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Memo 

Aan:   Gemeenteraad Oude IJsselstreek 

Cc:    

Van:   Wethouders Kuster en Overduin 

Datum:  16-11-2020 

Kenmerk: 165739 

Onderwerp: Ondersteuning bij quarantaine 

 
Geachte gemeenteraad,  
 
Met deze memo informeren wij u over de ondersteuning aan inwoners bij verplichte quarantaine.  
 

Aanleiding 
Inwoners die positief zijn getest of terugkeren uit een risicogebied moeten direct 10 dagen in (thuis)quarantaine. Dit 
betekent dat zij binnen blijven en geen bezoek ontvangen. We begrijpen dat dit lastig kan zijn. Veel voorbereidingstijd 
om dit te regelen is er niet. Voorbeelden van wat geregeld moet worden zijn: boodschappen, het naar school brengen 
en halen van kinderen, werk gerelateerde zaken, alternatieven voor de mantelzorgondersteuning als de betrokkene 
die levert. Ook kunnen mensen te maken krijgen met psychosociale problemen als gevolg van een ingrijpende 
gebeurtenis, zoals een besmetting met het coronavirus van zichzelf of dierbare naasten, of angst daarvoor.  
De meeste inwoners regelen dit zelf of met hun eigen netwerk. Die zelf- en samenredzaamheid blijft het uitgangspunt. 
Als er toch ondersteuning nodig is, helpen onderstaande maatregelen. We voorkomen zo verspreiding van het virus.  
 

Problemen met quarantaine voorkomen 
Om de drempel te verlagen om in quarantaine te gaan en om te voorkomen dat mensen die in quarantaine moeten in 
problemen komen is er ondersteuning. Het gaat om praktische ondersteuning en/of het continueren van zorg. De 
ondersteuning is voor inwoners die in quarantaine moeten en de problemen die daardoor ontstaan niet zelf (of met 
hun netwerk) op kunnen lossen.  
 

Snel en adequaat handelen 
De GGD verspreid een quarantainegids onder inwoners na het bron- en contactonderzoek en/of een positieve test. In 
deze informatieve gids, zie bijlage, wordt voor hulp naar gemeenten verwezen. Veel van de inzet wordt door onze 
partners in de sociale basis, vaak al binnen één werkdag, geboden. Wij zorgen zo dat de inwoner snel en adequaat 
ondersteuning krijgt op de juiste plek. 
 
Hieronder een schema hoe we lokaal én snel inwoners ondersteunen in deze lastige periode. 

Soort hulpvraag Antwoord 

(psycho-) sociale hulp  
een luisterend oor  

Sociaal Werk OIJ 

Praktische hulp:  
Bijv. boodschappen, hond uitlaten, kinderen halen/brengen  

Sociaal Werk OIJ 

(Medische) zorg en ondersteuning 
Er is al zorg/ondersteuning. Het gaat om continuïteit van 
zorg/ondersteuning (conform RIVM richtlijnen) 

Medisch: huisarts, GGD, Thuiszorg 

Begeleiding volwassen: toegangsteam 

Begeleiding Jeugd: Buurtzorg Jong 

Mantelzorg: Sensire Steunpunt MZ 

Inkomensondersteuning  
Financiële regelingen Corona, (bijz.) bijstand, schuldhulp)  

Sensire Sociaal Raadsliedenwerk 

Verblijf  
als thuisquarantaine echt geen optie is (bijv. om veiligheids-
redenen) en crisisopvang nodig is. 

Toegangsteam gemeente 

 

Acute zorg 
Daar waar de ernst van de problematiek maakt dat er acuut zorg geregeld moet worden, is het toegangsteam in staat 
om dit z.s.m. te realiseren. 
 


