 
 
19.05 uur De visie op een oncologisch netwerk vanuit het perspectief van: 
 de zorgverlener  
 Susanne Pereboom (radiotherapeut) 
 
19.15 uur de patiënt 
 Irene Dingemans (belangenbehartiger Kwaliteit van Zorg, Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisaties) 
  
19.25 uur de huisarts 
 Theo Bakker (huisarts in Sneek) 
 
19.36 uur de bestuurder 
 Sandra Timmermans (lid Raad van Bestuur Antonius Zorggroep Sneek) 
 
19.45 uur de zorgverzekeraar 
 Rutger de Vries (senior manager zorginkoop bij Zilveren Kruis/De Friesland) & 
 Jelleke Koops-Nijhoff (medisch adviseur bij Zilveren Kruis/De Friesland) 

 

19.55 uur PAUZE   
 

20.00 uur Introductie historie Borstkanker Centrum Friesland 
 Hiltje de Graaf (internist-oncoloog/medisch manager ONF) 

 
20.15 uur Samenwerken binnen een netwerk - een blik van buiten 

Prof. dr. Dink Legemate (emeritus hoogleraar chirurgie aan de UvA en tot voor kort chirurg  en 

voorzitter divisie Chirurgische Specialismen in het Amsterdam UMC. Tevens gaf hij (mede) leiding 
aan diverse grote samenwerkings- en fusietrajecten) 
met als moderator: 
Mr. Wander Blaauw (voorzitter Raad van Toezicht Deventer Ziekenhuis, voorzitter Raad van 

Toezicht Verslavingszorg Noord Nederland, voorzitter Raad van Advies MSB Isala Zwolle en oud 
voorzitter Raad van Bestuur Zorgpartners Friesland) 

 

20.50 uur Samenvatting en afsluiting 
 Hester van Cruijsen (internist-oncoloog) & Eric Manusama (chirurg) 
 

 


