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Laatst was ik bij de huisarts voor een kleine 
ingreep aan mijn hand. Ze deed deze mini- 
operatie zelf en voor ik het goed en wel 
wist fungeerde ik als assistent door bloed 
te stelpen. Participatieoperatie. Terwijl we 
daar gemoedelijk zaten, vroeg ik haar naar 
de sociale wijkteams en of ze daar bij de 
huisartsenpraktijk al ervaring mee hadden. 
Ja zei ze, ‘die komen er aan, hè?’ Ze keek ook 
een beetje bedenkelijk. Ze vertelde dat er 
een hulpverlener had gebeld en gegevens 
had gevraagd over een patiënt. Het leek 
haar toch niet de bedoeling dat ze die ging 
verstrekken. Er was toch ook nog zoiets als 
privacy en medisch beroepsgeheim. Terecht 
punt volgens mij. En was de patiënt zelf op 
de hoogte?
Er moet nog het nodige aan de wijkteams 
worden doorontwikkeld, zegt adviseur Peter 
Paul Doodkorte in dit nummer (p. 15) dat 
een special bevat over deze teams. Hij be-

doelt vooral de organisatorische inbedding 
van de teams. Doodkorte verwacht veel van 
de teams maar waarschuwt tegelijkertijd 
voor te hoge verwachtingen. En houdt een 
pleidooi voor ‘doorontwikkelen’ dus. Je zou 
dat doorontwikkelen overigens breder kun-
nen zien. Want hoe enthousiast je ook mag 
zijn over de wijkteams en de vernieuwings-
slag in de hulpverlening; mij lijkt me ook 
van belang dat je goed nadenkt over aller-
lei zaken waar de teams mee worden ge-
confronteerd. Neem bijvoorbeeld een thema 
als privacy of communicatie met andere 
zorgprofessionals als huisartsen.
De special gaat over veel meer natuurlijk. 
Zoals over de rol van ervaringsdeskundigen 
en de beoogde professional voor de teams. 
Lees!
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‘Bouw het 
stelsel niet op 
uitzonderingen’
Interview met beleidsadviseur Peter Paul 
Doodkorte over sociale wijkteams.

sociale 
teams staan ver-
nieuwing in de weg
Willekeur troef bij het samenstellen van 
de sociale wijkteams, vindt Marc Räkers.

Helpt de 
transitie de jeugd-
zorg vooruit?
Lisa de Vries, afgestudeerd MWD’er aan de 
Hogeschool van Amsterdam, zet de voors 
en tegens op een rij.18

De refl ectieve 
professional 
In wijkteams verlenen generalisten hulp en 
ondersteuning aan gezinnen. Welk type pro-
fessional kan hen het beste ondersteunen? 24

Ervarings-
deskundigheid in 
de wijk 
Ervaringsdeskundigen maken offi  cieel geen 
deel uit van wijkteams maar werken wel 
nauw samen met professionals in de wijk.28

Gevestigde 
belangen blokkeren 
vernieuwingen
Er moeten volgens sociaal ondernemer 
Daniël Giltay Veth nog veel obstakels uit de 
weg worden geruimd, willen de sociale wijk-
teams aan de hoge verwachtingen voldoen.  06

17

strafbaar 
stellen prostitutie 
helpt onrecht 
niet de wereld uit
Nieuw-Zeeland als gidsland. Decriminali-
seer prostitutie en stel de rechten van pros-
tituees centraal.12
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Weer lichtjes 
in zijn ogen  
Nanny Noordman schreef een boek over haar 
zoon Jan, verstandelijk beperkt en autistisch. 
Een reportage.
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