
Gedetineerden en hun partnerrelaties  

voor en na detentie  

Anne Brons 

Anja Dirkzwager 

Marieke van Schellen 

Sanne van der Stelt 

Paul Nieuwbeerta 



Deelonderzoek binnen Prison Project:  

De partnerrelaties van gedetineerden 

1. Gedetineerden en hun partnerrelaties voor detentie 

 

2. Contact tussen gedetineerden en hun partners tijdens detentie: 

oorzaken en gevolgen van partnercontact 

 

3. De effecten van detentie op relatievorming, kenmerken 

partnerrelatie (bv. kwaliteit) en relatieontbinding 

 



Achtergrond 

Detentie ……. 

•… zeer ingrijpende strafrechtelijke sanctie 

•… heeft mogelijk onbedoelde effecten, waaronder op 

partnerrelaties 

 

Partnerrelaties ……. 

•… juist van belang voor resocialisatie en het verminderen van 

crimineel gedrag (zie o.a. Laub & Sampson, 2003) 

•… relevant voor invulling detentie- en re-integratiebeleid 

 

 



Eerdere studies 

Veelal …. 

 

… een gering aantal gedetineerden met partners 

 

… alleen informatie over na detentie 

 Hoge scheidingskansen ! 

 

… geen informatie over situatie voor en tijdens 
detentie 

 N.B. Inzicht in de periode voor en na detentie is 
noodzakelijk voor vaststellen eventuele  effecten 
van detentie  

 

 



Onderzoeksvragen 

1. Hoe zien de partnerrelaties van Nederlandse gedetineerden 

voorafgaand aan detentie eruit? 

 

2. In hoeverre verschillen partnerrelaties voor detentie van die 

van de algemene bevolking? 

 

3. Hoe ontwikkelen de partnerrelaties van Nederlandse 

gedetineerden zich in de periode tijdens en na detentie? 

 



Prison Project 

Grootschalig & langlopende studie 
• 1.904 mannen 
• in voorlopige hechtenis 
• ingestroomd in alle HvB’s in Nederland 
• in een periode van 6 maanden (okt 2010 t/m mrt 

2011) 
 

• Geïnterviewd over hun leven vóór detentie 
• Meerdere malen geïnterviewd over hun leven  
    tijdens en maanden na detentie 

 
•956 mannen (50%) hebben een partner 
•Partner = relatie van minimaal 3 maanden 
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Data algemene bevolking: NKPS 

• Landelijk longitudinaal onderzoek naar de aard en sterkte van 

familiebanden 

• Steekproef: 
 In Nederland verblijvende bevolking 

 Leeftijd van 18 tot 79 jaar 

• Meting 1 (2002-2004) – 8.161 respondenten (respons: 45%) 

• Interviews en vragenlijsten 

• Toepassing zelfde steekproefcriteria als Prison Project: 

      2.718 respondenten 
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Kenmerken van relatie 
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Verwachtingen over partnerrelaties 
tijdens / na detentie  

 

Slechter: opsluitingseffect, stigma (sociale en financiële stress) 

  

Beter: afkicken, psychologische hulp, re-oriëntatie, ‘verplichte’ 

communicatie 

 

Geen verschil: individuele kenmerken blijven zelfde 

 



Data gedetineerden: Prison Project 
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Relatieontbinding tijdens en na detentie 



Relatiestatus van gedetineerden 
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Kans op instand houden relatie 
-> 6 maanden na detentie 
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Relatieontbinding tijdens en na detentie 

• Personen met ‘slechte’ relaties hebben grotere kans op langere 

detentieduur 

• Kwalitatief ‘slechte’ relaties worden ontbonden gedurende 

detentie 

 

• Bij relaties die in stand blijven is de kwaliteit van de relaties 

stabiel tijdens detentieduur 



Toekomst 

• Aandacht voor partners in PI: 

– Bezoekregeling 

– Afstand woning partner – PI 

– Bereikbaarheid PI 

– Bezoekgedrag 

– Contact Brief / telefoon  

– Contact overige familie 

 

• Relatievorming in en net na detentie 

 



www.prisonproject.nl 

Vragen 

Suggesties ? 


