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1997: Friese Oncologische samenwerking
• 1997: Hemato-oncologie

• 2004: SMOF 
(Oncologie, later Stichting 

Medische Oncologie Friesland)

• 2014: FROHON 
(Friese Regio Oncologisch 

en Hemato-Oncologisch 
Netwerk)
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1999: Focus op borst(mamma)zorg

• Borst en borstkankerzorg is voorloper binnen oncologie 
met mammapoliklinieken en zorgpaden

• Mammapoli in MCL sinds 1999

• Landelijk ontwikkeling zorgpaden met ondersteuning 
IKNL. Inhoud en logistiek afspraken professionals en 
patienten. 1e zorgpad in Leeuwarden betrof borstkanker 
2001.  
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Juni 2015: Borstkankercentrum

• Juni 2015: gezamenlijk ondertekende 
Raamovereenkomst Herinrichting 
Medisch-Specialistische Zorg Friesland, 
waarbij de bestuurders van de Friese 
ziekenhuizen en De Friesland 
Zorgverzekeraar (DFZ) zich ten doel 
hebben gesteld gezamenlijk een Center 
of Excellence mammazorg (verder te 
noemen Borstkankercentrum) op te 
richten. 
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Sept. 2015: Friese Borstkanker werkgroep

• Sept. 2015: 1e vergadering TMF (Tumorwerkgroep 
Mamma Friesland) met agenda. Inhoudelijke 
samenwerking alle ziekenhuizen, RIF en Pathologie 
Friesland

Hiltje de Graaf, september 2021



Jan. 2016: Zorgverzekeraar startnotitie 
borstkankerzorg
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Okt. 2016: Brief bestuurders aan 
specialistengroepen, o.a. FROHON,
m.b.t. start Borst Centrum Friesland
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Nov. 2016: Startbijeenkomst en LC
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Dec. 2016 t/m mei 2017: Projectgroep

• December 2016 grote projectgroep 
geformeerd met gemandateerde 
specialistengroepen, 
patiëntenvertegenwoordiging (BVN) en 
huisartsen met als opdracht om een 
voorstel te ontwikkelen voor de 
realisatie van de best mogelijke en 
toekomstbestendige borstkankerzorg in 
Friesland. 

• Werkbezoek AvL en Monro april2017

• Afspraak DFZ mei 2017
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Juni 2017: Advies projectgroep

• De projectgroep rapporteerde direct aan 
de gedelegeerd opdrachtgever 
P. Vink (destijds bestuurder van TSH)

• Juni 2017 is het advies van de projectgroep 
Borstkankercentrum Friesland aangeboden 
aan de bestuurders van de vier Friese 
ziekenhuizen.
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Juni 2017: Presentatie BCF door C. Hoff

• Foto LC
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Kort na presentatie blijkt..
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Radiologie juni-dec. 2017 

• De Friese vakgroepen radiologie hebben in een brief d.d. 07-06-2017 
aangegeven bezwaren te hebben tegen het voorgestelde plan, ondanks 
deelname van 2 radiologen in de projectgroep.

• In een tweede brief d.d. 02-12-2017 zijn door de radiologen drie mogelijke 
scenario’s geschetst waarop het diagnostisch traject voor de Friese borstkanker 
wat hen betreft georganiseerd kan worden: 
1. Diagnostische work-up inclusief MRI, alle puncties, lokalisaties en 

MDO op diverse afdelingen in de 4 ziekenhuizen intact houden. 
Harmoniseren van de logistiek, uniforme werkafspraken, scanprotocollen.

2. Een knip in het diagnostisch traject. 
3. Volledige concentratie van diagnostiek, verslagruimten en poliklinische 

bespreekruimten op 1 nieuwe locatie. 
Hier is een bestuurlijk plan over gemaakt en besproken in het BOF.
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Mei 2018: Projectopdracht aan 
stuurgroep ONF gaat door
Projectopdracht  
Aan de projectgroep is de volgende opdracht meegegeven: 

-          Realiseer, op basis van het in juni 2017 gepresenteerde adviesrapport, voor 1 juli 2020 het 

Borstkankercentrum Friesland (BCF). Dit met inachtneming van onderstaande 

uitgangspunten en de raamovereenkomst medisch specialistische zorg Friesland d.d. juni 

2015.  

-          Ontwikkel voor het BCF een organisatiestructuur die rekening houdt met en aansluit bij de 

ontwikkeling van een oncologisch netwerk in Friesland. 

De stuurgroep is verantwoordelijk voor: 

         Het ontwikkelen van voorstellen ten aanzien van de oprichting van juridische entiteit voor 

het BCF 

         Juridische vorm 

         Governance 

         Eigenaarschap 

         Het realiseren van een infrastructuur waarin kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg en 

de Inbedden van kwaliteitsindicatoren zoals PREMS en PROMS  

         Het realiseren van een adequaat en vernieuwend communicatiemodel met patiënten 

(digitale informatievoorziening, SDM, e.d.) 

         Marketing, communicatie en publiciteit  

         Actieve informatievoorziening naar stakeholders zoals MSB’s, stafbesturen etc. 

         Het realiseren van bouwkundige voorzieningen 

         Realisering ICT-infrastructuur 
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Mei t/m dec. 2018

• Mei 2018 t/m dec. 2018 Projectgroep Borstkanker 
Centrum Friesland

• Betrokkenheid ONF 

• Betrokkenheid projectleider ONF en verpleegkundig 
specialist

• Juni 2018: aanstelling medisch directeur BCF io
gekoppeld aan taak medisch manager ONF

• Sept. 2018: samenwerkingsovereenkomst 4 zh (SLA)

• Projecten groot en klein MDO, 1-dagsdiagnostiek, 
Indiveo, communicatie, ICT,  ruimtelijke voorzieningen, 
kwaliteit, zorg, personeel
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Jan 2019: Document implementatie 
project
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April 2019: Impasse BCF

• Er wordt gewerkt aan het BCF, 
maar betrokkenen zitten niet 
allen op 1 lijn
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Mei 2019: Nieuwe opdracht BCF- project
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Mei t/m nov. 2019

• Werkgroep begeleid door Floriaan van Bemmelen en 
Janneke Remmelts, namens bestuurders onder 
aandachtsdirecteur oncologie Erica Bakkum

• Rapportage naar Bakkum/ bestuurders
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Aug. 2019: Einde medisch directeur BCF io
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Nov. 2019: geen BCF en geen BOF

• Nov. 2019: Bestuurders → Er komt nu geen 
centrum/BCF

• Feb./mrt. 2020: Vanaf april 2020 is er geen 
Bestuurlijk Overleg Fries Zorglandschap 
(BOF) meer, tenzij er aanleiding is om in dit 
gezelschap te overleggen. Bestuurders 
overleggen nog wel daarna/soms met ZV 
erbij. 
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Mrt. 2020 t/m feb. 2021: netwerk/FBN?

• November 2019: Opdracht bestuurders  tot vorming van het Fries 
Borstzorg Netwerk (FBN) 

• Centrale trekkende groep/ kerngroep van gemandateerde 
zorgverleners

• Begeleid door Floriaan van Bemmelen en Janneke Remmelts namens 
bestuurders onder aandachtsdirecteur oncologie Erica Bakkum

• Groepen: markers, MDO, data borstzorg en betrekken vh borstzorg 
netwerk (TMF) 
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Feb. 2021: FBN onder ONF

• Kerngroep met gemandateerden blijft intact

• Inhoudelijk via TMF

• FBN/TMF valt onder ONF
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2021: Ziekenhuizen eigen ontwikkeling

Sept. 2020: STZ-status 
borstcentrum MCL i.v.m. belang 
rol innovatie en wetenschap bij 
borstkankerzorg.

Toch geen Friesland-breed zorgpad; ieder weer eigen zorgpad
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Conclusie 

• Lange historie m.b.t. samenwerking op inhoud, 
zeker op oncologisch gebied

• Borst-/Borstkankercentrum bleek bestuurlijk te 
grote stap 

• Wel mogelijkheden m.b.t. netwerkvorming

• Welke lessen te leren

• Rol van ONF belangrijk voor de toekomst
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