Jonge mantelzorgers in Heeze-Leende (8 t/m 18 jaar)
8 t/m 18 jarige mantelzorgers
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±140 jonge mantelzorgers in Heeze-Leende:
±40 kinderen in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar (6%)
±100 jongeren 12 t/m 18 jaar (8%)

Volwassen mantelzorgers in Heeze-Leende (18+)
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3.000 mantelzorgers (18+):
± 360 18-64 jarige mantelzorgers = zwaar belast
Het aandeel zwaarbelaste 65+ mantelzorgers lijkt te dalen
De intensiteit bedraagt meestal tussen de 1-10 uur per week
In combinatie met andere (zorg)taken en werk eerder overbelasting
Door de coronacrisis deed 6% meer en 2% minder mantelzorg
6% van de 18-64 jarigen en 8% van de 65-plussers weet niet waar zij terecht
kunnen voor ondersteuning bij mantelzorg, maar wil er wel informatie over

Kenmerken mantelzorgers (8+)
Mantelzorgen komt bij 8-11 jarigen vaker voor onder kinderen…

..waarvan beide ouders
laag/midden opgeleid
zijn (geen, lagere
school, MAVO, LBO)

..waarbij ze thuis moeite

..met een niet-Westerse

hebben met rondkomen

migratieachtergrond

Mantelzorgen komt bij 12-18 jarigen vaker voor onder jongeren…
..waarbij ze thuis moeite

..in de leeftijdscategorie

hebben met rondkomen

16 t/m 18 jaar

..die opgroeien in een
gezin bestaande uit vader
of moeder en partner en
eenoudergezinnen

Mantelzorgen komt bij 18-64 jarigen vaker voor onder volwassenen…
..vrouwen

..in de leeftijdscategorie

..met een Nederlandse
achtergrond

40 t/m 64 jaar

Mantelzorgen komt bij 65-plussers vaker voor onder ouderen…
..niet alleenstaand

..in de leeftijdscategorie
65 t/m 74 jaar

..die midden en hoog
zijn opgeleid (havo,
VWO, MBO, HBO, WO)

Mantelzorg ontvangen in Heeze-Leende (18+)
Ontvangt hulp van een mantelzorger in
verband met de gezondheid
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Ruim één op de zes
ouderen in Heeze-Leende
geeft aan dat er geen hulp
beschikbaar is in de
omgeving indien dit nodig
zou zijn vanwege
gezondheidsproblemen

65+ ZuidoostBrabant

Prognoses mantelzorg in Heeze-Leende

Bronnen: Jeugdmonitor 0-11 jaar (2017),
Jeugdmonitor 12-18 jaar (2019),
Volwassenen- en ouderenmonitor (2020),
Demografische projecties RIVM (2018).
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