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Hoeveel volwassen Amsterdammers geven mantelzorg, hoeveel 65-plussers krijgen mantelzorg en hoeveel jonge mantelzorgers 
telt Amsterdam? U leest het in deze factsheet. De gegevens zijn afkomstig uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016 en 
de Jeugdgezondheidsmonitor 2014-2016 van de GGD Amsterdam. De gemeente Amsterdam en de stadsdelen kunnen de 
informatie uit deze factsheet gebruiken voor de nadere invulling van het beleid ter ondersteuning van mantelzorgers.
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Mantelzorgers van 19 jaar en ouder 
• 1 op de 11 volwassenen in Amsterdam (9%) is 

mantelzorger, dat is evenveel als in 2012. Amsterdam 
telt minder mantelzorgers dan de rest van Nederland;

• 17% van de volwassen mantelzorgers voelt zich 
zwaar of overbelast. Overbelasting speelt vooral bij 
mantelzorgers die wekelijks minimaal 8 uur mantelzorg 
verlenen, in huis wonen bij de zorgvrager en/of 
mantelzorg geven aan hun kind(eren);

• 8% van alle volwassen mantelzorgers gebruikt het 
ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers van de 
gemeente en de stadsdelen. Mantelzorgers die in huis 
wonen bij de zorgvrager gebruiken dit aanbod vaker 
(16%) dan andere mantelzorgers;

• 11% van alle 65-plussers krijgt mantelzorg, terwijl dat 
geldt voor een derde van de 85-plussers. Dat komt 
voornamelijk doordat 85-plussers vaker beperkingen 
in het dagelijks functioneren ondervinden dan 65- t/m 
84-jarigen.  

 

Jonge mantelzorgers tot 16 jaar
• 1 op de 8 10-jarigen in Amsterdam (12%) groeit op in 

een gezin met minimaal één lichamelijk of psychisch 
zieke ouder. Dit betekent niet per definitie dat deze 
kinderen zorgtaken verrichten, maar zij worden wel 
gerekend tot de jonge mantelzorgers, omdat zij zorgen 
hebben over de thuissituatie en/of zelf minder zorg en 
aandacht krijgen en/of (mede) zorgen voor dit zieke 
gezinslid;

• 1 op de 5 jongeren uit de 2e en 4e klas van het 
voortgezet onderwijs in Amsterdam heeft een gezinslid 
met een ernstige lichamelijke ziekte, psychische ziekte, 
lichamelijke beperking of handicap. Van deze jonge 
mantelzorgers ervaart een derde hierdoor problemen.

Mantelzorgbeleid
Mantelzorg verlenen heeft positieve aspecten. Veel 
mantelzorgers ervaren het als zinvol om iemand te helpen 
als dat nodig is, maar het kan ook zwaar zijn. De gemeente 
Amsterdam biedt ondersteuning aan mantelzorgers in de 
meest brede zin, zowel praktische hulp als ondersteuning 
ter voorkoming van overbelasting. Deze ondersteuning 
is er voor alle mantelzorgers in de verschillende stadia 
van zorg die ze verlenen. Voorbeelden lopen uiteen van 
parkeervergunningen voor mantelzorgers tot logeeropvang 
voor degene die wordt verzorgd. De ondersteuningstaak 
van de gemeente is vastgelegd in de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). 

De gemeente zet zich ook in voor de ondersteuning van 
jonge mantelzorgers.1 Jonge mantelzorgers zijn kinderen 
en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een gezinslid 
dat chronisch ziek of gehandicapt is, een psychische 
aandoening of een ernstige verslaving heeft.2-4  Voorbeelden 
van het ondersteuningsaanbod voor jonge mantelzorgers 
in Amsterdam zijn preventieve programma’s voor kinderen 
van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen 
van verslaafde ouders (KVO), een e-learning met coaching 
vanuit Markant en aandacht voor jonge mantelzorgers 
vanuit het jongerenwerk in de stadsdelen.2,5  Daarnaast 
worden professionals uit (wijk)zorg en welzijn getraind om 
jonge mantelzorgers te herkennen en te ondersteunen 
en is er een lesprogramma voor VO/MBO scholen. 
Jeugdgezondheidszorg, in Amsterdam onderdeel van de 
Ouder- en Kindteams, vraagt actief naar de thuissituatie om 
jonge mantelzorgers die risico lopen op te sporen, zodat ze 
zo snel mogelijk adequate hulp krijgen.t

Gebruikte definities

Mantelzorgers geven zorg en ondersteuning aan een naaste die chronisch ziek is en/of een beperking heeft. Zoals een partner, ouder, 
kind, vriend, buur, of kennis. De mantelzorger geeft langdurig, intensief en onbetaald zorg en ondersteuning aan iemand met wie hij/zij 
een persoonlijke band heeft.6

  

In deze factsheet gebruiken we als criterium voor mantelzorg bij inwoners van 19 jaar en ouder dat iemand gedurende ten minste 3 
maanden en/of minimaal 8 uur per week zorg verleent.7

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek of gehandicapt is, een 
psychische aandoening of een ernstige verslaving heeft. Dit betekent niet per definitie dat deze kinderen zorgtaken verrichten, maar 
zij worden wel gerekend tot de jonge mantelzorgers, omdat zij zorgen hebben over de thuissituatie en/of zelf minder zorg en aandacht 
krijgen en/of (mede) zorgen voor dit zieke gezinslid.2-4,8  De thuissituatie kan een grote impact hebben op hun leven en leiden tot sociaal-
emotionele problemen.3,9,10  Naar schatting is volgens deze brede definitie ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren t/m 24 jaar 
in Nederland mantelzorger.11 

In deze  factsheet presenteren we cijfers van 10-jarige kinderen die opgroeien in een gezin met minimaal één ouder of verzorger met 
een ernstig gezondheidsprobleem, een chronische ziekte of een ernstig psychisch probleem. Er is niet gevraagd naar zieke broers, 
zussen of andere huisgenoten. Daarom zijn deze cijfers mogelijk een onderschatting van het werkelijke aantal jonge mantelzorgers. Ook 
presenteren we cijfers over leerlingen uit de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs die ooit één van de volgende ingrijpende 
gebeurtenissen (life events) hebben meegemaakt, ofwel nu meemaken: een psychische ziekte, een ernstige lichamelijke ziekte of een 
lichamelijke beperking of handicap van vader, moeder, broer of zus of andere huisgenoot. Voor deze gebeurtenissen is nagevraagd of de 
jongere hier (nog) problemen mee heeft.

Kernpunten
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Evenveel volwassen mantelzorgers als in 2012
Landelijk is sprake van een lichte stijging van het aandeel 
mantelzorgers van 19 jaar en ouder van 12% in 2012 naar 
14% in 2016. In Amsterdam zien we geen stijging: net als 
in 2012 verleent 9% van de volwassen Amsterdammers  
in 2016 mantelzorg. Dat zijn ongeveer 57.000 inwoners. 
Amsterdam telt minder mantelzorgers dan gemiddeld in 
Nederland (14%), zie figuur 1. Gedeeltelijk kan dit verklaard 
worden doordat Amsterdam meer jongvolwassenen, minder 
gehuwden of samenwonenden en meer inwoners van niet-
westerse herkomst telt dan de rest van Nederland. Deze 
groepen inwoners geven over het algemeen minder vaak 
mantelzorg. Maar ook als we hiermee rekening houden, 
is het percentage mantelzorgers in Amsterdam lager dan 
landelijk. Ook ligt het aandeel mantelzorgers in Amsterdam 
iets onder het gemiddelde van de andere grote steden 
(10%). Dit verschil kunnen we grotendeels toeschrijven 
aan de bevolkingsopbouw van Amsterdam naar leeftijd, 
opleiding, herkomst en burgerlijke staat.

Mantelzorgers van 19 jaar en ouder

Figuur 1: Mantelzorgers van 19 jaar en ouder in 2012 en 2016 in Amsterdam, de vier grote 
steden (G4) en Nederland (%). Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 
GGD’en, RIVM en CBS.

 
Vrouwen en 55 t/m 64-jarigen vaker mantelzorger
In Amsterdam geven vrouwen vaker mantelzorg dan mannen. Ook 55- t/m 64-jarigen, gescheiden Amsterdammers, 
inwoners van Nederlandse herkomst en inwoners zonder betaald werk zijn vaker mantelzorger. Het aandeel 
mantelzorgers verschilt niet of nauwelijks tussen de stadsdelen en de 22 gebieden. Onder de laagstopgeleide 
Amsterdammers is het aandeel mantelzorgers iets lager dan gemiddeld. Dit verschil wordt niet verklaard door 
leeftijd, geslacht en herkomst. Landelijk onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) laat eveneens 
zien dat laagopgeleiden en inwoners van niet-westerse herkomst minder vaak mantelzorg geven. Dit komt niet door 
een kleinere bekendheid met het begrip mantelzorg, want het SCP gebruikt dit begrip niet in de vragenlijst. Een 
verklaring ligt volgens het SCP in het feit dat laagopgeleiden en inwoners van niet-westerse herkomst minder mensen 
kennen die hulp nodig hebben. Inwoners van niet-westerse herkomst hebben minder vaak een hulpbehoevende 
partner of ouder doordat zij gemiddeld jonger zijn en doordat ouders en grootouders soms nog in het land van 
herkomst wonen. Voor het kleinere aantal hulpbehoevenden in het netwerk van laagopgeleiden heeft het SCP geen 
verklaring.12,13
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kind(eren) zorgen, wonen het vaakst in huis bij de 
zorgvrager (68%). Inwoners die mantelzorg verlenen aan 
(schoon)ouders, andere familieleden, buren, vrienden 
of kennissen moeten meestal reizen om hulp te bieden: 
ruim de helft (57%) moet minimaal 5 kilometer reizen, 
42% woont op een afstand van minder dan 5 kilometer 
van de zorgvrager en 5% woont in huis bij de zorgvrager.c 

10.000 inwoners zwaar belast door mantelzorg
Van de volwassen mantelzorgers voelt 17% zich zwaar of 
overbelast. Dat zijn circa 10.000 Amsterdammers. Vrouwelijke 
mantelzorgers voelen zich vaker zwaar of overbelast dan 
mannelijke mantelzorgers. De ervaren belasting loopt 
op met de intensiteit van de zorg: 9% van degenen die 
wekelijks 1 tot 5 uur mantelzorg verlenen voelt zich zwaar of 
overbelast, dat geldt voor 16% van de Amsterdammers die 
6 tot 10 uur mantelzorg verlenen en voor 37% van degenen 
die wekelijks 11 uur of meer mantelzorg geven. Ook komt 
zware en overbelasting vaker voor bij mantelzorgers die in 
huis wonen bij de zorgvrager (28%) en bij mantelzorgers die 
voor hun kinderen zorgen (35%). Deze groepen overlappen 
elkaar deels. De ervaren belasting van mantelzorgers hangt 
niet samen met het al dan niet hebben van betaald werk.

1 op 12 mantelzorgers gebruikt ondersteuningsaanbod
De gemeente en de stadsdelen hebben een taak in het 
ondersteunen van mantelzorgers, onder andere zodat zij niet 
overbelast raken. Een klein deel van de volwassen mantelzorgers 
(8%) maakt gebruik van dit ondersteuningsaanbod. Het 
gebruik van het ondersteuningsaanbod verschilt niet tussen de 
stadsdelen.d Mantelzorgers die in huis wonen bij de zorgvrager 
maken vaker gebruik van het ondersteuningsaanbod (16%) dan 
degenen die niet bij de zorgvrager in huis wonen (5%). Er is geen 
samenhang tussen het gebruik van het ondersteuningsaanbod 
en de belasting die mantelzorgers ervaren. Ook is het gebruik 
van het aanbod niet gerelateerd aan de persoon aan wie  
mantelzorg wordt verleend.

Vooral mantelzorg aan ouders en schoonouders
De helft van de volwassen mantelzorgers zorgt voor ouders 
of schoonouders, 14% verleent mantelzorg aan zijn of haar 
partner en 11% aan zijn of haar kind(eren) (zie figuur 2). 
Gemiddeld verlenen mantelzorgers 13 uur zorg per week. 
Werkende mantelzorgersa geven minder uur mantelzorg per 
week (10 uur) dan niet-werkende mantelzorgers (19 uur). 
Mantelzorgers die voor hun partner of kind(eren) zorgen, 
besteden hieraan meer tijd, namelijk gemiddeld 31 uur per 
week. Inwoners die mantelzorg verlenen aan (schoon)ouders, 
overige familieleden, buren, vrienden of kennissen besteden 
hieraan gemiddeld 7 uur per week. Er is niet gevraagd welke 
taken de mantelzorger verricht. Wel is in de vragenlijst 
aangegeven dat het bij mantelzorg bijvoorbeeld gaat om 
huishoudelijke taken, wassen en aankleden, gezelschap 
houden, vervoer en het regelen van geldzaken.

Helft mantelzorgers reist meer dan 5 kilometer
Een vijfde van de volwassen mantelzorgers woont in huis bij 
de zorgvrager, een derde woont op maximaal 5 kilometer 
afstand en de helft van de mantelzorgers moet 5 kilometer of 
meer reizen. Dat geldt ook voor mantelzorgers uit de laagste 
inkomensgroep.b Mantelzorgers die voor hun partner of

 

a 19- t/m 64-jarigen
b gestandaardiseerd huishoudinkomen in 2015 maximaal € 16.100,-
c er kan sprake zijn van meerdere mensen aan wie mantelzorg wordt 
  gegeven, zodat het cijfer optelt tot meer dan 100%
d vanwege het kleine aantal mantelzorgers in de steekproef is het 
  niet mogelijk om uitspraken te doen over het gebruik van het 
  ondersteuningsaanbod in de 22 gebieden

Figuur 2: Aan wie geven Amsterdammers van 19 jaar en ouder mantelzorg? (%)
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Een derde van de 85-plussers krijgt mantelzorg
11% van de Amsterdammers van 65 jaar en ouder heeft in het voorgaande jaar 
mantelzorg ontvangen. Dit is iets minder dan landelijk (13%), maar komt overeen 
met het cijfer in de andere grote steden (zie figuur 3). Het ontvangen van mantelzorg 
hangt sterk samen met de leeftijd: 6% van de 65- t/m 74-jarigen krijgt mantelzorg,  
14% van de 75- t/m 84-jarigen en 36% van de 85-plussers. Verder krijgen vrouwen, 
laagopgeleiden, ouderen met een laag inkomen en verweduwden relatief vaak 
mantelzorg. Deze verschillen in het ontvangen van mantelzorg kunnen grotendeels 
verklaard worden door verschillen in geslacht en leeftijd en de aanwezigheid van 
lichamelijke beperkingen. Het aandeel ouderen dat mantelzorg krijgt, loopt uiteen van 
8% in Centrum tot 13% in Noord.

Kleine groep krijgt wekelijks meer dan 20 uur mantelzorg
Bijna de helft van de 65-plussers die mantelzorg krijgen, ontvangt 1 tot 5 uur 
mantelzorg per week, een derde ontvangt 6 tot 20 uur en een vijfde krijgt elke 
week 21 uur of meer mantelzorg. Mannen die mantelzorg ontvangen, krijgen 
even vaak 6 uur of meer mantelzorg per week als vrouwen, dat zelfde geldt voor 
ouderen met en zonder beperking. Inwoners van 85 jaar en ouder die mantelzorg 
ontvangen krijgen minder vaak 6 of meer uur mantelzorg per week dan 65- 
t/m 74-jarigen die mantelzorg ontvangen. Dat kan verklaard worden doordat 
Amsterdammers van 85 jaar en ouder vaker alleenwonend zijn en geen partner 
(meer) hebben die mantelzorg kan verlenen. 

Figuur 3: Inwoners van 65 jaar en ouder die mantelzorg ontvangen in Amsterdam, 
de vier grote steden (G4) en Nederland (%). Bron: Gezondheidsmonitor 
Volwassenen en Ouderen 2016 GGD’en, RIVM en CBS.
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Mantelzorg - achtergrondkenmerken
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mantelzorger1 van wie 
zwaar of
overbelast

ontvangt
mantelzorg2 
(65+)

% % %

Amsterdam 9 17 11

Geslacht * * *

mannen 8 12 10

vrouwen 11 21 13

Leeftijd * n.s. *

19-34 jaar 4 # -

35-44 jaar 6 # -

45-54 jaar 13 # -

55-64 jaar 19 17 -

65-74 jaar 12 13 6

75 jaar en ouder 10 17 19

Opleiding * n.s. *

laag (max. basisschool) 5 # 21

midden 1 (vmbo, mbo1) 11 17 12

midden 2 (havo, vwo, mbo2-4) 8 25 9

hoog (hbo, wo) 10 15 8

Inkomen3 * n.s. *

maximaal 16.100 euro 7 20 15

16.100 - 21.300 euro 11 27 15

21.300 - 27.200 euro 9 12 10

27.200 - 35.100 euro 10 15 8

minimaal 35.100 euro 10 15 6

Tabel 1: Mantelzorg onder inwoners van 19 jaar en ouder in Amsterdam naar achtergrondkenmerken

*signifi cant verschil (p<0,05); n.s. verschil niet statistisch signifi cant; # aantal te klein om te presenteren; - geen gegevens; 
1geeft minimaal 3 maanden en/of 8 uur mantelzorg per week; 2 in het voorgaande jaar; 3besteedbaar huishoudinkomen in 
2015 gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden

mantelzorger1 van wie 
zwaar of
overbelast

ontvangt
mantelzorg2 
(65+)

% % %

Betaald werk (19-64 jarigen) * n.s.

nee 11 22 -

ja 8 17 -

Herkomst * n.s. n.s.

Nederland 11 15 11

niet-westerse landen 7 24 14

overig westerse landen 7 17 11

Burgerlijke staat * n.s. *

gehuwd, samenwonend 10 16 8

ongehuwd 7 19 8

gescheiden 13 17 10

weduwe, weduwnaar 8 # 21

Alleenwonend n.s. n.s. *

nee 9 18 9

ja 10 14 14
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Mantelzorg - stadsdelen en gebieden
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mantelzorger1 van wie zwaar 
of overbelast

ontvangt 
mantelzorg2  

(65+) 

 % % %

Amsterdam 9 17 11

Stadsdelen n.s. n.s. *

Centrum 11 9 8

West 8 22 10

Nieuw-West 9 23 13

Zuid 10 15 12

Oost 9 20 9

Noord 9 14 13

Zuidoost 7 16 12

Gebieden n.s. n.s. n.s.

Centrum-West 10 # 7

Centrum-Oost 11 # 9

Westerpark 9 # 7

Bos en Lommer 7 # 13

Oud-West/De Baarsjes 7 # 9

Geuzenveld/Slotermeer 6 # 14

Osdorp 10 # 13

De Aker/Nieuw Sloten 17 # 12

Slotervaart 7 # 14

Oud-Zuid 10 # 8

Tabel 2: Mantelzorg onder inwoners van Amsterdam naar stadsdelen en gebieden

*signifi cant verschil (p<0,05); n.s. verschil niet statistisch signifi cant ; # aantal te klein om te presenteren; 
1geeft minimaal 3 maanden en/of 8 uur mantelzorg per week; 2 in het voorgaande jaar

mantelzorger1 van wie zwaar 
of overbelast

ontvangt 
mantelzorg2  

(65+) 

 % % %

Buitenveldert/Zuidas 11 # 15

De Pijp/Rivierenbuurt 11 # 14

Oud-Oost 10 # 9

Indische Buurt/Oostelijk 
Havengebied

8 # 9

Watergraafsmeer 10 # 9

IJburg/Zeeburgereiland 6 # 10

Noord-West 9 # 14

Oud-Noord 10 # 12

Noord-Oost 8 # 14

Bijlmer-Centrum 4 # 13

Bijlmer-Oost 9 # 13

Gaasperdam/Driemond 8 # 11
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1 op 8 kinderen van 10 jaar is mantelzorger
In Amsterdam groeide 12% van de 10-jarige kinderen 
in 2015-2016 op in een gezin met een lichamelijk en/of 
psychisch zieke ouder, zo’n 900 kinderen. Deze kinderen 
worden tot de jonge mantelzorgers gerekend, omdat dit 
een grote impact op hun leven kan hebben. Het betekent 
niet dat zij per defi nitie zorgtaken hebben. Het betreft vooral 
kinderen van ouders met een lichamelijke ziekte: 11% van 
de 10-jarigen (ofwel ruim 800 kinderen) groeit op met een 
lichamelijk zieke ouder en 3% van de 10-jarigen (ofwel ruim 
200 kinderen) met een psychisch zieke ouder. Zieke broers, 
zussen of andere huisgenoten zijn niet meegenomen in deze 
cijfers. Het totaalcijfer fl uctueerde de afgelopen jaren tussen 
12 en 15% voor 10-jarigen (zie fi guur 4). Ook laat fi guur 4 
zien dat tussen 8 en 12% van de 5-jarigen in Amsterdam in 
de afgelopen jaren opgroeide met een zieke ouder.

Jonge mantelzorgers

Welke 10-jarigen zijn vaker mantelzorger?
Welke 10-jarige kinderen groeien vaker op in een gezin 
waarin één of beide ouder(s) ziek zijn en zijn daarmee vaker 
mantelzorger? Ouders van meisjes en ouders van niet-westerse 
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1 op 8 kinderen van 10 jaar is mantelzorger
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mantelzorgers (33% van de 2e klassers en 29% van de 4e klassers) aan dat zij (nog) problemen hebben met het feit dat ze 
een ziek gezinslid hebben of hadden. Er is niet gevraagd om wat voor problemen het gaat. Eerder onderzoek in Utrecht 
en Rotterdam liet zien dat in deze steden circa een kwart van de 1e en 3e klassers van het voortgezet onderwijs tot de 
jonge mantelzorgers gerekend kan worden.14,15

 
Welke jongeren van 13 tot 16 jaar zijn vaker mantelzorger?
Meisjes, jongeren van Nederlandse herkomst en jongeren die niet bij beide ouders wonen, geven vaker aan dat ze 
opgroeien met een ziek gezinslid. Dit geldt voor zowel 2e als 4e klas leerlingen. Uit tabel 3 blijkt ook dat leerlingen van 
overig westerse herkomst vaker opgroeien met een ziek gezinslid, maar dit verschil is niet significant. We zien geen 
verschillen tussen stadsdelen of gebieden.

 10 jaar 13-14 
jaar

15-16 
jaar

% % %

Amsterdam 12 20 21

Geslacht * * *

jongens 11 18 18

meisjes 13 22 24

Opleiding2 * n.s. n.s.

laag (max. vmbo) 16 20 20

midden (havo, vwo, mbo) 14 20 22

hoog (hbo, wo) 10 - -

Herkomst * * *

Nederland 9 22 24

niet-westerse landen 15 19 19

overig westerse landen 10 21 24

Gezinssamenstelling * * *

woont bij beide ouders 11 19 19

woont niet bij beide ouders 15 23 26

Tabel 3: Jonge mantelzorgers1 in Amsterdam naar  
achtergrondkenmerken

*significant verschil (p<0,05); n.s. verschil niet statistisch significant ; - geen gegevens; 
1kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een gezinslid dat een ernstige 
lichamelijke ziekte, handicap of een psychische aandoening heeft; 2bij 10-jarigen: hoogste 
opleidingsniveau van de ouder(s); bij 13-16-jarigen: huidige opleidingsniveau van de 
jongere

 

10 jaar 13-14 jaar 15-16 jaar

 % % %

Amsterdam 12 20 21

Stadsdelen * n.s. n.s.

Centrum 9 24 21

West 12 20 22

Nieuw-West 15 18 21

Zuid 9 20 23

Oost 10 20 19

Noord 13 22 22

Zuidoost 16 20 20

Gebieden * n.s. n.s.

Centrum-West 6 26 20

Centrum-Oost 11 22 21

Westerpark 7 20 22

Bos en Lommer 17 19 18

Oud-West/De Baarsjes 12 21 24

Geuzenveld/Slotermeer 15 18 19

Osdorp 15 18 20

De Aker/Nieuw Sloten 8 17 25

Slotervaart 18 21 21

Oud-Zuid 8 18 24

Buitenveldert/Zuidas 7 # 22

De Pijp/Rivierenbuurt 13 19 22

Oud-Oost 13 18 20

Indische Buurt/Oostelijk 
Havengebied

10 18 18

Watergraafsmeer 8 20 19

IJburg/Zeeburgereiland 9 23 22

Noord-West 14 24 24

Oud-Noord 12 26 22

Noord-Oost 12 17 19

Bijlmer-Centrum 18 20 16

Bijlmer-Oost 12 18 20

Gaasperdam/Driemond 17 20 21

Tabel 4: Jonge mantelzorgers1 in Amsterdam naar leeftijd, 
stadsdelen en gebieden

*significant verschil (p<0,05); n.s. verschil niet statistisch significant; 1kinderen en jongeren t/m 
24 jaar die opgroeien met een gezinslid dat een ernstige lichamelijke ziekte, handicap of een 
psychische aandoening heeft
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Hoe zijn de gegevens verzameld?
Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016
Informatie over mantelzorg onder volwassenen is afkomstig uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 
(AGM), het vierjaarlijkse gezondheidsonderzoek van de GGD Amsterdam onder Amsterdammers van 
19 jaar en ouder. In 2016 deden ruim 8.600 Amsterdammers mee aan het onderzoek (respons: 38%). 
De steekproef werd getrokken uit het bevolkingsregister en was gestratificeerd naar leeftijd en de 22 
Amsterdamse gebieden. De gegevens zijn gewogen naar de bevolkingssamenstelling van Amsterdam 
voor geslacht, leeftijd, gebied, burgerlijke staat, huishoudgrootte, inkomen en herkomst. Hierdoor zijn de 
resultaten representatief voor de bevolking van Amsterdam.

Jeugdgezondheidsmonitor 2014/’16
Informatie over jonge mantelzorgers van 5 en 10 jaar is 
afkomstig uit de Jeugdgezondheidsmonitor 2015/’16 op het 
basisonderwijs (JGM). Hiermee wordt jaarlijks de lichamelijke 
en sociaal-emotionele gezondheid van kinderen en jongeren in 
Amsterdam in kaart gebracht. Voorafgaand aan het preventief 
gezondheidsonderzoek door de GGD onder 5- en 10-jarigen 
krijgen ouders een papieren vragenlijst thuisgestuurd. In 
schooljaar 2015-2016 vulden in totaal 10.475 ouders deze 
vragenlijst in (respons: 63%). De gecodeerdee vragenlijsten 
worden gebruikt voor epidemiologisch onderzoek. De 
gegevens zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, etnische 
herkomst en sociaaleconomische status en zijn daarmee 
representatief voor alle 5- en 10-jarigen in Amsterdam. De 
gegevens over jonge mantelzorgers van 13 t/m 16 jaar zijn 
afkomstig uit de Jeugdgezondheidsmonitor 2014/’15 op het 
voortgezet onderwijs (E-MOVO), een digitale vragenlijst die 
t/m schooljaar 2014-2015 in Amsterdam op alle scholen voor 
regulier voortgezet onderwijs werd afgenomen. Leerlingen 
uit de 2e en 4e klas beantwoordden via internet vragen over 
hun gezondheid, welzijn en leefstijl. Informatie uit E-MOVO 
wordt gecodeerde gebruikt voor epidemiologisch onderzoek. 
In schooljaar 2014-2015 vulden in totaal 9.766 Amsterdamse 
jongeren E-MOVO in (respons: 85%).

Verschillen tussen groepen
Met statistische toetsen zijn de resultaten tussen 
groepen vergeleken, bijvoorbeeld mannen en vrouwen, 
leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus. Verschillen tussen 
groepen zijn statistisch significant als de kans op toeval 
kleiner is dan 5% (p<0,05). In de tabellen staat bij deze 
verschillen een (*). 

Tot slot 

e De vragenlijsten worden gecodeerd, zodat de onderzoekers niet 
weten om welke kinderen het gaat.
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Tot slot 
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