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Geachte mevrouw Eggink,

Jaarlijks presenteren wij de feiten over mantelzorgondersteuning in uw gemeente.
Hierbij de Factsheet 2017 gebaseerd op actuele cijfers van CBS, SCP en Mezzo.

We hopen u met deze informatie van dienst te zijn bij de verdere ontwikkeling van het 
gemeentelijke Wmo-beleid ten aanzien van mantelzorgondersteuning.

Meer exemplaren van de Factsheet zijn als PDF-bestand te downloaden van onze website: 
http://www.vithulpbiimantelzorq.nl/home/onze-diensten/dienstverleninq/. Hier kunt u ook 
terecht voor een toelichting op de cijfers.

Met vriendelijke groet,
B.J.J Rikhof ^ 

directeur

Bijlage: Factsheet 2017
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Mantelzorgondersteuning 
gemeente Oude IJsselstreek 2017

Mantelzorg
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. 
Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een persoon uit hun omgeving 
met een chronisch zieke, een lichamelijke of verstandelijke beperking, of met psychische of 
verslavingsproblemen.
Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers 
geven zorg omdat zij een persoonlijke, emotionele band hebben met degene voor wie ze zorgen.*

^Definitie Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

VIT-hulp bij mantelzorg

VIT biedt hulp aan mantelzorgers en hulpvragers met 
als doel hen optimaal in staat te stellen (weer) deel te 
nemen aan het maatschappelijk leven. Aan deze hulp 
zijn geen kosten verbonden en er is geen indicatie 
nodig. VIT werft zorgvrijwilligers die vervangende of 
aanvullende mantelzorg kunnen bieden en zet hen 
indien nodig en waar gewenst in. Aan alle 
zorgvrijwilligers biedt zij de mogelijkheid om zich 
verder in hun werk te bekwamen en te ontplooien.
VIT- hulp bij mantelzorg beschikt over het 
Gouden keurmerk PREZO Informele Zorg

De dienstverlening van VIT is gebaseerd op het Model 
Informele Zorg met de vier doelen ‘Vinden, Versterken, 
Verbinden en Verlichten.

Vinden, Versterken en Verbinden
Als lokaal en regionaal kennis- en expertisecentrum 
geeft VIT-hulp bij mantelzorg uitvoering aan de doelen 
vinden, versterken en verbinden en wil op het terrein 
van informele zorg fungeren als knooppunt en daarbij 
adviserend, ondersteunend en faciliterend zijn aan 
beleidsmakers en dienstverleners in het sociale 
domein.

Hiervoor zet VIT de volgende diensten in: Informatie - 
Helpdesk - Informatie- en documentatiecentrum - 
Beleidsondersteuning - Netwerkontwikkeling - 

Belangenbehartiging mantelzorgers - Advies en 
ondersteuning - Gastlessen voor basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs - Scholing op maat.

Verlichten

VIT-hulp bij mantelzorg als lokale en regionale 
organisatie voor ondersteuning van mantelzorgers 
geeft uitvoering aan het doel verlichten door het 
bieden van ondersteuning in elke fase in de 
zorgsituatie en bij elke ondersteuningsvraag van de 
mantelzorgen Goede ondersteuning voor 
mantelzorgers draagt ertoe bij dat draaglast en 
draagkracht in evenwicht zijn. Een mantelzorger is 
naast mantelzorger, ook partner, kind, werknemer, 
scholier of vrijwilliger. Balans tussen de verschillende 
taken en rollen is belangrijk om overbelasting te 
voorkomen.

Om de taak van mantelzorgers te verlichten en hun 
draagkracht te vergroten biedt VIT een compleet 
pakket aan samenhangende diensten:

Intakegesprek - Begeleidingstraject - 
Ondersteuning bij ‘ontspoorde mantelzorg’ - 

Inloopbijeenkomst - Lotgenotencontact voor jonge 
mantelzorgers - Scholing voor mantelzorgers - 

Lotgenotencontact met thema - Eendaagse en 
driedaagse respijtarrangementen - Inzet

www.vithulpbijmantelzorg.nl
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Enkele cijfers over de gemeente Oude IJsselstreek

Inwonersaantal gemeente Oude IJsselstreek per 01-01-2017 39.568
Inwonersaantal 18 jaarof ouder 31.867
Aantal mantelzorgers 18 jaarof ouder 10.622
Mantelzorgers die langdurig zorgen 9.050
Mantelzorgers die langdurig én intensief zorgen 1.498
Mantelzorgers die zich zwaar belast voelen 1.062
Aantal jonge mantelzorgers 1.925

Deze cijfers zijn gebaseerd op gegevens van het CBS, SCP en Mezzo.
Een toelichting hierop vindt u op onze website.

Over informele zorg
4 miljoen mantelzorgers
In Nederland zorgen ruim 4 miljoen mensen 
langdurig of intensief voor een ouder, partner, 
kind of kennis die hulp nodig heeft. 610.000 
mantelzorgers doen dit meer dan acht uur per 
week en langer dan drie maanden. Ongeveer 
400.000 mantelzorgers voelen zich 
zwaarbelast of overbelast.

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald 
voor een chronisch zieke, gehandicapte of 
hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander 
familielid, vriend, buur of kennis. Mantelzorg is 
meestal geen vrijwillige keuze maar de zorg 
vloeit voort uit de sociale relatie.

Jonge mantelzorgers
Van de jongeren in Nederland groeit 25 0Zo op 
met ziekte en zorg in de thuissituatie. Zij 
worden ‘jonge mantelzorgers’ genoemd. Het 
begrip ‘opgroeien met zorg’ verwijst niet alleen 
naar de zorgtaken die het kind op zich neemt, 
maar ook naar de zorgen die deze situatie 
voor veel kinderen met zich meebrengt. 
Kenmerkend voor een grote groep jonge 
mantelzorgers is dat zij de taken en 
verantwoordelijkheden op zich nemen, die 
volgens onze huidige maatstaven niet passen 
bij hun leeftijd en ontwikkeling. Zij hebben 
hierdoor een verhoogde kans op fysieke en 
psychische problemen.

Ondersteuning werkt
Uit een onderzoek onder 1273 mantelzorgers 
die een vorm van ondersteuning kregen, bleek 
dat de respondenten over de gehele linie 
opbrengsten ervaren en baat hebben bij de 
geboden mantelzorgondersteuning. Zij geven 
aan de mantelzorg beter aan te kunnen.
Vooral de groep mantelzorgers die meerdere 
keren per maand contact hebben met 
mantelzorgondersteuning, hebben dat gevoel.

Informele zorg houdt zorg betaalbaar.
Mantelzorg wordt steeds belangrijker. De laatste járen 
zijn de zorgvraag en zorgkosten toegenomen. Dit komt 
door een toenemende levensverwachting, de komst 
van technologische ontwikkelingen maar bijvoorbeeld 
ook omdat mensen al dan niet uit vrije wil langer 
zelfstandig blijven wonen. Mensen worden 
opgeroepen hulp te zoeken in eigen omgeving.
Het is daarom van groot belang dat mantelzorgers op 
hun eigen wijze voor een ander kunnen zorgen, zodat 
zij de zorg kunnen combineren met hun werk, 
opleiding en sociaal leven.

630.000 vrijwilligers
In Nederland zijn rond 630.000 van de volwassenen 
actief of wel eens actief als vrijwilliger in de zorg. 
Twee derde daarvan verricht het werk structureel, 
d.w.z. wekelijks of maandelijks.
Vrouwen zijn actiever in de informele zorg dan 
mannen. De top drie van motieven om met 
vrijwilligerswerk te beginnen is: altruïsme, leuk om te 
doen en een zinvolle besteding.

Ondersteuning voor vrijwilligers
Uit dit onderzoek blijkt dat heel veel Nederlanders 
elkaar helpen. Vaak gaat dat goed en doen mensen 
dat niet alleen voor de hulpbehoevende, maar ook 
omdat zij het leuk of nuttig vinden. Er zijn echter 
groepen die zo intensief helpen dat zij ondersteuning 
nodig hebben. Lang niet iedereen krijgt die 
ondersteuning.

Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen.
Zij doen dat op afgesproken en afgebakende tijden en 
kunnen de zorg op eigen initiatief beëindigen. 
Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband en 
verrichten nooit verpleegkundige handelingen.
Zij kunnen daarmee niet de professionele zorg 
vervangen.


