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Het Netwerk Palliatieve Zorg WSD is ontstaan 
door een samenwerking van de Netwerken 
Palliatieve Zorg Delft-Westland-Oostland 
(DWO) en Nieuwe Waterweg Noord (NWN). 
Vanaf januari 2022 vormen deze twee 
netwerken gezamenlijk het Netwerk 
Palliatieve Zorg Westland, Schieland en 
Delfland (WSD). 
 
In deze nieuwsbrief informeren wij u over: 

• Nieuwe netwerkcoördinator Belia Quak  

• Stand van zaken transitieproces 

• Vacature secretariële ondersteuning NPZ 
WSD 

 
Nieuwe netwerkcoördinator stelt zich voor 
 

 
Ik ben Belia Quak, 1 november gestart als 
netwerkcoördinator Palliatieve Zorg regio 
WSD. 
 
Ik ben getrouwd, moeder van twee zoons en 
twee schoondochters. Na mijn opleiding tot 
verpleegkundige heb ik verschillende 
specialisaties gedaan waarna ik o.a. werkzaam 
ben geweest als oncologie-, en 
kinderpleegkundige, afdelings- , en 
zorgmanager. 
 
De laatste 1,5 jaar werkte ik als 
oncologieverpleegkundige op de afdeling 
Hematologie/Oncologie in Antoniushove. 
Ik blijf het bijzonder vinden om een patiënt in 
de laatste fase van zijn/haar leven te mogen 
bijstaan en begeleiden. Wat is het toch 
belangrijk dat we goed weten wat de wensen 
van de patiënt en diens naasten zijn en we 
daarnaar proberen te handelen. Ik ben 
dankbaar dat ik naast mijn nieuwe functie een  

flexcontract mag houden als 
oncologieverpleegkundige. 
Zo blijf ik nog met ‘mijn voeten in de klei 
staan’ maar kan ik ook samen de kwaliteit van 
de palliatieve zorg in onze regio nog beter 
maken. 
Ik kijk uit naar onze samenwerking! 
Hartelijke groet, Belia Quak 
 
Stand van zaken transitieproces  
De afgelopen maanden heeft het 
transitieproces vertraging opgelopen in 
verband met de vacature netwerkcoördinator, 
die nu gelukkig weer is ingevuld. De 
transitiestuurgroep legt de laatste hand aan 
de samenwerkingsovereenkomst en het 
organogram van het NPZ WSD. Na 
ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst gaat de 
transitiestuurgroep door onder de naam 
stuurgroep WSD. De komende tijd richten wij 
ons op het verstevigen van de samenwerking. 
De nieuwe netwerkcoördinator zal 
kennismaken met alle partijen en daarbij 
tevens speerpunten ophalen voor de 
komende periode. Om invulling te geven aan 
deze speerpunten, gaan wij een kerngroep, 
werkgroepen en adviesgroep samenstellen en 
het duiden van hun taken.   
 
Vacature secretariële ondersteuning NPZ 
WSD 
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een 
secretarieel ondersteuner voor het NPZ WSD, 
voor gemiddeld 5 uur per week. Standplaats: 
thuis en/of op locatie. De voorkeur gaat uit 
naar een collega die reeds in dienst is bij een 
van de partijen van het netwerk op basis van 
uitbreiding van uren. Kent of bent u de 
persoon die wij zoeken? Dan horen wij graag 
van u! Voor meer informatie of vragen over 
de functie kunt u terecht bij Belia Quak, 
b.quak@careyn.nl.  
 
Meer informatie 
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 
vragen of suggesties hebben, neemt u gerust 
contact op met Belia Quak, b.quak@careyn.nl; 
06 57 57 97 01 
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