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Verklaring inzake toegankelijkheid van de 

masterproef criminologische wetenschappen 
 

 

 

Ondergetekende, 

 

Desender Elien (00603826) 

 

geeft hierbij aan derden, 

 

zijnde andere personen dan de promotor (en eventuele co-promotor), de commissarissen of leden van de 

examencommissie van de master in de criminologische wetenschappen, 

 

de toelating 

 

om deze masterproef in te zien, deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren of er, indien beschikbaar, een 

elektronische kopie van te bekomen, waarbij deze derden er uiteraard slechts zullen kunnen naar verwijzen 

of uit citeren mits zij correct en volledig de bron vermelden. 

 

Deze verklaring wordt in zoveel exemplaren opgemaakt als het aantal exemplaren waarin de masterproef 

moet worden ingediend, en dient in elk van die exemplaren ingebonden onmiddellijk na het titelblad. 

 

Datum: **************.. 

 

 

Handtekening:*********** 

 
 

 

 

 

 

 



Woord vooraf 
 

Vanuit mijn vooropleiding als pedagoge gaat mijn interesse al langer uit naar de mechanismen 

die een rol spelen bij de relatie tussen ouder en kind. Gedurende mijn stage binnen een 

residentieel behandelingscentrum voor drugafhankelijke personen, had ik heel wat gesprekken 

met de cliënten die er gedurende die periode verbleven. Een vaak terugkerend thema in deze 

gesprekken waren de zorgen van diegenen die kinderen hadden. Ze waren onder meer bang 

dat hun kinderen hen zouden vergeten, dat ze zich in de steek gelaten zouden voelen en dat 

zijzelf uiteindelijk geen rol meer zouden spelen in het leven van hun kind. Voor sommigen 

onder hen speelden deze overwegingen een doorslaggevende rol bij de beslissing om niet op 

het aanbod van een langdurige residentiële vervolgbehandeling in te gaan. Anderen kozen 

juist wel expliciet voor een intensieve residentiële behandeling om weer een beter rolmodel 

voor hun kinderen te worden. Zij hadden echter nog de keuze, gedetineerden hebben deze 

keuze helemaal niet. Het leek mij dan ook heel interessant om bij deze laatsten na te gaan hoe 

zij de scheiding met hun kind ervaren, hoe ze ermee omgaan en hoe zij proberen om vanuit de 

gevangenis de band met hun kind en hun ouderrol te behouden.               .        
 

Deze masterproef kwam tot stand in het kader van het behalen van het diploma ‘Master in de 

Criminologische Wetenschappen’. Dit werkstuk zou ik niet hebben kunnen realiseren zonder 

de hulp van enkele personen die ik dan ook van harte zou willen bedanken.   

 

Vooreerst zou ik mijn respondenten willen danken voor hun tijd en openheid. Zonder hun 

medewerking zou mijn masterproef er compleet anders hebben uitgezien. Daarnaast wil ik 

ook graag de betrokken diensten justitieel welzijnswerk bedanken voor alle inspanningen die 

ze hebben verricht om de vragenlijst aan zoveel mogelijk gedetineerde vaders te bezorgen. 

Ook het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst 

Justitie zou ik willen danken om mij de nodige toelating te verlenen.  

 

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar mijn promotor, Prof. Dr. Freya Vander Laenen 

voor haar steun, begeleiding en kritische feedback.  

 

Tenslotte zou ik ook graag mijn ouders en mijn vriend Sam willen bedanken voor hun 

voortdurende aanmoediging en steun.  
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1. Inleiding 

 

1.1. Probleemstelling 

 

De vrijheidsstraf is in België de meest ingrijpende strafrechtelijke sanctie die kan worden 

opgelegd. Deze straf kan aangewend worden om verschillende doelstellingen na te streven. 

Vooreerst kan het herstel van de rechtsorde beoogd worden door vergelding en de bevestiging 

van de bestaande normen. Daarnaast is een belangrijk doel van de gevangenisstraf ook het 

vergroten van het algemeen welzijn, door preventie en vermindering van criminaliteit. 

Gevangenisstraf beoogt deze reductie van criminaliteit onder meer via generale preventie 

(afschrikking), individuele preventie, neutralisering en resocialisatie. Afhankelijk van 

veranderingen in de tijdsgeest vinden er verschuivingen plaats in de nadruk die op de 

verschillende doelen en functies van gevangenisstraf wordt gelegd (Beyens, 2000; 

Dirkzwager, Nieuwbeerta & Fiselier, 2009).  

 

Naast deze doelstellingen die expliciet nagestreefd worden, brengt detentie ook heel wat 

onbedoelde gevolgen met zich mee (detentieschade) die niet mogen onderschat worden. Een 

vrijheidsstraf gaat verder dan het louter beroven van mensen van hun vrijheid zodat ze niet 

langer kunnen deelnemen aan het leven in de vrije samenleving en is dan ook een zeer 

ingrijpende en schokkende gebeurtenis. De schadelijke effecten van detentie worden deels 

toegeschreven aan het feit dat de vrijheidsstraf moet uitgezeten worden in een gevangenis, het 

prototype van wat Goffman (1961) als een ‘totale institutie’ heeft omschreven: een instituut 

dat het totale leven van de mens in al zijn facetten beheerst en dat tevens ertoe neigt het 

individu tot een object of nummer te maken. Alle mogelijkheden om persoonlijke 

verantwoordelijkheid voor zijn leven en voor dat van anderen in handen te nemen worden aan 

de gedetineerde ontnomen. Men wordt met andere woorden in een systeem van totale 

afhankelijkheid geplaatst (Demeersman, 2006; Dupont, 1998). De gedetineerde wordt van zijn 

familiaal, sociaal en professioneel milieu afgesneden en verliest dan ook van het ene op het 

andere moment zijn of haar maatschappelijke en familiale rol en status. De rol van 

echtgenoot, vader, kostwinner, collega, buur, kameraad,… werd afgenomen of is 

fundamenteel aangetast (Demeersman, 2006; Demyttenaere, 2002).  
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De overgrote meerderheid van de negatieve gevolgen van detentie – zoals verlies van een 

baan, inkomen en hierdoor vaak ook van huisvesting, het verbreken van relaties, 

drugafhankelijkheid, psychische problemen, ontwrichting van het sociale leven, 

stigmatisering,… - worden vanuit de penologie al lang bestudeerd (onder meer Fazel & 

Danesh, 2002; Franke, 1990; Garfinkel, 1956; Goethals, 1980; Hagan & Dinovitzer, 1999; 

Nagel, 1977; Porporino & Zamble, 1988; Raphael, 2007; Western, 2002). Daarnaast is er 

eveneens steeds meer en meer aandacht in het internationale onderzoeksveld voor de 

gevolgen van detentie voor de personen in de onmiddellijke omgeving van de gedetineerde 

(onder meer Arditti, Lambert-Shute & Joest, 2003; Christian, Mellow & Thomas, 2006; 

Murray, 2005; Murray & Farrington, 2008).  

 

Ook beleidsmakers zijn zich van het bestaan van detentieschade bewust. Zo is beperking van 

de detentieschade één van de basisbeginselen die aan de grondslag ligt van de ‘Basiswet 

gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden’. Deze wet beoogt de detentieschade te 

beperken door het leven in de gevangenis zo normaal (normaliseringsbeginsel) mogelijk te 

laten verlopen, door de gedetineerde veelvuldige contacten met de buitenwereld te laten 

behouden en door het verblijf in de gevangenis in het vooruitzicht te stellen van de re-

integratie in de maatschappij (Dupont, 1998; Verbruggen, 2008).    

 

Eén van de meest pijnlijke aspecten van de vrijheidsberoving is de scheiding tussen de 

gedetineerde en de personen die hem dierbaar zijn. Wanneer de gedetineerde ook kinderen 

heeft, is de situatie des te pijnlijker (Demeersman, 2006). Detentie heeft dan ook grote 

gevolgen voor de ouder-kind relatie (Buyse, De Jaegher, Sauveur & Meyvis, 1997; 

Demeersman, 2006). Recente internationale literatuur omtrent de impact van detentie op de 

kinderen van gedetineerden is relatief frequent terug te vinden (onder meer Aaron & Dallaire, 

2010; Bockneck & Sanderson, 2009; Cho, 2009; Geller, Garfinkel, Cooper & Mincy, 2009; 

Hanlon, Blatchey et al., 2005; Nesmith & Ruhland, 2008; Poehlmann, 2005a; Shlafer & 

Poehlmann, 2010; Wilbur et al., 2007).  

 

Studies die zich focussen op het effect van detentie op en de beleving van gedetineerde ouders 

zijn daarentegen veel minder talrijk. Bijna uitsluitend in de Verenigde Staten werden al een 

aantal internationaal gewaardeerde onderzoeken gevoerd. Ook bij het nagaan van de impact 

van detentie bij de gedetineerde ouders zelf, focussen de meeste academici zich op de situatie 

waarin de gedetineerde ouder een vrouw is. Dit is enigszins verrassend, gezien de overgrote 
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meerderheid van de gedetineerden mannen zijn en nergens is aangetoond dat de impact van 

detentie met betrekking tot hun ouderschap minder groot is bij hen dan bij gedetineerde 

moeders. Ook gedetineerde vaders worstelen met het gemis en met de vraag hoe ze vanuit de 

gevangenis hun ouderrol kunnen blijven opnemen (Demeersman, 2006). Het lijkt dan ook 

belangrijk om eveneens hun beleving na te gaan. Dit biedt bovendien ook mogelijkheden om 

te onderzoeken of er sprake is van verschillende, genderspecifieke, aanpassingspatronen bij 

moeders en vaders.  

 

Onderzoek in Belgische gevangenissen heeft aangetoond dat ongeveer de helft van alle 

mannelijke gedetineerden één of meerdere kinderen heeft (Lenaers, Van Haegendoren & 

Valgaeren, 2001). Volgens cijfers van de Federale Overheidsdienst Justitie verbleven er op 1 

maart 2010 in alle Belgische gevangenissen samen 10.082 mannelijke gedetineerden 

(Federale Overheidsdienst Justitie, 2010). Dit impliceert dat er toen ongeveer 5.000 vaders 

opgesloten waren. Gezien de stijgende evolutie van de gevangenisbevolking, lijkt het niet 

onlogisch te veronderstellen dat ook het aantal gedetineerde vaders steeds meer zal toenemen. 

Het is dan ook verbazingwekkend dat er in België nog geen systematisch onderzoek gevoerd 

werd naar de beleving van ouderschap bij gedetineerde vaders, hoe ze de scheiding met hun 

kinderen ervaren, hoe ze omgaan met het feit dat ze hun ouderrol niet ten volle kunnen 

opnemen,…  

 

Dergelijk onderzoek zou zeer interessant zijn, zeker aangezien uit onderzoek, dat in het 

buitenland werd gevoerd, blijkt dat de gedwongen scheiding tussen ouder en kind een unieke 

cluster van bijkomende zorgen voor de gedetineerde creëert (Houck & Loper, 2002). Zo zijn 

vele gedetineerde vaders bezorgd om de supervisie en opvoeding van hun kinderen en vrezen 

ze dat het contact en de band die ze met hun kinderen hebben zal verbroken worden (Arditti, 

Smock & Parkman, 2005; Clarke et al., 2005; Magaletta & Herbst, 2001). Dergelijke zorgen 

kunnen leiden tot een toegenomen mate van ouderlijke stress, wat op zijn beurt volgens 

sommige onderzoekers met depressie (Houck & Loper, 2002; Rodgers-Farmer, 1999), angst 

(Houck & Loper, 2002) en minder effectieve ouderlijke gedragingen (Rodgers, 1998) kan 

geassocieerd worden. Ook het kind ervaart meer negatieve effecten, zoals gedragsproblemen, 

wanneer de gedetineerde ouder meer ouderlijke stress ervaart en hier niet op een adequate 

manier mee om kan (Anthony et al., 2005; Crnic, Gaze & Hoffman, 2005). Bovendien blijkt 

een hoge mate van ouderlijke stress ook gerelateerd te zijn aan aanpassingsproblemen in de 

gevangenis, meer bepaald met gewelddadig en agressief gedrag (Loper, Carlson, Levitt & 
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Scheffel, 2009) en met meer detentieschade (Boswell & Wedge, 2002). Tenslotte zijn 

interventies die gericht zijn op het versterken van band tussen ouder en kind en het reduceren 

van ouderlijke stress, ook belangrijk in de context van re-integratie. Wanneer de gedetineerde 

een goede band met zijn kind(eren) behoudt, kan dit een belangrijke motiverende factor zijn 

voor het blijven opnemen van de ouderrol na detentie, wat de kansen op een succesvolle 

terugkeer in de samenleving vergroot en ook een reducerend effect kan teweeg brengen op 

vlak van recidive (Liebling & Maruna, 2005; Thompson & Harm, 2000). Het is echter 

belangrijk dat deze interventies theoretisch goed onderbouwd worden en hiertoe is 

wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk. Het is bovendien aangewezen dat deze 

interventies niet louter gebaseerd worden op onderzoek dat in het buitenland werd gevoerd, 

gezien er grote verschillen kunnen zijn in de gegeven detentiecontext, onder meer wat 

bezoekmogelijkheden en hulp- en dienstverlening aan gedetineerden betreft.  

 

Binnen deze masterproef wordt ervoor geopteerd om de focus te leggen op gedetineerde 

vaders, gezien zij binnen het internationale onderzoeksveld enorm onderbelicht worden in 

vergelijking met gedetineerde moeders en zij een veel grotere groep vertegenwoordigen in de 

Vlaamse gevangenissen.  

 

1.2. Onderzoeksdoelstelling 

 

Dit onderzoek beoogt een beeld te schetsen van de situatie van gedetineerde vaders, onder 

meer wat het contact met hun kinderen, hun ouderlijke stress en hun gemoedstoestand betreft, 

en hoe zij de scheiding van hun kind(eren) ervaren en ermee omgaan. Zo wordt er gepoogd 

om een heel bescheiden bijdrage te leveren aan de kennis die reeds werd opgebouwd op vlak 

van beleving van ouderschap bij gedetineerde vaders, net omdat er op heden, zeker in 

Vlaanderen, slechts weinig wetenschappelijke kennis hierover voorhanden is. Daarnaast kan 

dit onderzoek er misschien toe bijdragen dat de gedetineerde als ouder onder de belangstelling 

gebracht wordt en worden de gevolgen die detentie heeft, zowel voor ouder als voor kind, in 

de verf gezet. 
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1.3. Onderzoeksvragen 

 

Om een inzicht te kunnen verwerven in de beleving van ouderschap bij gedetineerde vaders 

werden verschillende onderzoeksvragen geformuleerd.  

 

Dit onderzoek legt zich voornamelijk toe op het in kaart brengen van de beleving van 

ouderschap bij gedetineerde vaders. De voornaamste onderzoeksvraag die dit onderzoek 

tracht te beantwoorden is dan ook de volgende: ‘Hoe beleven gedetineerde vaders hun 

ouderschap?’ Deze vraag kan opgesplitst worden in twee subvragen. Ten eerste wordt er om 

de ouderschapsbeleving in kaart te brengen gebruik gemaakt van het concept ‘ouderlijke 

stress’. Volgens Loper et al. (2009) is dit een zinvol construct om inzicht te verwerven in de 

impact van detentie op gedetineerde ouders. De eerste subvraag luidt dan ook  ‘In welke mate 

ervaren gedetineerde vaders ouderlijke stress?’. Om deze stress in kaart te brengen wordt er 

gebruik gemaakt van de Parenting Stress Index for Incarcerated Parents (PSI-IP), een versie 

van de Parenting Stress Index (PSI; Abidin, 1995), die door Houck en Loper (2002) specifiek 

werd aangepast aan de context van gedetineerde ouders. Ten tweede wordt er gepoogd om een 

antwoord te vinden op de volgende vraag: ‘Hoe reageerden de gedetineerde vaders op de 

scheiding van hun kinderen bij de start van de detentie en hoe ervaren ze deze nu?’ Om deze 

vraag te beantwoorden wordt er gebruik gemaakt van twee kwalitatieve open vragen die door 

Poehlmann (2005b) al eerder werden gehanteerd om ouderschapsbeleving na te gaan.  

 

Daarnaast probeert dit onderzoek ook een antwoord te formuleren op de vraag in welke 

context de gedetineerde vaders hun ouderschap beleven? Hierbij wordt eveneens gebruik 

gemaakt van de PSI-IP.  

 

Tenslotte wordt ook de hypothese getoetst dat gedetineerde vaders die een hoge mate van 

ouderlijke stress hebben, meer depressieve symptomen vertonen in vergelijking met diegenen 

die minder stress hebben. Eén van de onderzoeksvragen luidt dan ook: ‘Is er bij gedetineerde 

vaders sprake van een significant positief verband tussen ouderlijke stress en depressie?’ Om 

deze vraag te beantwoorden wordt aan de respondenten ook gevraagd om de Nederlandstalige 

versie van de Beck Depression Inventory (BDI-II-NL; Does, 2002) in te vullen. De resultaten 

van deze schaal worden daarna naast de resultaten van de PSI-IP gelegd.  
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1.4. Structuur 

 

Het eerste deel van deze masterproef bestaat uit een literatuurstudie. In een eerste hoofdstuk 

worden de gevolgen van ouderlijke detentie voor het kind beschreven. Daarna wordt ingegaan 

op de impact van detentie specifiek voor gedetineerde ouders. Er wordt onder meer stil 

gestaan bij hun beleving van ouderschap, de manier waarop ze de scheiding met hun kinderen 

ervaren en ermee omgaan en wat hun specifieke noden zijn. Hierbij wordt ook aandacht 

geschonken aan verschillen tussen beleving van ouderschap bij gedetineerde vaders en 

moeders.  

 

Na de literatuurstudie volgt het methodologisch kader, waarin de methodologie van het 

onderzoek uitvoering wordt uiteengezet. Het onderzoeksinstrument en de gevolgde 

procedures van dataverzameling en –analyse komen onder meer aan bod. 

 

In het derde deel worden de resultaten van het onderzoek uitvoerig beschreven.  Op basis van 

de verzamelde gegevens zal getracht worden de gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden. 

 

In het onderdeel discussie worden de belangrijkste onderzoeksresultaten aangehaald en 

gekoppeld aan bevindingen uit de literatuur en komen de beperkingen van deze studie aan 

bod.  

 

Tenslotte wordt in de conclusie een overzicht geboden van deze masterproef en worden er 

aanbevelingen voor verder onderzoek en voor de praktijk aangereikt.  
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2. Literatuurstudie 

 
In deze literatuurstudie wordt ingegaan op de impact die detentie van een ouder kan hebben 

op het leven en de ontwikkeling van een kind. Tevens wordt stil gestaan bij hoe gedetineerde 

ouders de feitelijke scheiding met hun kind ervaren.  

 

2.1. De impact van detentie op kinderen van gedetineerden 

 

Wat lange tijd over het hoofd werd gezien, maar recentelijk meer en meer wordt erkend is dat 

er niet enkel sprake is van detentieschade bij de gedetineerden zelf, maar ook bij hun naasten, 

niet in het minst bij hun kinderen.  

 

In de Verenigde Staten werden recent al meerdere onderzoeken gevoerd die de impact van 

detentie van een ouder op het leven van een kind pogen na te gaan (onder meer Aaron & 

Dallaire, 2010; Bockneck & Sanderson, 2008; Cho, 2009; Geller et al., 2009; Hanlon, 

Blatchey et al., 2005; Huebner & Gustafson, 2007; Kjellstrand & Eddy, 2011; Nesmith & 

Ruhland, 2008; Poehlmann, 2005a; Shlafer & Poehlmann, 2010; Wilbur et al., 2007). In 

Europa staat het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied echter nog in de kinderschoenen. 

Kinderen van gedetineerden vormen evenwel ook hier steeds meer en meer het object van 

onderzoek, onder meer in Nederland (Harbers, 2003; Hissel, Bijleveld & Kruttschnitt, 2011). 

In België werd echter nog geen systematisch onderzoek gevoerd naar de impact van detentie 

op kinderen van gedetineerden. Dit is verbazingwekkend, aangezien profielonderzoek 

aangeeft dat ongeveer de helft van alle mannelijke gedetineerden en acht op tien van alle 

vrouwelijke gedetineerden die in de Vlaamse gevangenissen verblijven, minstens één kind 

hebben (Lenaers et al., 2001).    

 

In de wetenschappelijke literatuur wordt algemeen aangenomen dat kinderen schade oplopen 

door detentie van hun ouder(s). Deze schade kan aanzienlijk zijn (Murray & Farrington, 2008) 

en lijkt, op grond van het beperkte onderzoek, ook heviger dan schade veroorzaakt door 

andere traumatische gebeurtenissen die scheiding van een ouder impliceren, zoals 

echtscheiding, ziekte of overlijden van een ouder (Arditti et al., 2003; Boswell, 2002; Murray, 

2005; Tudball, 2000).  
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In wat volgt wordt eerst een overzicht geboden van alle gevolgen die door onderzoekers met 

ouderlijke detentie geassocieerd worden. Daarna wordt bij deze bevindingen de nodige 

kanttekeningen geplaatst en wordt ingegaan op de vraag wat mensen uit de onmiddellijke 

omgeving van een kind kunnen ondernemen om er voor te zorgen dat de impact van de 

ouderlijke detentie op het kind zo veel mogelijk beperkt wordt.  

 

2.1.1. Impact op het dagelijks leven van kinderen 

 

Het kind wordt niet enkel geraakt door de detentie op zich, maar ook door de effecten die de 

detentie heeft op het gezin en op hun persoonlijke situatie (Buyse et al., 1997). Bij vele 

kinderen wordt de continuïteit in hun leven door detentie doorbroken. Vaak wordt hun 

opvoeding aan iemand anders toevertrouwd (Johnston, 1995; Mackintosh, Myers & Kennon, 

2006; Norman, 1995; Phillips, Burns, Wagner, Kramer & Robbins, 2006; Woodrow, 1992). 

Doorgaans gaat dit gepaard met een verhuis, verandering van school, van routines,… Soms 

worden kinderen ook gescheiden van hun broers en zussen (Mackintosh et al., 2006; Sharp & 

Marcus-Mendoza, 2001).  

 

Wanneer kinderen opgevoed worden door anderen dan hun eigen ouders, doen er zich 

onvermijdelijk ernstige loyaliteitsconflicten voor: de mensen die zich dagelijks inspannen 

voor het kind verdienen de verworven loyaliteit van het kind, terwijl de existentiële loyaliteit 

nog steeds bij de biologische ouders ligt. Er ontstaat zo een splitsing tussen de verworven en 

de existentiële loyaliteit, wat zorgt voor extra belasting, omdat het kind in deze situatie deze 

loyaliteiten met elkaar moet zien te verzoenen in zijn leven (Michielsen, Van Mullingen & 

Hermkens, 1998). Daarnaast blijkt uit onderzoek van Hissel et al. (2011) dat sommige 

kinderen zich niet thuis voelen in hun nieuwe gezin en moeite hebben met de regels die er 

gelden.  

 

Ook wanneer het kind bij de andere ouder blijft wonen, kunnen er heel wat problemen 

ontstaan. Het wegvallen van de ene ouder zorgt ervoor dat alle zorgen (materieel en 

emotioneel) nu helemaal op de schouders van de overblijvende ouder terecht komen (Buyse et 

al., 1997; Pollock, 1998). Zo moeten de kinderen niet enkel één van hun ouders missen, maar 

is de andere ouder ook minder voor hen beschikbaar. De structuren binnen het gezin, het 

dagelijkse reilen en zeilen, de wijze waarop gecommuniceerd wordt, afspraken en 

gezagslijnen, worden verstoord. Deze veranderingen kunnen ertoe leiden dat kinderen een 
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deel van het veilige gevoel, het vertrouwen in een veilige thuishaven, verliezen. Gevoelens 

van onzekerheid, twijfel, verlatenheid, angst, onrust en spanning komen in de plaats 

(Demeersman, 2006). Doordat de gezinsstructuur verandert, bestaat ook de mogelijkheid dat 

er parentificatie ontstaat, waarbij het kind de rol gaat opnemen van de gedetineerde ouder. Die 

rol gaat gepaard met verantwoordelijkheden die het kind nog niet aankan (Groenendaels, 

2007). 

 

Daarnaast wordt in de internationale literatuur ook vaak verwezen naar de impact van detentie 

op de financiële situatie van het gezin (Arditti et al., 2003; Baunach, 1985; Buyse et al., 1997; 

Davis, 1992; Johnston, 1995; Miedema, 2000; Nurse, 2002; Sharp & Marcus-Mendoza, 2001; 

Shaw, 1992). Door de detentie kan een deel van het gezinsinkomen wegvallen, waardoor 

financiële problemen kunnen ontstaan. Bovendien brengt detentie ook vaak extra kosten met 

zich mee, zoals transportkosten om op bezoek te kunnen gaan, gevangenisrekening, 

advocaatkosten,… Vele van deze kinderen worden dan ook met armoede geconfronteerd. 

 

2.1.2. Stigmatisering 

 

Kinderen kunnen als gevolg van de detentie van hun ouders ook gestigmatiseerd en gepest 

worden (Arditti et al., 2003; Boswell & Wedge, 2002; Codd, 1998; Hagan & Dinovitzer, 

1999; Murray, 2005; Murray, 2007; Myers, Smarsh, Amlund-Hagen & Kennon, 1999; 

Phillips & Gates, 2010; Sack, Seidler & Thomas, 1976). De kinderen worden in zekere zin 

mee veroordeeld en beoordeeld op basis van de daden van hun gedetineerde ouders. Als ze 

vrezen dat ze op school gestigmatiseerd zullen worden, kan dit bijdragen tot het ontstaan van 

spijbelen en zelfs van schoolfobie, voornamelijk tijdens de eerste weken die volgen op de 

arrestatie van hun ouder (Phillips & Gates, 2010).  

 

Om zichzelf te beschermen tegen stigmatisatie, kunnen kinderen er voor kiezen om de situatie 

geheim te houden (Hagan & Myers, 2003; Nesmith & Ruhland, 2008; Phillips & Gates, 2010; 

Sack et al., 1976). Vaak verzinnen ze dan sociaal aanvaardbare verklaringen voor de 

afwezigheid van hun ouder, bijvoorbeeld dat deze in het buitenland tewerkgesteld is (Nesmith 

& Ruhland, 2008). Ze leven echter continu in angst dat de waarheid aan het licht zal komen 

(Clopton & East, 2008; Nesmith & Ruhland, 2008). Om lastige vragen te vermijden gaan 

kinderen van gedetineerde ouders vaak de neiging ontwikkelen om bepaalde mensen en 

gelegenheden uit de weg te gaan. Hierdoor bestaat de kans dat ze vervreemden van hun naaste 
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omgeving en dreigen ze in een sociaal isolement terecht te komen (Demeersman, 2006). 

Angst voor stigmatisatie houdt bovendien niet op wanneer kinderen volwassen worden. Zo 

stelden onderzoekers in Jordanië vast dat sommige dochters, voornamelijk van diegenen van 

wie de vader opgesloten werd wegens een ‘moreel misdrijf’, de detentie van hun vader 

verborgen hielden voor hun echtgenoten uit vrees om gestigmatiseerd te worden (al 

Gharaibeh, 2009). Canadese onderzoekers die kinderen van gedetineerde vaders interviewden, 

stelden trouwens vast dat de vrees voor stigmatisatie een veel slopender effect heeft dan reële 

stigmatisatie (Benaquisto & Coulthard, 2008).  

 

Hoewel kinderen er doorgaans voor kiezen om de detentie van hun ouder geheim te houden, 

vertellen ze soms de waarheid aan een selecte groep van individuen (Hagan & Myers, 2003; 

Nesmith & Ruhland, 2008). Hierdoor lopen ze het risico om gepest of uitgesloten te worden 

door leeftijdsgenoten (Nesmith & Ruhland, 2008; Sack & Seidler, 1978; Schneller, 1978). 

Tegelijkertijd kan dit evenwel leiden tot ondersteunende relaties met andere kinderen in 

gelijkaardige omstandigheden (Nesmith & Ruhland, 2008).  

 

Dit alles dient echter genuanceerd te worden. Het is uiteraard ook mogelijk dat kinderen heel 

wat steun ontvangen uit hun sociale omgeving. Vaak wordt het contact met de familie en 

vrienden juist intenser doordat ze het kind zo veel mogelijk proberen op te vangen door hem 

of haar praktische en/of morele hulp te verschaffen (Moerings & Ter Haar, 1990).  

 

2.1.3. De psychologische impact van ouderlijke detentie 

 

Er werd al heel wat onderzoek gevoerd naar emotionele en psychologische problemen die 

gerelateerd kunnen worden aan ouderlijke detentie (onder meer Beatty, 1997; Beckerman, 

1998; Bocknek & Sanderson, 2009; Coll, Surrey, Buccio-Notaro & Molla, 1998; Johnston, 

1995; Myers et al., 1999; Reed & Reed, 1998).  

 

Uiteraard missen vele kinderen hun ouder (Braam, Mak & Tan, 2007; Buyse et al., 1997) en 

worden ze geconfronteerd met gevoelens van verdriet die hen dreigen te overspoelen (Buyse 

et al., 1997; Hissel et al., 2011; Poehlmann, 2005b).  

 

Van oudsher is de gevangenis het instrument waarmee men het kwade tracht te bestrijden. 

Kinderen worden met dit beeld grootgebracht. Wanneer hun vader of moeder in de 
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gevangenis terecht komt, worden kinderen dan ook met een innerlijk dilemma 

geconfronteerd: kunnen en mogen ze hun mama of papa nog graag zien na wat hij of zij 

gedaan heeft (De Jong, 1993; Demeersman, 2006)? Ze weten ook niet meer welke regels ze 

nu moeten volgen: de principes van de veroordeelde ouder, waarvan ze weten dat het sterk 

afgewezen wordt door de samenleving, of de algemeen aanvaarde regels die meer abstract 

zijn en niet echt passen in hun persoonlijke leefwereld.  

 

Een kind put heel wat veiligheid en rust uit de vertrouwde routine in het gezin. Wanneer één 

van de ouders wegvalt, gaat iets van dat veilige gevoel verloren en kan het kind zich verlaten, 

onrustig en gespannen kan voelen (Buyse et al., 1997; Demeersman, 2006; Pollock, 2002). 

 

Soms zijn kinderen bang om de overblijvende ouder eveneens te verliezen, waardoor ze 

enorm aanklampend kunnen zijn en deze ouder geen moment uit het oog verliezen (Buyse et 

al., 1997).  

 

Voorts is een veel voorkomend mechanisme dat kinderen zich schuldig gaan voelen, 

bijvoorbeeld omdat ze geloven dat ze te weinig aandacht schenken aan hun gedetineerde 

ouder, omdat ze bijvoorbeeld niet graag op bezoek gaan in de gevangenis (Demeersman, 

2006; Buyse et al., 1997; Lee & Whiting, 2007). Wanneer incest of fysiek geweld ten aanzien 

van het kind aan de basis ligt van de detentie, worden schuldgevoelens nog vergroot 

aangezien het kind zich in die gevallen vaak rechtstreeks verantwoordelijk voelt voor de 

detentie (Buyse et al., 1997).  

 

Vaak maken ze zich zorgen over de gedetineerde ouder en vrezen ze dat wat ze vertellen de 

ouder verdrietig zal maken (Pollock, 2002). 

 

Er kan bij het kind eveneens een gevoel van boosheid ontstaan (Hissel et al., 2011; 

Poehlmann, 2005b; Pollock, 2002). Deze kan zowel gericht zijn op de gedetineerde ouder als 

op de maatschappij, het rechtssysteem die deze heeft opgesloten. Ondanks het gegeven dat de 

meeste kinderen proberen de misdrijven van hun ouders goed te praten, weten ze diep 

vanbinnen wel dat hun ouder verkeerd heeft gehandeld en voelen ze, bewust of onbewust, 

wrok (Walker, 1983). Deze kunnen er toe leiden dat het kind steeds meer en meer van zijn 

ouder vervreemd.  
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Graag zouden kinderen iets willen veranderen aan de situatie. Het hele probleem speelt zich 

echter af binnen de wereld van de volwassenen, waarop het kind nog niet voldoende zicht of 

greep heeft. Wanneer het kind dan ook merkt dat zijn protest of verzet weinig effect heeft, kan 

het zich machteloos voelen, wat het verdriet nog aanwakkert (Boswell & Wedge, 2002; Buyse 

et al., 1997) .  

 

Kinderen kunnen zich ook schamen voor hun situatie en het gedrag van hun ouder (Buyse et 

al., 1997; Dallaire, 2007a). Hoe meer ze zich schamen, hoe meer ze geneigd zullen zijn om 

zich af te zonderen van hun leeftijdsgenootjes (Buyse et al., 1997). Dit werkt onder meer 

eenzaamheid in de hand (Johnston, 1995; Poehlmann, 2005b).  

 

Bij oudere kinderen kan detentie van een ouder ook leiden tot vragen en verwarring over de 

eigen persoon. Ze projecteren het probleem op zichzelf en gaan zich vragen stellen over hun 

eigen persoonlijkheid (Demeersman, 2006).  

 

Naast verdriet, onrust, angst, woede, schaamte, schuld, isolatie en stigmatisering, kampen ook 

vele kinderen met loyaliteitsconflicten. Deze komen niet enkel voor wanneer het kind 

opgevoed wordt door derden (Michielsen et al., 1998), maar ook wanneer er zich conflicten 

voordoen tussen beide ouders (Buyse et al., 1997). Kinderen weten vaak niet hoe ze trouw 

kunnen blijven aan beide ouders en voelen zich hierdoor ‘verscheurd’: ‘Moet ik nu alle 

contact met papa verbreken omdat hij iets slechts heeft gedaan en mama boos op hem is, of 

mag ik hem toch nog graag zien; hij is tenslotte mijn papa en zorgde altijd goed voor mij?’ 

(Buyse et al., 1997). 

 

Deze mix van emoties zorgt er in sommige gevallen voor dat kinderen kampen met 

slaapproblemen, zoals inslaapproblemen en nachtmerries (Bocknek & Sanderson, 2009; 

Johnston, 1995; Murray, 2005; Miller, 2006; Poehlmann, 2005b).   

 

Kinderen die op erg jonge leeftijd van een ouder gescheiden worden, lopen bovendien het 

risico dat de ontwikkeling van een veilige hechting bij hen verstoord wordt. Hun 

hechtingsrelaties kunnen met name gekarakteriseerd worden door intense ambivalentie, 

disorganisatie, geweld of onthechting, wat op latere leeftijd onder meer kan leiden tot 

externaliserende gedragsproblemen (Poehlmann, Park et al., 2008). Representaties van veilige 

hechtingsrelaties met verzorgers zijn meer waarschijnlijk als de kinderen in een stabiele 
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omgeving leven, als ze ouder zijn en als ze verdrietig reageren op de beginnende scheiding 

van hun ouder (Poehlmann, 2005b).  

 

Het is trouwens niet uitgesloten dat deze kinderen een posttraumatische stress stoornis 

ontwikkelen (Bocknek & Sanderson, 2009; Kampfner, 1995). Deze angststoornis impliceert 

dat kinderen een pathologisch reactiepatroon gaan ontwikkelen. Dit uit zich in het herbeleven 

van herinneringen in flashbacks of nachtmerries, het vermijden van situaties die bepaalde 

emoties kunnen oproepen en extreme prikkelbaarheid die gepaard gaat met woede-

uitbarstingen, concentratieproblemen, extreme waakzaamheid en ernstige schrikreacties 

(Verhulst, Verheij & Ferdinand, 2007). Naast de detentie op zich, kunnen kinderen ook 

bijkomende trauma’s ervaren zoals  ervan getuige zijn dat hun ouder een delict pleegt 

(Dallaire & Wilson, 2010; Kochanska, Casey & Fukumoto, 1995; Lewis, 1992), het 

meemaken van de arrestatie (Beckerman, 1998; Dallaire & Wilson, 2010; Phillips & Zhao, 

2010) of het zich realiseren dat de ouder delinquent is (Arditti et al., 2003; Murray & 

Farrington, 2008).  

 

Vaak worden kinderen bovendien ook de nieuwe steun en toeverlaat van hun niet-

gedetineerde ouder. Het gevaar bestaat dat deze troost en een luisterend oor bij het kind gaat 

zoeken terwijl deze daar nog niet klaar voor is. Sommige kinderen gaan hierdoor hun eigen 

gevoelens verdringen en voor zich houden, omdat ze het gevoel hebben dat ze bij niemand 

terecht kunnen (Bocknek & Sanderson, 2009; Buyse et al., 1997; Kampfner, 1995; Nesmith & 

Ruhland, 2008). Ze willen hun overblijvende ouder die zelf emotioneel in de knoop zit, 

namelijk niet nog extra belasten met hun eigen zorgen. Bovendien durven ze vaak hun verhaal 

nergens anders te vertellen, aangezien ze aanvoelen dat mensen schande praten over mensen 

die in de gevangenis zitten. 

 

Uit onderzoek van Nesmith en Ruhland (2008) waarbij 43 kinderen werden geïnterviewd, 

blijkt dat de meerderheid van de kinderen, ongeacht hun leeftijd, ineffectieve coping 

strategieën hanteren om met hun verdriet om te gaan.  Eén van de meest gebruikte strategieën 

is het verdringen van gevoelens en gedachten, ook wanneer ze een vertrouwenspersoon 

hebben waarmee ze kunnen praten.  
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2.1.4. Externaliserend probleemgedrag 

 

Wanneer kinderen er onvoldoende in slagen om de gevoelens en gedachten die ze ervaren 

door de plotse scheiding van hun ouder te plaatsen en te verwerken, kunnen deze gevoelens 

en gedachten zich veruitwendigen via hun gedrag. Vergeleken met andere kinderen lopen 

kinderen met een gedetineerde ouder onder meer een verhoogd risico om externaliserende 

gedragsproblemen te ontwikkelen, agressie te gebruiken, van huis weg te lopen, een 

drugprobleem te ontwikkelen en als tiener ongepland zwanger te worden (Geller et al., 2009; 

Johnston, 1995; Murray, 2005; Murray & Farrington, 2008; Shlafer & Poehlmann, 2010; 

Wildeman, 2010).  In een recent Nederlands onderzoek (Hissel et al., 2011) werd bij 36% van 

de onderzoeksgroep van lagere school kinderen waarvan de moeder gedetineerd is, een 

klinische score vastgesteld op de subschaal van de Child Behavior Checklist (CBCL) die 

externaliserende gedragsproblemen meet. Gegeven het feit dat de populatienorm voor een 

klinische score 7% bedraagt, concluderen deze onderzoekers dan ook dat probleemgedrag 

veel frequenter aanwezig is bij kinderen van gedetineerde moeders in vergelijking met andere 

kinderen.  

 

2.1.5. Schools functioneren 

 

Stress, emotionele problemen, gepest worden door medeleerlingen en gedragsproblemen 

kunnen daarnaast een negatieve impact hebben op de schoolse prestaties van het kind en 

leiden tot het voortijdig stopzetten van de schoolloopbaan (Hanlon, Blatchey et al., 2005; 

Murray, 2005; Murray & Farrington, 2008; Sack et al., 1976; Seymour & Hairston, 2000; 

Trice, 1997; Trice & Brewster, 2004). Verwachtingen die een leerkracht heeft ten aanzien van 

kinderen met een gedetineerde ouder beïnvloeden trouwens ook de leerprestaties van de 

leerlingen. Uit onderzoek van Dallaire, Ciccone en Wilson (2010) blijkt dat leerkrachten 

wanneer hen fictieve scenario’s worden voorgeschoteld lagere verwachtingen koesteren 

omtrent de competentie van kinderen waarvan de moeder gedetineerd is, in vergelijking met 

kinderen waarvan de moeder om andere redenen afwezig is. Dit kan leiden tot een ‘self 

fulfilling prophecy’ waarbij kinderen waarvan minder verwacht wordt ook minder gaan 

presteren. De verwachtingen van de leraar beïnvloeden trouwens eveneens het zelfbeeld van 

de leerling.  
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2.1.6. Delinquentie 

 

In vergelijking met alle andere gevolgen van ouderlijke detentie van een kind op materieel, 

psychologisch, sociaal en gedragsmatig vlak, wordt binnen de internationale 

onderzoeksliteratuur tenslotte enorm veel aandacht besteed aan de mogelijke 

transgenerationele overdracht van crimineel gedrag. Heel veel onderzoekers hebben intussen 

aanwijzingen gevonden dat het hebben van een gedetineerde ouder tijdens de jeugdperiode 

wel degelijk een sterke voorspeller is van het plegen van criminaliteit als kind en als 

volwassene, zelfs wanneer gecontroleerd wordt voor andere demografische karakteristieken 

en andere risicovolle ervaringen (Aaron & Dallaire, 2010; Dallaire, 2007a; Dannerbeck, 2005; 

Gabel & Schindlededecker, 1993; Hagan & Dinovitzer, 1999; Huebner & Gustafson, 2007; 

Lowenstein, 1986; Murray & Farrington, 2005; Murray & Farrington, 2008).  

 

Eén van de zeldzame prospectieve internationale studies volgde gedurende 40 jaar lang 411 

Britse jongens die tijdens de eerste 10 levensjaren bij maar één van hun ouders woonden. Het 

hebben van een gedetineerde ouder tijdens de jeugd blijkt hier een duidelijke voorspeller te 

zijn van een antisociale persoonlijkheid en criminaliteit gedurende de verdere levensloop van 

deze jongens (Murray & Farrington, 2005). Deze bevindingen bleken ook nog significant te 

zijn na het in rekening brengen van het plegen van criminaliteit door de ouder en andere 

risico’s, maar worden niet bevestigd bij het analyseren van de data van een Zweedse 

longitudinale studie (Murray, Janson & Farrington, 2007). Een andere recente longitudinale 

studie van Besemer, Van Der Geest, Murray, Bijleveld en Farrington (2011), waarbij zowel 

kinderen in Nederland als in Groot Brittannië opgevolgd werden, vond eveneens geen 

significante relatie tussen ouderlijke detentie en het plegen van delicten als volwassene. In 

Groot-Brittannië was deze relatie echter wel significant, maar enkel voor zonen.  

 

Doordat kinderen van gedetineerde ouders meer kans maken om later delicten te plegen, is de 

kans ook groter dat ze met politie en justitie in aanraking komen (Cemkovich & Giordano, 

1987; Huebner & Gustafson, 2007; Gorman-Smith, Tolan, Loeber & Henry, 1998; Hay, 2001; 

Lipsey & Derzon, 1999; Loeber & Stouthamer-Loeber, 1986; McCord, 1991; Rebellion, 

2002; Sampson & Laub, 1993; Wright & Cullen, 2001; Wright, Cullen & Miller, 2001). 

Onderzoek wijst bovendien uit dat kinderen van gedetineerde ouders wel vijf maal zoveel 

kans maken om op een bepaald moment in hun leven zelf in de gevangenis te belanden in 

vergelijking met kinderen die omwille van andere redenen gescheiden zijn van hun ouders 
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(Murray & Farrington, 2005). Het hebben van veroordeelde ouder blijkt dan ook één van de 

sterkste voorspellers van detentie als volwassene te zijn (Farrington, 2000). 

 

Voor deze oververtegenwoordiging van kinderen van gedetineerde ouders in het 

gevangeniswezen, werden al tal van verschillende verklaringen ontwikkeld. Zo stelt Stanton 

(1980) bijvoorbeeld dat de boosheid die vele kinderen hebben ten opzichte van het 

gerechtelijk systeem dat hun ouder van hen heeft afgenomen, zich na verloop van tijd zodanig 

kan gaan ontwikkelen dat men zich afzet tegen de heersende waarden en normen. De 

labellingtheorie daarentegen gaat er eerder van uit dat kinderen zich na verloop van tijd gaan 

gedragen naar het etiket dat aan hen wordt gegeven. Stigmatisatie door mensen die 

veronderstellen dat “de appel niet ver van de boom valt”, kan zo resulteren in een self 

fulfilling prophecy (Merton, 1968; Phillips & Gates, 2010). Verder liggen volgens Tasca, 

Rodriguez en Zatz (2011) voornamelijk de residentiële instabiliteit en discontinuïteit van 

zorgverlener die bij sommige kinderen volgt op de detentie van hun ouder, aan de basis van 

deze oververtegenwoordiging.  

 

2.1.7. Kritische reflectie en nuancering 

 

De onderzoeksresultaten met betrekking tot de impact van detentie op kinderen van 

gedetineerden moeten echter om verschillende redenen genuanceerd worden.  

 

Hoewel de literatuur met betrekking tot kinderen van gedetineerde ouders de laatste jaren 

begint toe te nemen, zijn de empirische studies die werden uitgevoerd veelal gebaseerd op 

kleine, niet- representatieve onderzoeksgroepen (Aaron & Dallaire, 2010; Harris, Graham & 

Carpenter, 2010; Murray, Farrington, Sekol & Olsen, 2009). Er werd tot op de dag van 

vandaag bovendien weinig longitudinaal onderzoek uitgevoerd naar de lange termijn effecten 

die ouderlijke detentie op een kind heeft (Murray & Farrington, 2008; Murray et al., 2009). 

Het is dan ook belangrijk dat men voorzichtig is in het beweren dat deze kinderen een 

risicovolle groep vormen. Immers, door deze kinderen al vooraf het label van “risicovol” mee 

te geven, brengt dit stigmatisering op gang en dit komt het kind en zijn ontwikkeling al 

helemaal niet ten goede (Phillips & Gates, 2010).   

 

Verder wordt doorgaans enkel het perspectief van de ouder bestudeerd en blijven studies die 

vertrekken vanuit het perspectief van het kind eerder zeldzaam (Arditti et al., 2003; Gabel & 
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Johnston, 1995; Harris et al., 2010; Johnson, Selber & Lauderdale, 1998; Nesmith & Ruhland, 

2008; Poehlmann, 2005b).  

 

Daarnaast blijft het onduidelijk of het verminderde welbevinden van deze kinderen te wijten 

is aan de detentie of te maken heeft met risicofactoren die al voor de detentie aanwezig waren 

(Hagan & Dinovitzer, 1999; Harris et al., 2010; Hissel et al., 2011). Vele kinderen komen 

namelijk uit kwetsbare families die onder meer gekenmerkt worden door  alcohol- en 

druggebruik, kindermisbruik en -verwaarlozing, armoede,  residentiële instabiliteit en 

conflicten (De Jong, 1993; Johnson & Waldfogel, 2002; Mumola, 2000; Phillips & Bloom, 

1998; Phillips, Burns, Wagner, Kramer & Robbins, 2002).  

 

Bovendien kan men er om verscheidene redenen niet zomaar van uit gaan dat de 

onderzoeksresultaten die in de VS gevonden worden ook hier gelden. Vooreerst gaat in de VS 

de detentie van een ouder gepaard met een substantieel verlies van inkomsten voor het gezin, 

wat in Europese landen gemilderd wordt door een meer uitgebreid sociaal zekerheidsstelsel. 

Daarnaast zijn burgers met een Afro-Amerikaanse achtergrond sterk oververtegenwoordigd in 

de Amerikaanse gevangenissen. Vaak zijn hun kinderen wanneer de familiestructuur en het 

sociaal netwerk zijn aangetast door een geschiedenis van diaspora, kwetsbaarder voor de 

effecten van ouderlijke detentie in vergelijking met kinderen die tot andere etnische groepen 

behoren. Verder is de gemiddelde detentieduur veel hoger in de VS in vergelijking met vele 

Westerse landen en worden in vele Westerse landen gevangenisstraffen voornamelijk 

toebedeeld bij meer ernstige delicten in vergelijking met de VS (Hissel et al., 2011).   

 

Wat precies de impact is van de feitelijke scheiding tussen ouder en kind die veroorzaakt 

wordt door detentie, is bovendien afhankelijk van een samenspel van verschillende factoren 

dat bepaalt of de risicosituatie waarin een kind zich naar aanleiding van de detentie bevindt 

een probleemsituatie wordt. Het gaat onder meer om de leeftijd van het kind, de persoonlijke 

draagkracht van het kind, de mate waarin het kind met zijn gevoelens, vragen en twijfels 

gehoord en serieus genomen wordt, de kwaliteit van het ouder-kind relatie voor en tijdens de 

detentieperiode, of het kind voordien bij de gedetineerde ouder verbleef, de draagkracht van 

de overblijvende ouder en de hulpbronnen waarop deze zich kan beroepen, het al dan niet 

aanwezig zijn van een veilig en ondersteunend sociaal netwerk, de mate waarin er 

gecommuniceerd wordt met het kind over de detentie van hun ouder, de duur van de 

detentie,… (Bocknek & Sanderson, 2009; Demeersman, 2006; Edin, Nelson & Paranal, 2004, 
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Hanlon, Carswell & Rose, 2007; Lowenstein, 1986; Malone et al., 2004). Zo stelden Edin et 

al. (2004) bijvoorbeeld vast dat hoe hechter de band is tussen moeder en kind voor detentie, 

hoe groter de impact van deze detentie is. Ook de kwaliteit van de omgeving waarin voor het 

kind gezorgd wordt tijdens de detentie blijkt belangrijk te zijn, onder meer voor de cognitieve 

ontwikkeling van het kind (Poehlmann, 2005a) en om te vermijden dat gedragsproblemen 

zich ontwikkelen (Mackintosh et al., 2006). Voorts zouden jongens voornamelijk reageren op 

de detentie van hun vader door externaliserende gedragingen te vertonen zoals fysieke 

agressie, terwijl meisjes meer geneigd zijn om internaliserend probleemgedrag te ontwikkelen 

(Malone et al., 2004).  

 

Het geslacht van de gedetineerde ouder is eveneens een belangrijke beïnvloedende factor. Uit 

verschillende studies blijkt dat er indicaties zijn dat de detentie van de moeder een groter 

risicioverhogend effect heeft dan detentie van de vader (Bloom, 1993; Boswell & Wedge, 

2002; Dallaire, 2007a; Fishman, 1983; Hanlon et al., 2007; Johnson & Waldfogel, 2002; 

Murray & Farrington, 2008; Murray et al., 2009; Myers et al., 1999). De meest aangevoerde 

verklaring hiervoor is dat de continuïteit van zorg vaker verstoord wordt bij kinderen waarvan 

de moeder in de gevangenis verblijft dan bij kinderen waarvan de vader gedetineerd is, 

aangezien vele gedetineerde moeders alleen instonden voor de zorg voor hun kind(eren) voor 

de detentie, terwijl gedetineerde vaders vaker een partner hebben die kan instaan voor de zorg 

gedurende zijn detentie (Beckerman, 1994; Bloom, 1993; Fishman, 1983; Hanlon et al., 

2007). Vaders spelen evenwel ook een belangrijke rol in het leven van hun kinderen. Ze zijn 

onder meer een belangrijk rolmodel voor hun kinderen, in het bijzonder voor hun zonen. Heel 

vaak vormen zij ook de bron van autoriteit en discipline in het gezin. Wanneer de afwezigheid 

van die autoriteit door detentie gepaard gaat met overpermissiviteit of inadequate controle van 

moederszijde neigen kinderen ertoe een autoritaire persoonlijkheid en een instrumentele 

benadering naar andere mensen toe te ontwikkelen (Kalter, 1987). Daarnaast vervult een 

vader doorgaans nog heel wat andere taken met betrekking tot de opvoeding van de kinderen, 

zowel op materieel als op emotioneel vlak. Het is niet evident voor moeders om die taken 

allemaal over te nemen.  

 

Onderzoekers zien ook vaak over het hoofd dat er naast kinderen die probleemgedrag 

vertonen, ook heel wat kinderen zijn die gezonde strategieën hebben ontwikkeld om met de 

feitelijke scheiding van hun ouder om te gaan (Demeersman, 2006; Hissel et al., 2011; 

Nesmith & Ruhland, 2008). Sommige kinderen worden bijvoorbeeld lid van een sportclub, 
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een toneelgezelschap,… Op die manier verwerven ze nieuwe vaardigheden, wat een positief 

effect kan hebben op hun zelfvertrouwen. Daarnaast kunnen ze zo ook hun frustraties op een 

constructieve manier kwijt, kunnen ze de stress thuis even vergeten en kunnen ze nieuwe 

vrienden maken. Het is dan ook aangewezen dat onderzoekers zich niet enkel blijven focussen 

op de risicofactoren, maar ook aandacht gaan besteden aan protectieve factoren. Momenteel is 

nog heel weinig gekend over wat er voor zorgt dat kinderen op een veerkrachtige manier met 

de situatie omgaan (Nesmith & Ruhland, 2008). 

 

Detentie van een ouder kan ten slotte ook positieve gevolgen hebben. De gevangenis is 

volgens sommige onderzoekers namelijk dé plek bij uitstek om mogelijke discontinuïteit in 

het gezin te herstellen, door bijvoorbeeld ouderprogramma’s en door stress-factoren te 

behandelen (Gursansky, Harvey, McGrath & O’Brien, 1998). Dit houdt in dat de 

detentiesituatie van de ouder, behalve als risicofactor, ook aangegrepen kan worden als 

interventiemogelijkheid in de vaak al voor detentie problematische gezinssituatie. In een 

onderzoek van Clark (1995) bijvoorbeeld gaven sommige moeders aan dat ze tijdens detentie 

de kans kregen om de moeilijke relatie met hun kinderen voor detentie te herstellen en dat ze 

hadden geleerd betere moeders voor hen te zijn en verantwoordelijkheid op te nemen.  

 

2.1.8. Beperken van de impact van ouderlijke detentie 

 

Wat kunnen mensen uit de onmiddellijke omgeving van het kind nu ondernemen om er voor 

te zorgen dat het effect van de ouderlijke detentie op het kind zo veel mogelijk beperkt wordt?  

 

Ten eerste wordt doorgaans aan families aangeraden om kinderen op de hoogte te brengen 

van de detentie van hun ouder (American Association of Retired People, 2002; Goldy, 2002; 

Pittsburgh Child Guidance Foundation, 2005; Rothrauff, 2008; Withers, 2002). Door een 

open communicatie met het kind zou een scheiding beter begrepen en verwerkt kunnen 

worden (Boss, 2002). Toch kiezen families er vaak voor om kinderen niet de waarheid te 

vertellen over waar hun ouder verblijft. Ze vertellen hen dat de ouder in het ziekenhuis ligt, in 

het leger zit,… (Sack et al., 1976; Schneller, 1978). Dit kan schadelijk zijn voor kinderen, 

aangezien ze zich hierdoor nog meer in de steek gelaten kunnen voelen (Mazza, 2002; Miller, 

2006). Bovendien voelen ze vaak aan dat er iets aan de hand is. Een kind met een levendige 

fantasie kan zich dan allerlei zaken in het hoofd beginnen halen, bijvoorbeeld dat de ouder 

gestorven is. Tenslotte lopen ze het risico om de waarheid te horen van anderen op school of 
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in de buurt, wat ertoe kan leiden dat kinderen hun zorgverleners gaan wantrouwen 

(Poehlmann 2005b).  

 

Daarnaast werd het belang voor het welbevinden van het kind om contact te kunnen blijven 

hebben met hun gedetineerde ouder al verschillende malen aangetoond (Bloom & Steinhart, 

1993; Davies, Brazell, Vigne & Schollenberger, 2008; Hairston, 1998; Hess, 1987; Johnston, 

1995). Een goede ouder-kind relatie kan namelijk een belangrijke protectieve factor vormen 

voor het kind, dat door de detentie van zijn ouder, met heel wat risicofactoren in aanraking 

komt. Zo kunnen kinderen ook effectief zien dat de ouder veilig is en hen niet vrijwillig in de 

steek heeft gelaten (Johnston, 1995). Hoewel de bezoeken meestal als aangenaam worden 

ervaren door het kind (Braam et al., 2007), rapporteren sommige onderzoekers dat meer 

contact tussen moeder en kind tijdens detentie angstgevoelens bij het kind kan doen toenemen 

(Poehlmann, 2005b).  

 

Uit onderzoek van Lenaers et al. (2001) blijkt dat bij 69% van de Vlaamse gedetineerden die 

kinderen hebben, deze soms op bezoek komen. Of kinderen op bezoek komen, wordt in grote 

mate, zeker wanneer het jonge kinderen betreft, bepaald door de overblijvende ouder of de 

persoon die voor het kind zorgt (Arditti et al., 2005; Codd, 2008; Davies et al., 2008; Enos, 

2001; Hairston, 1998; Lange, 2000; Nesmith & Ruhland, 2008; Poehlmann, 2005b, 

Poehlmann, Shlafer, Maes & Hanneman, 2008). Poehlmann (2005b) rapporteert dat wanneer 

de relatie tussen de moeder en diegene die voor het kind zorgt warm is en gekenmerkt wordt 

door weinig conflicten, de zorggever meer geneigd zal zijn het kind naar het bezoek te 

brengen. Verwante zorggevers blijken bovendien vaker het contact tussen het kind en de 

moeder te bevorderen dan niet verwante pleegouders (Mackintosh et al., 2006). Zelfs wanneer 

diegene die voor het kind zorgt, actief contact tussen ouder en kind toelaat en ondersteunt, 

blijkt bezoek in vele gevallen praktisch moeilijk realiseerbaar, bijvoorbeeld door de grote 

afstand tussen de woonplaats van het kind en de gevangenis, de hoge vervoerskosten, de 

onpraktische bezoekuren,… (Fuller, 1993; Hairston, Rollin & Jo, 2004; Slavin, 2000). 

 

2.1.9. Conclusie 

 

Er werden, voornamelijk in de Verenigde Staten, al heel wat studies gevoerd naar het effect 

van ouderlijke detentie op het leven en de ontwikkeling van kinderen. Deze studies 

suggereren dat detentie een enorme impact kan hebben, zowel op materieel, emotioneel, 
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sociaal als gedragsmatig vlak. Om verschillende redenen moeten deze onderzoeksresultaten 

echter met de nodige voorzichtigheid benaderd worden.  

 

Verder hebben onderzoekers vastgesteld dat het kennen van de waarheid en het contact 

blijven behouden met hun gedetineerde ouder deze kinderen doorgaans ten goede komt en kan 

helpen om de impact van ouderlijke detentie te beperken.  

 

2.2. De impact van detentie op gedetineerde ouders 

 

Uit het eerste deel van deze literatuurstudie blijkt dat er, voornamelijk in de Verenigde Staten, 

al heel wat studies werden uitgevoerd die de impact van detentie op kinderen van 

gedetineerden nagaan. Studies die zich focussen op hoe gedetineerde ouders de feitelijke 

scheiding van hun kinderen ervaren zijn daarentegen veel minder talrijk. Dit kan misschien 

deels verklaard worden doordat men kinderen van gedetineerden doorgaans beschouwd als 

onschuldige slachtoffers, terwijl gedetineerden vooral geacht worden zelf verantwoordelijk te 

zijn voor de situatie waarin ze zich bevinden (Baunach, 1985).  

 

Met betrekking tot studies die zich toeleggen op de beleving van gedetineerde ouders kan 

opgemerkt worden dat ook hier praktisch alle internationaal gewaardeerde studies in Amerika 

uitgevoerd werden. In Europa werden enkel in Groot Brittannië (Boswell & Wedge, 2002; 

Buston, 2010; Clarke et al., 2005; Meek, 2007) en in Nederland (Bolwijn & Bolwijn, 2004; 

Wolleswinkel, 1997) al enkele gepubliceerde studies verricht. In wat volgt, worden dus 

noodgedwongen voornamelijk resultaten van Amerikaans onderzoek gepresenteerd. In het 

eerste deel van deze literatuurstudie werd eerder al aangetoond waarom men er niet zomaar 

mag van uitgaan dat deze resultaten ook in Europa gelden. 

 

Een andere beperking binnen het onderzoeksveld is dat onderzoekers doorgaans geen 

onderscheid maken tussen ouders die omwille van detentie van hun biologische kinderen 

gescheiden worden en gedetineerden die geen biologische kinderen hebben, maar zichzelf wel 

al ouder percipiëren. Dit is opmerkelijk gezien het toenemende aantal nieuw-samengestelde 

gezinnen in onze samenleving.  

 

De meeste gepubliceerde studies richten zich ofwel op moeders ofwel op vaders. Vele 

onderzoekers gaan er dan ook van uit dat gedetineerde moeders en vaders de scheiding van 
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hun kinderen op een andere manier ervaren. De meeste onderzoekers spitsen zich toe op hoe 

moeders hun detentie beleven. Hierna wordt dan ook eerst dieper ingegaan op hoe zij de 

feitelijke scheiding van hun kinderen ervaren. Daarna wordt stil gestaan bij de beleving van 

gedetineerde vaders. 

 

2.2.1. Gedetineerde moeders 

 

2.2.1.1. Aantal en karakteristieken 

 

In Vlaanderen maken vrouwen slechts 5% uit van de gedetineerdenpopulatie. Hoeveel 

gedetineerde vrouwen kinderen hebben wordt echter niet systematisch geregistreerd. Uit 

profielonderzoek van Lenaerts et al. (2001) blijkt dat ongeveer vier op vijf van hen minstens 

één kind hebben. 

 

Het lage percentage vrouwen in de Belgische gevangenissen is vergelijkbaar met cijfers uit 

andere landen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld zijn 6,8% van alle gedetineerden 

vrouwelijk (Guerino, Harrison & Sabol, 2011). Toch vormen zij wereldwijd het snelst 

groeiende segment van de gevangenispopulatie (Sorbello, Eccleston, Ward & Jones, 2002). 

Zo is in de VS gedurende de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw het aantal gedetineerden met 

meer dan 400% toegenomen (Beatty, 1997; Chesney-Lind, 1997; Chiancone, 1997; Seymour, 

1998). Deze opvallende toename is ook onderzoekers niet ontgaan, wat onder meer 

resulteerde in een nieuwe focus op gedetineerde moeders en hun kinderen. Ook in de VS zijn 

exacte cijfers over het aantal gedetineerde moeders niet voorhanden. Onderzoekers zijn er het 

echter over eens dat ongeveer 70% à 80% van de Amerikaanse gedetineerde vrouwen een 

kind heeft dat jonger is dan 18 jaar (Beatty, 1997; Blinn, 1998; Johnston, 1995; Katz, 1998; 

Martin, Cotton, Browne, Kurz & Robertson, 1995; Myers et al., 1999; Poehlmann, 2005b). 

Verder blijkt dat gedetineerde moeders gemiddeld twee kinderen hebben (Phillips & Bloom, 

1998).  

 

De meeste gedetineerde moeders worden opgesloten voor criminele feiten die niet gerelateerd 

zijn aan hun ouderschap (Chesney-Lind, 1997; Seymour, 1998; Wright & Seymour, 2000).  

Gedetineerde vrouwen die geen kinderen hebben blijken vaker opgesloten te zijn wegens 

geweldsdelicten, waaronder moord, terwijl bij gedetineerde moeders drugsdelicten vaker aan 

de basis liggen van hun detentie (Loper, 2006).   
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Gedetineerde moeders zijn doorgaans arm, alleenstaand, hebben maar een beperkte educatie 

genoten en leven van een minimaal inkomen (Beck, 2000; Bruns, 2006; Kemper & Rivara, 

1993; Poehlmann, 2005b). Tussen de 60 en 80 % van alle vrouwelijke gedetineerden waren 

niet actief op de arbeidsmarkt ten tijde van hun arrest (Haywood, Kraviz, Goldman & 

Freeman, 2000; Smith, 1993). Bovendien waren velen onder hen op dat moment ook 

afhankelijk van illegale drugs (Glaze & Maruschak, 2008; Mumola & Karberg, 2006; 

Poehlmann, 2005b). Aangezien deze vrouwen doorgaans niet over een ziekteverzekering 

beschikken, beschikken ze bovendien niet over de mogelijkheden om hiervoor in behandeling 

te gaan (Barry, Ginchild & Lee, 1995).  

 

Verschillende studies hebben verder aangetoond dat gedetineerde moeders vaak opgegroeid 

zijn in problematische opvoedingssituaties: aanwezigheid van verbaal of fysiek geweld en/of 

seksueel misbruik, afwezigheid van een vaderfiguur, ouderlijke detentie, alcohol- of 

drugmisbruik bij ouders,… (Coll et al., 1998; El-Bassel et al., 1996; DeHart, 2008; Enos, 

2001; Fletcher, Shaver & Moon, 1993; Greene, Haney & Hurtado, 2000; Hanlon, O’Grady, 

Bennett-Sears & Callaman, 2005; Greenfeld & Snell, 1999; Martin et al., 1995; Motiuk, 1995; 

Radosh, 2002). Onderzoek suggereert bijvoorbeeld dat tussen 23 en 37% van alle vrouwelijke 

gedetineerden fysiek of seksueel misbruikt is geweest als kind. Deze cijfers liggen twee tot 

drie maal hoger dan in de gehele Amerikaanse populatie (Mullings, Hartley & Marquart, 

2004). Al deze trauma’s waar gedetineerde moeders in hun kindertijd mee geconfronteerd 

werden, kunnen uiteraard hun weerslag hebben op hoe ze hun moederrol, zowel voor als 

tijdens de detentie, hebben ingevuld (Green, Miranda, Daroowalla & Siddique, 2005). Uit een 

studie van McClellan, Farabee en Crouch (1997) blijkt daarnaast dat meervoudige ervaringen 

van trauma en slachtofferschap geassocieerd kunnen worden met verhoogde symptomen van 

depressie. Vele gedetineerde moeders kampen dan ook met depressie en met andere 

problemen in verband met hun geestelijke gezondheid (Bloom & Covington, 2009; Dalley & 

Michels, 2009; Glaze & Maruschak, 2008; Lindquist & Lindquist, 1997; Mumola, 2000).  

 

2.2.1.2. Verzorgers van hun kinderen voor en tijdens detentie 

 

De meeste moeders waren voor hun detentie, de primaire verzorgers en opvoeders van hun 

kinderen (Baunach, 1985; Chiancone, 1997; Coll et al., 1998; Johnston, 1998; Snyder-Joy & 

Carlo, 1998; US Department of Justice, 1999). Ongeveer twee derde van de gedetineerde 

moeders woonden samen met hun kind voor detentie (Mumola, 2000). Ook uit Belgisch 
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onderzoek (Buyse et al., 1997) blijkt dat gedetineerde moeders doorgaans de primaire 

verzorgers zijn van hun kind. 

   

Tijdens de detentieperiode wordt de zorg voor deze kinderen doorgaans overgenomen door de 

maternale grootouders. Onderzoekers stelden vast dat dit ongeveer voor 50 à 65% van de 

kinderen geldt. Het opvoeden van het eigen kleinkind is, onder meer door de generatiekloof, 

evenwel niet evident (Dressler & Barnhill, 1994; Grant, 2000; Jendrek, 1994; Mackintosh et 

al., 2006; Minkler, Roe & Price, 1994; Mumola, 2000; Waldrop, 2003). Daarnaast zouden 

circa 20 à 28% van de kinderen bij hun vader verblijven, 15 à 25% bij andere familieleden en 

zou slechts 10% ondergebracht zijn in een pleeggezin of in een instelling bijzondere 

jeugdzorg (Dallaire, 2007b; Enos, 1997; Mumola, 2000; Snell, 1994). In een Belgische studie 

van Buyse et al. (1997) dienden 59% van de kinderen bij detentie van hun moeder te 

veranderen van woonplaats en ervoer 37% een plaatsing in een instelling bijzondere 

jeugdzorg.  

 

2.2.1.3. Beleving van de feitelijke scheiding van hun kinderen 

 

Gedetineerde moeders omschrijven de scheiding van hun kinderen doorgaans als het meest 

pijnlijke aspect van hun gevangenschap (Beatty, 1997; Baunach, 1985; Carlen & Worrall, 

2004; Coll et al., 1998; Dodge & Pogrebin, 2001; Hairston, 1991a; Johnston, 1995; Pollock-

Byrne, 1990; Seymour, 1998; Snyder-Joy & Carlo, 1998).  

 

Net zoals alle andere ouders, maken gedetineerde moeders zich zorgen over hoe ze hun 

kinderen het beste kunnen begeleiden, hoe ze een goede band met hun kind kunnen hebben en 

hoe ze het best kunnen reageren op onenigheden en problemen met hun kinderen. De 

gedwongen scheiding door detentie creëert echter een unieke cluster van bijkomende zorgen 

(Houck & Loper, 2002). Zo blijkt onder meer de angst om ontzet te worden uit de ouderlijke 

macht tijdens de detentie een grote bron van stress te zijn. Ze kunnen zich eveneens zorgen 

maken over wie nu voor het kind zal zorgen tijdens de detentie en over de kwaliteit van die 

zorg (Clark, 1995; Harris, 1993; Houck & Loper, 2002; Ingram-Fogel, 1993; Kazura, 2001; 

Kizer, 1991; Schen, 2005). Zo kunnen ze uren reflecteren over hun situatie en de gevolgen 

ervan voor hun kinderen (Baunach, 1985; Houck & Loper, 2002). In een studie van Baunach 

(1985) gaven de meeste moeders aan dat ze de detentieperiode minder zwaar vinden om door 

te komen wanneer hun kinderen verblijven bij iemand die ze vertrouwen. Tenslotte piekeren 
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veel moeders over het feit of ze de relatie met hun kind tijdens detentie zullen kunnen 

behouden en na hun vrijlating weer zullen kunnen opnemen (Enos, 2001). 

 

Elk van deze zorgen heeft een impact op het competentiegevoel van de moeders als ouder, op 

de manier waarop ze denken over de relatie met hun kinderen en op hun bekwaamheid om 

effectief te communiceren met hun kinderen nu ze in de gevangenis zitten. Deze factoren 

hebben dan weer niet alleen een grote impact op de emotionele toestand van de moeders, 

maar ook op hun zelfvertrouwen, zelfperceptie en identiteit als vrouw (Houck & Loper, 

2002).  

 

Gedetineerde moeders kunnen allerlei emoties ervaren die met de scheiding van hun kinderen 

gepaard gaan: verdriet, gemis, boosheid, angst, spijt, machteloosheid, eenzaamheid,… 

(Baunach, 1985; Bloom & Steinhart, 1993; Boudin, 1998; Clark, 1995; Covington, 1998; 

Coll, Miller, Fields & Mathews, 1997; Fogel & Martin, 1992; Hairston, 1991a; Harris, 1993; 

Ingram-Fogel, 1993; Kazura, 2001; McGowan & Blumenthal, 1976; Poehlmann, 2005b). 

Vele moeders voelen zich ook schuldig, aangezien ze zich er doorgaans bewust van zijn dat 

hun kinderen afzien vanwege  hun detentie (Luke, 2002; Schen, 2005).    

 

Vele van deze emoties worden echter ook vaak ervaren door gedetineerde vrouwen die geen 

kinderen hebben. Enkele onderzoekers (Fogel & Martin, 1992; Hurley & Dunne, 1991; 

Lindquist & Lindquist, 1997; Loper, 2006) hebben zich dan ook toegelegd op vergelijkende 

studies waarbij gedetineerde moeders vergeleken worden met gedetineerde vrouwen die geen 

moeder zijn. Hun studies resulteerden echter in tegenstrijdige resultaten. Fogel en Martin 

(1992) stelden bijvoorbeeld vast dat zowel moeders als niet-moeders angst ervaren bij 

aankomst in de gevangenis, maar dat de angst bij de niet-moeders afneemt tijdens de zes 

maanden daarna, in tegenstelling tot de angst bij de moeders. Hurley en Dunne (1991) vonden 

daarentegen geen verschillen wat mentale gezondheid en depressie betreft. Ook Lindquist & 

Lindquist (1997) konden geen bewijs leveren voor de hypothese dat een grotere aanwezigheid 

van symptomen van mentale stress bij gedetineerde vrouwen in vergelijking met mannen 

gemedieerd werd door hun moederschap. In een recente studie van Loper (2006) konden er 

tenslotte ook geen significante verschillen vastgesteld worden tussen 350 moeders en 166 

niet-moeders op vlak van zelf gerapporteerde symptomen van geestelijke onevenwichtigheid, 

emotionele stress en andere factoren die een aanwijzing kunnen vormen voor 
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aanpassingsproblemen in de gevangenis, zoals conflicten met andere gedetineerden en 

institutionele overtredingen.  

 

Het probleem met deze soort onderzoeken is echter dat gedetineerde moeders benaderd 

worden als een homogene groep. Het is echter waarschijnlijker dat sommige moeders meer 

stress ervaren naar aanleiding van de scheiding van hun kinderen dan anderen. Zo kan onder 

meer een geschiedenis van drugverslaving een significante rol spelen in hoe moeders de 

scheiding van hun kinderen ervaren (Houck & Loper, 2002).  

 

Verschillen in ouderlijke stress kunnen volgens Loper (2006) eerder de psychologische en 

gedragsmatige aanpassing van de gedetineerde moeders in de gevangenis voorspellen dan hun 

biologische of legale status. Uit onderzoek blijkt onder meer dat hoe meer ouderlijke stress 

een gedetineerde moeder ervaart, hoe meer depressieve symptomen, angst en 

psychosomatische klachten ze doorgaans ervaart (Houck & Loper, 2002; Loper et al., 2009). 

Daarnaast blijkt een hoge mate van ouderlijke stress ook gerelateerd te zijn aan meer 

gewelddadig en agressief gedrag in de gevangenis (Loper et al., 2009). Verschillende factoren 

gerelateerd aan hun moederschap kunnen een bron van stress zijn, onder meer gevoelens van 

beperkte ouderlijke competentie en beperkt contact met hun kinderen (Houck & Loper, 2002).  

 

2.2.1.4. Beleving van ouderschap 

 

Er bestaat in de literatuur geen consensus over de vraag in hoeverre de scheiding van hun 

kinderen het gevoel van ouderlijke competentie bij vrouwelijke gedetineerden aantast. De 

meeste onderzoekers stelden vast dat vele gedetineerde moeders zich mislukt voelen in het 

ouderschap en zich gefaald voelen als ouder (Baunach, 1985; Berry & Eigenberg, 2003; 

Blinn, 1998; Coll et al., 1998; Johnston, 1995; Hairston & Lockett, 1985; Martin, 1997; 

Seymour, 1998; Seymour & Hairston, 2000; Schen, 2005; Shamai & Kochal, 2008; Snyder-

Joy & Carlo, 1998). Uit een Britse studie van Crisp en Caddle (1997) blijkt echter dat 

gedetineerde moeders er in het algemeen van overtuigd zijn dat ze goede moeders zijn. Ook in 

een studie van LeFlore en Holston (1989) rapporteerden de meeste gedetineerde moeders dat 

ze zichzelf beschouwen als succesvolle moeders.  

 

Wanneer ouders zichzelf als incompetent beschouwen, brengt dit heel wat stress met zich 

mee. Houck en Loper (2002) stelden bij 362 gedetineerde moeders vast dat ouderlijke stress 
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veroorzaakt door een perceptie van ouderlijke incompetentie geassocieerd kan worden met 

een verhoogde mate van angst, depressie en het stellen van wangedrag binnen de gevangenis.  

 

Gevoelens van ouderlijke incompetentie kunnen bovendien gevoed worden door stereotypen 

over ‘goed moederschap’ die aanwezig zijn in de samenleving. In onze Westerse cultuur is het 

denkbeeld van het gezin geïdealiseerd en geromantiseerd, waarbij ‘goede’ moeders van 

‘slechte’ moeders worden onderscheiden. Moeders worden hierbij geacht constant 

beschikbaar te zijn voor hun kinderen en voor hen een ideale opvoedingssituatie te creëren 

(Schram, 1999). Deze constructie van goede en slechte moederidentiteiten kan onhoudbare 

rolverwachtingen creëren voor moeders (Johnston & Swanson, 2004). Dit zijn verwachtingen 

waar gedetineerde moeders zeker niet aan tegemoet kunnen komen, aangezien hun detentie 

onvermijdelijk een significant effect heeft op de mogelijkheden die ze hebben om hun 

moederrol te vervullen. Als gedetineerde blijven ze hoe dan ook ouder op afstand, wat heel 

wat ‘role strain’ met zich mee kan brengen (Berry & Eigenberg, 2003; Demeerseman, 2006).  

 

Aangezien ze door de buitenwereld doorgaans als slechte moeders worden bestempeld, vrezen 

ze hun rol als moeder te verliezen (Enos, 2001). Aangezien de moederrol voor velen een van 

de enige positieve rollen is die ze nog bezitten, is dit een bijzonder ingrijpende ervaring die in 

een depressie kan uitmonden (Berry & Eigenberg, 2003; Sharp, 2005). Wanneer vrouwen het 

gevoel hebben hun moederrol te verliezen, verliezen ze bovendien ook een deel van hun 

identiteit (Berry & Eigenberg, 2003; Farrell, 1998; Henriques, 1996).  

 

Opmerkelijk is dat moeders die voor detentie niet met hun kind samenleefden meer ‘role 

strain’ ervaren dan moeders die wel de primaire verzorgers waren van hun kind. Hoe langer 

een moeder namelijk gescheiden leeft van haar kinderen, hoe meer ‘role strain’ ze ervaart 

omdat de kans dat ze terug herenigd wordt met haar kind steeds kleiner wordt (Berry & 

Eigenberg, 2003).  

 

De meeste moeders proberen evenwel vanuit de gevangenis zoveel mogelijk hun moederrol te 

blijven opnemen. Ze zoeken bijvoorbeeld actief naar de beste opvang voor hun kinderen en 

proberen die ook op te volgen. Ook tijdens het bezoek proberen de moeders hun moederrol te 

vervullen, al is dit niet altijd gemakkelijk (Berry & Eigenberg, 2003). Binnen de gevangenis 

krijgen gedetineerden evenwel vooral de boodschap dat ze autoriteit moeten leren aanvaarden 

en krijgen ze geen verantwoordelijkheden toebedeeld. Hierdoor wordt een cultuur van 
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afhankelijkheid gecreëerd wat moeders kan hinderen om verantwoordelijke ouders te zijn 

voor hun kinderen (Clark, 1995). 

 

Het moederschap kan echter ook een positieve impact hebben op hoe vrouwen hun detentie 

ervaren. Denken aan hun kinderen en hun toekomst samen na detentie blijkt vele moeders 

namelijk te helpen om met de vele deprivaties die met detentie gepaard gaan om te gaan 

(Shamai & Kochal, 2008). Naast een ‘motive for survival’ kan moederschap ook als ‘motive 

for change’ dienen (Block & Potthast, 1998; Enos, 2001; Ferraro & Moe, 2003; Hardesty & 

Black, 1999; Shamai & Kochal, 2008). Detentie kan voor sommige vrouwen een keerpunt 

betekenen, waarbij ze beslissen om in de toekomst hun moederrol meer op te nemen in plaats 

van deze uit te weg te gaan. Dit kan positieve implicaties hebben voor hun zelfbeeld en voor 

hun gedrag (Shamai & Kochal, 2008).  

 

2.2.1.5. Contact met hun kinderen 

 

Naast gevoelens van ouderlijke incompetentie kan ook een beperkt contact tussen moeder en 

kind een belangrijke bron zijn van ouderlijke stress die zich manifesteert in de  

psychologische en gedragsmatige aanpassing van de moeders in de gevangenis (Berry & 

Eigenberg, 2003; Casey-Acevedo & Bakken, 2002; Greene et al., 2000; Houck & Loper, 

2002; Loper et al., 2009; Poehlmann, 2005b; Tuerk & Loper, 2006). 

 

In het eerste deel van deze literatuurstudie werd reeds vermeld dat een goede ouder-kind 

relatie een belangrijke protectieve factor kan vormen voor het kind, dat door de detentie van 

zijn ouder met heel wat risicofactoren in aanraking komt. Daarnaast blijkt dat een hechte band 

tussen ouder en kind ook een protectieve factor vormt voor de moeders (Schen, 2005). 

Wanneer moeders hun kinderen op regelmatige basis zien, hebben ze doorgaans een 

positievere perceptie van de relatie die ze met hun kind hebben (Poehlmann, 2005b; Snyder-

Joy, Carlo & Mullins, 2001). Dit heeft onder meer een positieve impact op hun zelfbeeld 

(Thompson & Harm, 2000). Het belangrijkste is echter dat als een moeder een goede band 

met haar kinderen behoudt, dit een belangrijke motiverende factor kan zijn voor het blijven 

opnemen van de ouderrol na detentie, wat de kansen op een succesvolle terugkeer in de 

samenleving vergroot en ook een reducerend effect teweeg kan brengen op vlak van recidive 

(Caddle & Crisp, 1997; Liebling & Maruna, 2005; Myers et al., 1999; Perez, 1996; Thompson 

& Harm, 2000).   
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Alhoewel bezoek een positieve impact heeft, kan het echter ook zelf een bron van stress 

vormen. Zo kunnen moeders geconfronteerd worden met de angst die gepaard gaat met het 

wachten op bezoek, met bezorgdheid over hoe hun kinderen, verzorgers, andere gevangenen 

en het gevangenispersoneel zullen handelen en reageren, bezorgdheid dat het bezoek te kort 

of te lang zal zijn, angst over hoe ze zich zullen voelen als het bezoek voorbij is,… (Houck & 

Loper, 2002).  

 

Doordat de moeders in de gevangenis verblijven en dus onderhevig zijn aan 

vrijheidsbeperkingen, kunnen ze evenwel niet zelf beslissen of en hoe hun kinderen op bezoek 

komen of telefoneren. Ze zijn hierbij voornamelijk afhankelijk van de goodwill van diegene 

die tijdens de detentie de zorg en opvoeding van het kind op zich neemt (Enos, 2001; 

Poehlmann, 2005b). Enkele onderzoekers stelden vast dat tussen de 40 en 70% van alle 

moeders in de Amerikaanse gevangenissen nog nooit hun kind op bezoek hebben gehad 

(Bloom & Steinhart, 1993; Caddle & Crisp, 1997; Casey-Acevedo & Bakken, 2002; Hairston, 

1991a; Mumola, 2000; Sheehan & Flynn, 2007; Snell, 1994). Daarnaast blijkt uit een studie 

van Busye et al. (1996) dat ongeveer één op drie moeders die in een Belgische gevangenis 

opgesloten werd nooit bezoek krijgt van hun kind. De meeste moeders zouden evenwel 

schriftelijk en/of telefonisch contact houden.  

 

2.2.1.6. Copingstrategieën 

 

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat gedetineerde moeders heel wat stress kunnen ervaren 

die gepaard gaat met de feitelijke scheiding van hun kinderen. Slechts enkele onderzoekers 

hebben daarnaast ook onderzoek gevoerd naar hoe zij proberen met deze stress om te gaan 

(Celinska & Siegel, 2010; Negy, Woods & Carlson, 1997; Poehlmann, 2005b; Shamai & 

Kochal, 2008). Uit hun onderzoek blijkt dat gedetineerde moeders na verloop van tijd 

verschillende copingstrategieën kunnen ontwikkelen. Deze kunnen zowel adaptief als 

maladaptief zijn. Terwijl adaptieve methodes ervoor zorgen dat men beter met stress leert 

omgaan, brengen maladaptieve technieken enkel meer stress met zich mee (Celinska & 

Siegel, 2010).  

 

Uit de weinige studies die werden verricht, komen verschillende copingstrategieën naar voor. 

De volgende twee strategieën blijken evenwel het meest gehanteerd te worden. Ten eerste 

blijkt uit onderzoek van Poehlmann (2005b) dat de meerderheid (70%) van de moeders zich 
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in het begin van de detentieperiode intens gaat focussen op de stress, depressie en 

schuldgevoelens waar ze geconfronteerd mee worden. Ze kunnen nergens anders meer aan 

denken en worden als het ware door hun emoties overspoeld. Na verloop van tijd gaan velen 

onder hen evenwel andere copingstrategieën ontwikkelen en neemt het aandeel moeders dat 

deze strategie hanteert spectaculair af tot ongeveer één op vijf moeders.     

 

Daarnaast verkiest bij het begin van de detentie ongeveer één moeder op vijf om op 

emotioneel vlak afstand te nemen van hun kinderen en contact met hen uit de weg te gaan om 

niet telkens opnieuw met de pijn geconfronteerd te worden (Poehlmann, 2005b; Shamai & 

Kochal, 2008). Uiteraard kan dit negatieve gevolgen hebben voor de ouder-kind relatie en hun 

gezamenlijke toekomst (Henriques, 1996; Sharp, 2005). Vaak ziet men bij deze moeders ook 

druggebruik als strategie om de harde realiteit te ontvluchten (Shamai & Kochal, 2008). Ook 

deze strategie wordt echter na verloop van tijd steeds minder gehanteerd en doorgaans 

vervangen door een meer adaptieve copingsstrategie. Vaak willen ze dan ook het contact met 

hun kind opnieuw herstellen (Poehlmann, 2005b; Shamai & Kochal, 2008).  

 

Andere copingstrategieën die in de literatuur worden vermeld zijn onder meer de volgende: 

zelfmoordgedachten, automutilatie, preoccupatie met de problemen die het kind ervaart, 

idealisatie van het kind, voortdurend bevestigen van de moederlijke competentie, herdefinitie 

van rollen waarbij het kind eerder als vriend of vertrouweling beschouwd wordt, gerichtheid 

op zelftransformatie waarbij moeders hun gedrag en levensstijl willen veranderen, plannen 

maken voor de toekomst, proberen zoveel mogelijk vanuit de gevangenis de moederrol op te 

nemen, steun zoeken bij andere gedetineerde moeders,…(Poehlmann, 2005b; Shamai & 

Kochal, 2008). 

 

Positief is dat in een studie van Poehlmann (2005b) vier op de tien moeders aangaven na 

verloop van tijd een gebalanceerde kijk op de situatie te hebben ontwikkeld. In hun verhaal 

beklemtoonden ze hun persoonlijke groei, terwijl ook de moeilijkheden die ze dagelijks 

ervoeren benadrukt werden.  

 

Het is echter betreurenswaardig dat tot nu toe slechts weinig onderzoek werd verricht naar 

hoe gedetineerde moeders met de emoties en stress die ze ervaren, omgaan. De methode die 

een moeder hanteert blijkt namelijk een essentiële factor te zijn voor een gezonde hereniging 
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tussen moeder en kind en kan ervoor zorgen dat de feitelijke scheiding niet uitdraait op een 

totale verbreking van de relatie tussen hen (Baunach, 1985).   

 

2.2.1.7. Wat na detentie? 

 

De meeste moeders plannen om na hun vrijlating opnieuw met hun kinderen verenigd te 

worden. Ze zien de noodgedwongen scheiding dan ook als een tijdelijke situatie en zoeken 

familieleden om de zorg voor hun kind op te nemen tijdens de detentie (Baunach, 1985; Enos, 

1997; Gaudin & Sutphen, 1993; Houck & Loper, 2002; Martin et al., 1995; Poehlmann, 

2005b; Young & Smith, 2000).  

 

Alhoewel Lenaerts et al. (2001) geen uitspraken doen over de verblijfplaats van gedetineerde 

moeders voor en na detentie, kan men, wanneer verschillende tabellen naast elkaar geplaatst 

worden, wel afleiden dat 52,3% van de moeders voor detentie samenleefden met hun kinderen 

en 41,2% van de moeders verwacht na hun vrijlating bij hun kinderen te wonen. Hierbij dient 

echter opgemerkt te worden dat binnen hun onderzoek slechts 29 vrouwen bevraagd werden 

en dat het niet duidelijk is in welke mate tot deze 41,2% vrouwen behoren die al voordien de 

zorg voor hun kinderen opnamen.    

 

Ook al voorzien moeders dat hun kinderen opnieuw bij hen zullen wonen na het uitzitten van 

hun straf, toch maken ze zich vaak zorgen over de toekomst. Ze vrezen dat hun kinderen 

kwaad op hen zullen zijn, dat ze een te goede band zullen hebben met diegenen die gedurende 

hun afwezigheid voor hen hebben gezorgd, dat de band tussen hen beiden ernstig verzwakt zal 

zijn,… (Baunach, 1985; Bloom & Steinhart, 1993; Datesman & Cales, 1983; Enos, 2001; 

Rocheleau, 1987; Seymour & Hairston, 2000; Stanton, 1980). Het opnieuw opnemen van de 

zorg voor hun kinderen is zeker ook niet evident. Zo staan moeders die voor hun detentie 

regelmatig drugs gebruikten de enorme uitdaging te wachten om niet te hervallen (Hanlon, 

O’Grady et al., 2005). Ook financiële problemen, stigma en schaamte kunnen een negatieve 

impact hebben op het hernieuwen van de relaties met hun kinderen (Dodge & Pogrebin, 2001; 

Henriques, 1996; Richie, 2001).  
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2.2.2. Gedetineerde vaders 

 

2.2.2.1. Gedetineerde vaders: een weinig onderzochte populatie 

 

Ook gedetineerde vaders worstelen met het gemis en met de vraag hoe ze vanuit de 

gevangenis hun ouderrol kunnen blijven opnemen (Demeersman, 2006). Onderzoekers 

hebben echter veel minder onderzoek verricht naar hoe zij met dit alles omgaan (Adalist- 

Estrin, 1995; Alexander, 2005; Maldonado, 2006; Mendez, 2000).  

 

Tijdens de jaren ’80 van de vorige eeuw werd meer aandacht besteed aan vrouwelijke 

gedetineerden en vond een toename plaats in publicaties over gedetineerde moeders 

(Baunach, 1985; LeFlore & Holston, 1989; Sametz, 1980). Toen was de unanieme standpunt 

van deze auteurs dat mannen die in de gevangenis werden opgesloten niet beïnvloed werden 

door de scheiding van hun kinderen. Een vaak aangehaalde verklaring hiervoor is dat vaders 

traditioneel meer bevrijd zouden zijn van de dagdagelijkse verantwoordelijkheden met 

betrekking tot de zorg voor hun kinderen (Haley, 1980; Mendez, 2000).  Moeders werden 

daarentegen wel verondersteld te lijden onder deze scheiding, net als hun kinderen (Baunach, 

1985; LeFlore & Holston, 1989; Sametz, 1980).  

 

Dat onderzoekers dergelijke veronderstellingen hebben, kan onder meer verklaard worden 

doordat mannen moeilijker kunnen praten over hun gevoelens dan vrouwen, zeker in een 

detentiecontext waarbij het tonen van gevoelens als een zwakte kan worden aanzien door 

medegedetineerden (Neys, Peters, Pieters & Vanacker, 1994; Van Dam, 1996). Het is echter 

niet omdat ze hun bezorgdheid minder snel uiten dat die bezorgdheid helemaal afwezig zou 

zijn. Een andere factor die de perceptie van sommige onderzoekers kan beïnvloeden is het 

negatieve beeld dat in de media doorgaans van gedetineerde vaders geschetst wordt. Vaak 

worden ze stereotiep voorgesteld als flierefluiters die enkel kinderen verwekken, maar hun 

ouderlijk verantwoordelijkheid ervoor niet opnemen (Hairston, 1998). Dergelijk beeld kan 

mensen en dus ook wetenschappers – onbewust- beïnvloeden.  

 

In de weinige studies waarbij gedetineerde vaders wel werden bestudeerd, was het doel 

voornamelijk om te onderzoeken in welke mate ze hun criminele neigingen doorgaven aan 

hun kinderen (Morris, 1967). Specifieke problemen gerelateerd aan hun vaderschap werden 

doorgaans geacht onbestaande te zijn (Boswell, 2002; Browning, Miller & Spruance, 2001).  
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Dit kan gekaderd worden binnen de toenmalige tijdsgeest. In de jaren ’80 werden vaders nog 

voornamelijk gedefinieerd vanuit hun rol als kostwinner. Na echtscheiding werd van hen dan 

ook op de eerste plaats verwacht dat ze financieel bijdragen voor de verzorging van hun 

kinderen. In tegenstelling tot moeders, werd van hen verder niet verwacht dat ze een actieve 

rol spelen in de opvoeding van hun kinderen. Bezoek werd dan ook voornamelijk beschouwd 

als een recht dat een vader kan uitoefenen en niet als een plicht die een vader ten opzichte van 

zijn kinderen heeft (Maldonado, 2006). 

 

Toch was er ook in de jaren ’80 en ’90 al een beperkte groep van onderzoekers die radicaal 

ingingen tegen deze veronderstelling en beklemtoonden dat gedetineerde vaders ook ouders 

zijn en dat gevangenschap geen einde maakt aan de bezorgdheid en de liefde die vaders voor 

hun kinderen voelen (Hairston, 1989; Hairston & Lockett, 1987; Lanier, 1991).  

 

Tijdens het voorbije decennium werd evenwel steeds meer onderzoek gevoerd dat wel de 

focus richt op de ervaringen en noden van gedetineerde vaders (onder meer Arditti et al., 

2005; Boswell & Wedge, 2002; Clarke et al., 2005; Day, Acock, Bahr & Arditti, 2005).  

 

Daarnaast is het ook positief dat, hoewel er nog steeds weinig onderzoek werd gevoerd naar 

hoe gedetineerde vaders de scheiding van hun kinderen beleven, onderzoekers wel meer oog 

lijken te hebben voor de heterogeniteit van deze groep in vergelijking met onderzoekers die 

zich meer focussen op de ervaringen van gedetineerde moeders. Zo werden de laatste jaren 

onder meer al enkele studies verricht naar de specifieke beleving van ouderschap bij 

gedetineerde mannen van Afro-Amerikaanse afkomst (Alexander, 2005; Browning et al., 

2001; Mendez, 2000; Modecki & Wilson, 2009; Swisher & Waller, 2008). Zij zijn namelijk 

enorm oververtegenwoordigd binnen de Amerikaanse penitentiaire inrichtingen (Bonczar, 

2003; Guerino et al., 2011; King, 1993; Mauer, 1997; Miller, 1996).  

 

Binnen het onderzoeksveld werd er eveneens een specifieke focus ontwikkeld op gedetineerde 

adolescente vaders (Buston, 2010; Dennison & Lyon, 2001; Meek, 2007; Nurse, 2002; 

Sherlock, 2004; Unruh, Bullis & Yovanoff, 2003). Opvallend is dat vele van deze studies niet 

geschreven werden door Amerikaanse, maar door Britse auteurs.  

 

In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de bevindingen van de weinige studies die zich 

focussen op gedetineerde vaders en wordt, voor zover mogelijk, een vergelijkende analyse 
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gemaakt waarbij de situaties van gedetineerde vaders en moeders tegenover elkaar geplaatst 

worden.  

   

2.2.2.2. Aantal en karakteristieken 

 

In de onderzoeksliteratuur wordt aangegeven dat in de meeste landen, zoals in de VS, Groot-

Brittannië, België en Nederland, niet systematisch wordt geregistreerd of gedetineerden 

kinderen hebben of niet. Er kunnen dan ook moeilijk uitspraken gedaan worden over hoeveel 

mannelijke gedetineerden vader zijn. We mogen er echter, gezien de enorme 

oververtegenwoordiging van mannen in de gevangenissen, vanuit gaan dat er heel wat meer 

gedetineerde vaders dan gedetineerde moeders zullen zijn.  

 

Gezien het gebrek aan systematische registratie van de parentale status, hebben enkele 

onderzoekers getracht om op basis van een steekproef een schatting te maken van het aandeel 

gedetineerde vaders binnen de groep van mannelijke gedetineerden. Onderzoek in Vlaamse 

gevangenissen heeft aangetoond dat iets minder dan de helft (47%) van alle mannelijke 

gedetineerden één of meerdere kinderen zou hebben (Lenaers et al., 2001). Dit impliceert dat 

van de 10.082 mannelijke gedetineerden die op 1 maart 2010 in een Belgische gevangenis 

opgesloten waren, er zo’n 4700 van hen kinderen hadden (FOD justitie, 2010).  

 

Schattingen van het aandeel gedetineerde vaders in gevangenissen in de VS variëren evenwel 

enorm, van 54 tot zelfs 93% (Hairston, 1995; Lanier, 1995; Turner & Peck, 2002). De 

meesten van hen zouden meerdere kinderen hebben (Hairston, 1995).  

 

Met betrekking tot het profiel van gedetineerde vaders kunnen op verschillende vlakken 

overeenkomsten vastgesteld worden met het profiel van gedetineerde moeders. Zo is bij beide 

groepen de kans dat ze voor hun detentie al met tal van andere risicofactoren, zoals armoede 

(Kemper & Rivara, 1993), een geschiedenis van misbruik (Johnson & Waldfogel, 2004), 

illegaal druggebruik (Arditti et al., 2003; Kemper & Rivara, 1993), een laag opleidingsniveau 

en sociaal- economische status (Johnson & Waldfogel, 2004), … werden geconfronteerd veel 

groter dan bij de algemene populatie.  

 

Er kunnen echter ook verschillen vastgesteld worden tussen gedetineerde vaders en moeders. 

Zo rapporteren Glaze en Maruschak (2008), die zo’n 16.000 Amerikaanse gedetineerde 
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ouders hebben bevraagd, dat moeders in het jaar dat hun opsluiting vooraf ging vaker dakloos 

waren dan vaders, seksueel misbruikt werden, mentale en fysieke gezondheidsproblemen 

hadden en meer afhankelijk waren van alcohol en drugs. Dit kan een belangrijk verschil zijn, 

aangezien deze stressoren volgens Loper et al. (2009) een impact kunnen hebben op hoe 

ouders de scheiding van hun kinderen ervaren.  

 

Verder werd vastgesteld dat vaders in vergelijking tot moeders meer veroordeeld werden voor 

gewelddadige en ernstigere delicten, die leiden tot langere straffen en dus ook een langduriger 

scheiding van hun kinderen (Kemper & Rivara, 1993; Mumola, 2000; Sabol & Couture, 

2008). Doorgaans werden ze in vergelijking met moeders, voordien ook al vaker veroordeeld 

(Mumola, 2000). Terwijl gedetineerde moeders doorgaans opgesloten worden omwille van 

slachtofferloze drugsdelicten (Loper, 2006), werd in een Canadese studie tenslotte vastgesteld 

dat 15% van de vaders gedetineerd werden omwille van een delict waarbij een familielid het 

slachtoffer werd. Dit heeft onder meer implicaties voor de steun die men als gedetineerde 

vanuit de sociale omgeving ontvangt en of familieleden al dan niet contacten tussen ouder en 

kind zullen ondersteunen (Withers & Folsom, 2007).  

 

Daarnaast zijn er echter slechts heel weinig onderzoekers die een vergelijking gemaakt 

hebben tussen gedetineerde vaders en gedetineerde mannen die geen kinderen hebben. Eén 

van de enige studies die tijdens deze literatuurstudie gevonden werd is een studie uit 1986 van 

Elster en Hendricks. Zij stelden vast dat vaders in vergelijking met niet-vaders meer kans 

maakten om ongetrouwd en werkeloos te zijn, hun school niet te hebben afgemaakt en voor 

hun detentie afhankelijk geweest te zijn van illegale drugs. Daarnaast zijn volgens Hairston 

(1989) gedetineerde vaders vaker getrouwd of gescheiden en doorgaans ouder dan 

gedetineerden die geen kinderen hebben. Verder stelden enkele onderzoekers vast dat 

tienervaders meer kans lopen om crimineel gedrag te stellen en in de gevangenis te belanden 

in vergelijking met hun leeftijdsgenoten die geen kinderen hebben (Christmon & Lucky, 

1994; Elster, Lamb & Tavare, 1987; Lerman, 1993; Stouthamer-Loeber & Wei, 1998). 

Gelijkaardige risicofactoren, zoals alcohol- en druggebruik, problemen op school,… zouden 

namelijk zowel met tienerzwangerschap als met delinquentie geassocieerd kunnen worden 

(Stouthamer-Loeber & Wei, 1998).  
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2.2.2.3. Verzorgers van hun kinderen voor en tijdens detentie 

 
In vergelijking met gedetineerde moeders leefden gedetineerde vaders minder vaak met hun 

kind samen voor detentie (Glaze & Maruschak, 2008; Loper et al., 2009; Mumola, 2000). 

Slechts iets meer dan de helft van alle Amerikaanse gedetineerde vaders zou op het moment 

van hun opsluiting met minstens één van hun kinderen een huis hebben gedeeld (Hairston, 

1995; Loper et al., 2009; Withers & Folsom, 2007). Van de vaders die niet samenwoonden 

met hun kind, geven de meesten echter aan regelmatig contact te hebben gehad met hun kind 

(Hairston, 1995).  

 

Uit een Vlaamse studie van Lenaerts et al. (2001) blijkt dat 48,8% van de gedetineerde ouders 

bij hun kinderen woonden. Aangezien hun steekproef voor meer dan 92 % uit mannen bestaat, 

kunnen we ervan uitgaan dat dit cijfer een goed beeld schepte van de situatie van gedetineerde 

vaders. 

  

In vergelijking met gedetineerde moeders, die in vele gevallen alleen instonden voor de zorg 

voor hun kinderen voor de detentie, kan bij gedetineerde vaders vaker de andere ouder van het 

kind blijven instaan voor de zorg gedurende zijn detentie (Beckerman, 1994; Bloom, 1993; 

Fishman, 1983; Glaze & Maruschak, 2008; Hanlon et al., 2007; Mumola, 2000; Schafer & 

Dellinger, 1999; Withers & Folsom, 2007). Slechts 37% van de kinderen waarvan de moeder 

opgesloten werd zou tijdens de detentie bij hun vader verblijven, terwijl dit voor bijna 90% 

van de kinderen van gedetineerde vaders geldt (Loper et al., 2009; Simmons, 2000).  

 

2.2.2.4. Beleving van de feitelijke scheiding van hun kinderen 

 

Hoewel ze over het algemeen erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen tijdens detentie 

dezelfde zorg krijgen, op dezelfde plaats en door dezelfde persoon dan voor hun detentie, toch 

maken ook vaders zich zorgen over hun kinderen terwijl ze gedetineerd zijn. Zo zijn vele 

vaders bezorgd dat hun kinderen onvoldoende adequate supervisie en discipline zullen 

ontvangen, dat ze hen zullen vergeten en/of dat hun plaats zal ingenomen worden door 

iemand anders zoals de nieuwe partner van de moeder van hun kind (Arditti et al., 2005; 

Clarke et al., 2005; Fritsch & Burkhead, 1981; Hairston, 1989; Hairston, 1995; Hairston, 

1998; Lanier, 1993; Magaletta & Herbst, 2001). Verder gaven in een studie van Mendez 

(2000) 70% van de vaders aan dat ze zich ernstig zorgen maakten over hoe het met hun 

kinderen op emotioneel vlak gaat. Tenslotte piekeren sommige vaders ook over de manier 
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waarop ze hun kinderen van hun detentie op de hoogte zullen brengen en of ze de voogdij 

over hun kind zullen verliezen (Palm, 1996).  

 

Er is echter weinig gekend over welke specifieke gevoelens gedetineerde vaders omwille van 

de scheiding van hun kinderen ervaren. Loper et al. (2009) stelden wel vast dat, ook al werd 

er gecontroleerd voor het aantal maanden dat reeds in detentie werd doorgebracht, vaders 

meer ouderlijke stress ervaren in vergelijking met gedetineerde moeders. Voornamelijk de 

relatie met hun kind en hun ouderlijke competentie zouden voor vaders een grotere bron van 

stress vormen. In tegenstelling tot bij de moeders kon bovendien worden aangetoond dat 

gedetineerde vaders significant meer stress gerelateerd aan hun vaderschap ervaren dan vaders 

die niet gedetineerd zijn.  

 

Daarnaast suggereren de bevindingen dat vaders minder ouderlijke stress ervaren wanneer ze 

een positieve relatie met de huidige zorgverlener van hun kind hebben en ze er van overtuigd 

zijn dat er goed voor het kind gezorgd wordt (Loper et al., 2009).  

 

Opmerkelijk is tenslotte dat een hoge mate van ouderlijke stress bij gedetineerde vaders niet 

geassocieerd kon worden met depressie, in tegenstelling tot ouderlijke stress bij moeders 

(Loper et al., 2009). Eerder dan op psychologisch vlak, vertonen zij echter meer tekenen van 

ouderlijke stress op gedragsmatig vlak (Loper et al., 2009). Dit sluit aan bij de resultaten van 

andere vergelijkende studies op vlak van geslacht die wijzen op een patroon, consistent met 

dit in de buitenwereld, van een hoge mate van internaliserende stoornissen zoals depressie en 

angststoornissen bij gedetineerde vrouwen en een hoge mate van externaliserende problemen 

zoals gewelddadig en agressief gedrag bij gedetineerde mannen (Harer & Langan, 2001; 

Kuanliang & Sorensen, 2008; Wright, Salisbury & Van Voorhis, 2007). Dit zou erop kunnen 

wijzen dat stress zich bij mannen en vrouwen op een andere manier uit.  

 

 

2.2.2.5. Beleving van ouderschap 

 
Soms wordt er gesuggereerd dat gedetineerde vaders niet in hun kinderen geïnteresseerd 

zouden zijn en dat ze altijd al slechte vaders zijn geweest en dit ook altijd zullen blijven 

(Mendez, 2000). Uit het bovenstaande onderzoek van Loper et al. (2009) blijkt echter dat één 

van de redenen waarom gedetineerde vaders meer ouderlijke stress ervaren in vergelijking 

met gedetineerde moeders is dat ze zich doorgaans meer zorgen maken over hun eigen 
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competentie als ouder. Dit impliceert dat gedetineerde vaders wel degelijk begaan zijn met 

hun kind. 

 

Ook andere onderzoekers hebben reeds vastgesteld dat vele vaders wel degelijk een rol willen 

spelen in het leven van hun kinderen (Hairston, 2001; Mazza, 2002; Mendez, 2000). Vaak 

geven ze toe in het verleden niet altijd goede vaders te zijn geweest (Hairston, 1998), maar nu 

wel zeer gemotiveerd te zijn om de relatie met hun kinderen en hun ouderlijke vaardigheden 

te verbeteren (Carlson & Cervera, 1991). De overgrote meerderheid van de vaders zou dan 

ook bereid zijn om deel te nemen aan een programma dat hen hierbij zou kunnen helpen 

(Hagan & Dinovitzer, 1999; Hairston, 2001; Mendez, 2000).  

 

Een interessante studie is deze van Mendez (2000), die meer dan 800 vaders in verschillende 

gevangenissen in de staat New York bevroeg. 92% van hen gaf aan de relatie met hun kind te 

willen verbeteren en 87% zou graag deelnemen aan een programma dat hen hierbij zou 

ondersteunen. Verder voelden de meeste vaders (68%) zich, ondanks hun detentie, 

verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Ze probeerden hun ouderrol onder 

meer op te nemen door hun kinderen aan te moedigen hun best te doen op school (80%), door 

een financiële bijdrage te leveren (33%) en door hun kinderen te stimuleren om hun 

problemen met praten eerder dan met geweld op te lossen (72%).  

 

Net als bij gedetineerde moeder kan stigma een negatieve impact hebben op hoe vaders naar 

zichzelf als ouder kijken. Aangezien ze doorgaans afgeschilderd worden als onbelangrijk en 

overbodig in het leven van hun kinderen, bestaat het gevaar dat ze zullen opgeven te proberen 

een vader voor hun kinderen te zijn (Nurse, 2002). Ook het gevangenismilieu, de structuur en 

de strenge regels kunnen vaders ertoe aanzetten om zich uit de opvoeding van hun kinderen 

terug te trekken (Nurse, 2002).  

 

Het is nochtans zeer belangrijk voor vaders dat ze hun rol als ouder niet verliezen, niet in het 

minst omdat ouderschap ook voor vaders en belangrijke bron van intrinsieke motivatie kan 

zijn om hun leven drastisch te veranderen en een meer verantwoordelijke levensstijl te 

ontwikkelen (Edin et al., 2004; Hughes, 1998; Palm, 1996; Showalter & Jones, 1980). Dit 

blijkt voornamelijk het geval te zijn bij vaders die voor hun detentie hun vaderrol eerder uit de 

weg gingen.  
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2.2.2.6. Contact met hun kinderen 

 
Wanneer het contact tussen vader en kind verbroken wordt, brengt dit voor vaders, net als 

voor moeders, doorgaans heel wat stress en verdriet met zich mee (Arditti et al., 2005; Clarke 

et al., 2005; Loper et al., 2009; Magaletta & Herbst, 2001; Roy & Dyson, 2005). Uit een  

studie van Lanier (1993) blijkt dat vaders die geen contact hebben met hun kinderen zich 

meer zorgen maken over de relatie die ze met dit kind hebben en vaker aan een depressie 

lijden.  

 

Wanneer vaders echter hun vaderrol kunnen blijven opnemen, heeft dit niet enkel een 

positieve impact op hun psychologische en gedragsmatige aanpassing binnen de 

gevangenismuren, maar zou dit ook na hun vrijlating de kans op recidive verlagen (Bahr, 

Armstrong, Gibbs, Harris & Fisher, 2005; Hughes, 1998; Lanier, 2003; Nurse, 2005). Dit is 

weinig verrassend, aangezien verschillende studies bij gedetineerden reeds hebben 

aangetoond dat het behouden van familiebanden tijdens en na detentie de reïntegratiekansen 

verhoogt (Hagan & Dinovitzer, 1999; Hairston, 1991b; Homer, 1979; Kemp, Glaser & Page, 

1992; Showalter & Jones, 1980; Visher & Travis, 2003).  

 

Er zijn dus sterke aanwijzingen dat regelmatig contact tussen ouder en kind zowel voor 

moeders als voor vaders een protectieve factor vormt. Minder duidelijk is echter of vaders er 

in vergelijking met moeders meer of minder in slagen om dit contact op te bouwen en te 

bestendigen. Hoewel er onderzoekers zijn die stellen dat moeders doorgaans meer 

moeilijkheden ondervinden om het contact met hun kinderen te behouden (Bloom, 1995; 

Warren, Hurt, Loper & Chauhan, 2004), stellen de meeste onderzoekers het omgekeerde vast 

(Gentry, 2003; Glaze & Maruschak, 2008; Loper et al., 2009; Mumola, 2000). Zo komt een 

grootschalige studie waarbij 6.250 gedetineerde ouders betrokken werden, tot de vaststelling 

dat terwijl 42% van de moeders bezoek van hun kinderen hebben ontvangen tijdens de 

voorbije drie maanden, dit slechts bij 19% van de vaders het geval is en dat slechts 47% van 

de vaders in vergelijking met 70% van de moeders in dezelfde tijdspanne telefonisch contact 

met hun kinderen hebben gehad (Gentry, 2003).  

 

Alhoewel de onderzoeksresultaten van de verschillende studies moeilijk vergelijkbaar zijn, 

gezien de enorme diversiteit aan criteria en referentieperiodes die gehanteerd werden, is het 

duidelijk dat vele gedetineerde vaders geen contact hebben met hun kinderen en als dit wel 
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het geval is, dit contact doorgaans slechts op een onregelmatige basis plaatsvindt. De 

resultaten van een Canadese studie (Withers & Folsom, 2007) illustreren dit: terwijl 61,3% 

van de vaders in hun steekproef aangeeft sinds hun opsluiting bezoek van hun kinderen te 

hebben ontvangen, geeft slechts 16,3% van de vaders die voor de detentie bij hun kind 

woonden en 5,3 % van diegenen die apart woonden aan dat ze dit kind nu nog steeds minstens 

op wekelijkse basis zien.  

 

In een studie bij gedetineerden in alle Vlaamse gevangenissen van Lenaerts et al. (2001) geeft 

69% van de respondenten die kinderen hebben, waarvan meer dan 92% mannen zijn, aan dat 

deze kinderen ook bij hen op bezoek komen. Hoe frequent deze bezoeken zouden 

plaatsvinden wordt echter niet weergegeven.   

 

De verschillende context van gedetineerde moeders en vaders blijkt genderspecifieke 

moeilijkheden op te leveren om het contact tussen ouder en kind te behouden. Zowel vaders 

als moeders zijn met betrekking tot het contact met hun kinderen voornamelijk afhankelijk 

van de bereidheid van diegene die tijdens de detentie de zorg en opvoeding van het kind op 

zich neemt. De aard van de relatie die ze met deze zorgverleners hebben is doorgaans echter 

heel verschillend. Bij gedetineerde moeder is het in de meeste gevallen namelijk de maternale 

grootmoeder die voor de kinderen zorgt, terwijl kinderen van gedetineerde vaders doorgaans 

bij hun eigen moeder wonen. Voor vaders hangt dan ook veel af van het feit of ze nog een 

amoureuze relatie met de moeder van hun kind hebben of niet (Alexander, 2005; Arditti et al., 

2005; Furstenberg, 1995; Hairston, 1989; Magaletta & Herbst, 2001; Nurse, 2004; Roy & 

Dyson, 2005). Uit verschillende studies blijkt dat detentie een enorme druk op de, vaak al 

gespannen relatie, die ze met hun partners hebben, kan leggen (Apel, Blokland, Nieuwbeerta 

& Schellen, 2009; Hagan & Dinovitzer, 1999; Hairston, 1995; Western, Lopoo & 

McLanahan, 2004). Loper et al. (2009) stelden dan ook vast dat vaders doorgaans een minder 

goede relatie hebben met diegene die voor hun kinderen zorgen in vergelijking met moeders, 

wat implicaties heeft voor de frequentie van contact die ze met hun kinderen hebben.  

 

Andere genderspecifieke contextverschillen die ervoor zorgen dat vaders doorgaans minder 

contact hebben met hun kinderen in vergelijking met moeders is dat ze vaker een langere straf 

moeten uitzetten en minder vaak contact hadden met hun kinderen voor detentie (Glaze & 

Maruschak, 2008). Kinderen van gedetineerde moeders lopen echter een grotere kans om in 

een pleeggezin of instelling bijzondere jeugdzorg geplaatst te worden (Glaze & Maruschak, 
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2008) en om een grotere afstand te moeten afleggen om in de gevangenis op bezoek te kunnen 

komen (Bloom, 1995). Deze factoren zouden een negatieve impact op hun 

contactmogelijkheden hebben. 

 

2.2.2.7. Copingstrategieën 

 
In de zoektocht naar studies die trachten een beeld te schetsen van de beleving van 

gedetineerde vaders, werd geen enkele studie teruggevonden die een duidelijk antwoord biedt 

op de vraag welke strategieën gedetineerde vaders ontwikkelen om met de feitelijke scheiding 

van hun kinderen en de bijbehorende stress om te gaan. Enkele auteurs geven wel aan dat 

sommige vaders, net als vele moeders, emotioneel afstand zouden nemen van hun kinderen 

om te kunnen omgaan met de pijn die met de scheiding gepaard gaat (Nurse, 2002; Palm, 

1996).   

 

Loper et al. (2009) gaan er echter van uit dat vaders en moeders in het algemeen verschillende 

aanpassingspatronen ontwikkelen, aangezien er doorgaans contextuele verschillen zijn tussen 

de situatie van de moeders en deze van de vaders (moeders wonen onder meer vaker bij hun 

kind voor detentie, terwijl vaders doorgaans een langere straf dienen uit te zitten) en enkele 

studies wijzen op genderspecifieke aanpassingspatronen aan het gevangenisleven (Koban, 

1983; Lindquist & Lindquist, 1997; Sobel, 1982).  

 

2.2.2.8. Wat na detentie?  

 

Enkele onderzoekers (Hairston, 1989; Koban, 1983) stellen dat gedetineerde vaders minder 

vaak dan gedetineerde moeders van plan zijn om na de detentie (terug) bij hun kinderen te 

gaan wonen. Dit kan deels verklaard worden doordat moeders vaker dan vaders reeds voor de 

detentie bij hun kinderen woonden. Volgens Lanier (1991) zijn het dan ook voornamelijk die 

vaders die voor de detentie al met hun kinderen samenwoonden en zij die tijdens de detentie 

regelmatig contact hebben met hun kinderen die verwachten na hun vrijlating met hun 

kinderen herenigd te worden.   

 

Wanneer verschillende tabellen uit het Vlaamse onderzoek van Lenaerts et al. (2001) naast 

elkaar gelegd worden, kan afgeleid worden dat 47,4% van de vaders voor hun opsluiting bij 

hun kind woonden en dat 44,7% van de vaders verwacht dit na detentie te kunnen doen.  
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Ook al voorzien vaders dat hun kinderen bij hen zullen wonen na het uitzitten van hun straf, 

toch blijkt na verloop van tijd vaak dat hun hoge verwachtingen die ze tijdens hun detentie 

koesterden, niet altijd realistisch waren. Vaak merken ze na hun vrijlating immers dat ze hun 

kinderen niet of nauwelijks meer kennen, niet meer weten wat hun gewoontes zijn en maar 

beperkt hun gezag kunnen uitoefenen. Ze kunnen zich dan ook algauw een vreemde tegenover 

hun kinderen voelen, in plaats van de vader die ze vaak zo graag willen zijn (Nurse, 2002; 

Nurse, 2005).  

 

Ook de moeders van hun kinderen zijn doorgaans veel veranderd. Zij hebben het 

noodgedwongen zonder de aanwezigheid van hun partner moeten weten te redden en zijn dan 

ook veel zelfstandiger geworden (Nurse, 2000; McDermott & King, 1992). Na hun vrijlating 

komen vele vaders dan ook tot de vaststelling dat ze niet zomaar hun voormalige rol in het 

gezin opnieuw kunnen innemen. Dit gaat met wat gevoelens van onzekerheid gepaard. Het 

stigma waar men als ex-gedetineerde doorgaans mee worstelt, kan er bovendien voor zorgen 

dat gedetineerde vaders langdurig werkeloos blijven waardoor ze hun kinderen minder 

financieel kunnen ondersteunen en ook hun rol als kostwinner in het gezin verliezen (Nurse, 

2000).  

 

Het goede nieuws is echter dat, althans volgens de bevindingen van Nurse (2002), vaders niet 

snel de moed opgeven en blijven werken aan de band die ze met hun kinderen hebben.  

 

2.2.3. Conclusie 

 

In vergelijking met studies die de impact van detentie op kinderen van gedetineerden nagaan, 

zijn studies die zich focussen op hoe gedetineerde ouders de feitelijke scheiding van hun 

kinderen ervaren veel minder talrijk. De weinige onderzoeken die plaatsvonden, werden 

bovendien in Amerika uitgevoerd en focussen zich meestal op gedetineerde moeders. 

 

De studies die doorheen deze literatuurstudie worden verzameld, beantwoorden doorgaans 

één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:  

- Wat kenmerkt gedetineerde ouders?  

- Waarin verschillen gedetineerde ouders van andere gedetineerden?  

- Wat zijn de verschillen tussen gedetineerde ouders en niet-gedetineerde ouders?  

- Woonden ze voor detentie doorgaans bij hun kinderen?  
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- Wie zorgt tijdens de detentie voor hun kinderen?  

- Hoe ervaren ze de feitelijke scheiding van hun kinderen?  

- Hoe zien zij zichzelf als ouder?  

- Hoeveel contact hebben ze tijdens hun detentie nog met hun kinderen?  

- Welke strategieën ontwikkelen ze om met de feitelijke scheiding van hun kinderen en 

de bijbehorende stress om te gaan?  

- Wat zijn hun verwachtingen naar de toekomst toe?  

Er werd dan ook gepoogd om in dit hoofdstuk een antwoord op deze vragen te formuleren.  

 

Verder werd, voor zover mogelijk, ook een vergelijkende analyse gemaakt waarbij de 

situaties van gedetineerde vaders en moeders tegenover elkaar geplaatst werden. Zowel 

moeders als vaders worstelen met het gemis en met de vraag hoe ze vanuit de gevangenis hun 

ouderrol kunnen blijven opnemen. Beiden ervaren dan ook ouderlijke stress, wat een impact 

kan hebben op hun aanpassing binnen de gevangenismuren. Tenslotte zijn er sterke 

aanwijzingen dat regelmatig contact tussen ouder en kind zowel voor moeders als voor vaders 

een protectieve factor vormt en een belangrijke bijdrage kan leveren aan hun welbevinden.  

 

Toch kunnen ook verschillen tussen vaders en moeders vastgesteld worden. Zo zitten vaders 

doorgaans een langere straf uit en wonen ze voor detentie minder met hun kinderen samen. 

Een opmerkelijke vaststelling is verder dat vaders meer ouderlijke stress zouden ervaren dan 

gedetineerde moeders. Deze stress zou zich tenslotte ook op een andere manier 

veruitwendigen. Terwijl gedetineerde moeders eerder internaliserende problemen 

ontwikkelen, zouden vaders voornamelijk externaliserend probleemgedrag vertonen.  

 

Eén van de voornaamste vaststellingen binnen deze literatuurstudie is tenslotte dat er nog heel 

wat zaken zijn die, voornamelijk bij gedetineerde vaders, onvoldoende werden onderzocht. 

Doordat in de meeste landen ook niet systematisch geregistreerd wordt of gedetineerden 

kinderen hebben, hebben we bovendien ook geen duidelijk beeld van hoeveel gedetineerde 

ouders er zijn.  
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3. Methodologie 

 

3.1. Onderzoeksopzet 

 

Dit onderzoek beoogt een beeld te schetsen van de situatie van gedetineerde vaders, onder 

meer wat het contact met hun kinderen, hun ouderlijke stress en hun gemoedstoestand betreft, 

en hoe zij de scheiding met hun kind(eren) ervaren en er mee omgaan.  

 

Om hieraan tegemoet te komen wordt er in dit onderzoek een antwoord gezocht op de 

volgende onderzoeksvragen:  

- Hoe beleven gedetineerde vaders hun ouderschap?  

� In welke mate ervaren ze ouderlijke stress? 

� Hoe reageerden ze op de scheiding van hun kinderen bij de start van de 

detentie en hoe ervaren ze deze nu?  

- In welke context beleven de gedetineerde vaders hun ouderschap?  

- Is er bij gedetineerde vaders sprake van een significant positief verband tussen 

ouderlijke stress en depressie?  

Zoals uit deze onderzoeksvragen blijkt, zijn de aspecten van ouderschapsbeleving bij 

gedetineerde vaders waar we in dit onderzoek dieper op in gaan ouderlijke stress en de wijze 

waarop gedetineerde vaders de scheiding met hun kinderen ervaren en ermee omgaan. 

  

Er wordt gebruik gemaakt van het concept ‘ouderlijke stress’ omdat dit onder meer volgens 

Loper et al. (2009) een zinvol construct is om inzicht te verwerven in de impact van detentie 

op gedetineerde ouders. Het werd daarnaast al intensief bestudeerd bij ouders die niet 

gedetineerd zijn (Hanson & Hanline, 1990; Jarvis & Creasey, 1991; Ostberg, 1998; Schieve, 

Blumberg, Rice, Visser & Boyle, 2007; Waisbren et al., 2003; Whipple & Webster-Stratton, 

1991). Ouderlijke stress is op zichzelf eveneens een construct dat bestaat uit heel veel 

verschillende deelaspecten. De definitie van ouderlijke stress die in dit onderzoek gehanteerd 

wordt is de volgende: de moeilijkheden die ouders ervaren bij de specifieke vereisten van 

hechting en competent ouderschap en die gepaard gaan met het bezoek van hun kind in de 

detentiecontext.   
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Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden werden in negen Vlaamse gevangenissen 

gedetineerde vaders gecontacteerd door de medewerkers van de betrokken diensten justitieel 

welzijnswerk met de vraag of ze bereid waren om een schriftelijke vragenlijst in te vullen. 

Deze vragenlijst bevat zowel kwantitatieve als kwalitatieve vragen en bevat bijna uitsluitend 

vragen die reeds eerder gehanteerd werden in onderzoek dat peilt naar ouderschapsbeleving 

bij gedetineerden. Nadien werden alle verzamelde gegevens verwerkt met behulp van de 

softwareprogramma’s SPSS en NVIVO en werden de onderzoeksresultaten gerapporteerd. 

  

In wat volgt, wordt dieper ingegaan op de verschillende aspecten van deze onderzoeksopzet, 

met name de onderzoeksstrategie, de setting, de onderzoekspopulatie, het instrument en de 

gehanteerde procedures van dataverzameling en –analyse.  

 

3.2. Onderzoeksstrategie 

 

Er werd nagegaan welke onderzoeksstrategie het meest aangewezen is om de gegevens te 

genereren die nodig zijn voor het beantwoorden van bovenstaande onderzoeksvragen. Er werd 

uiteindelijk geopteerd om een grote steekproef te bevragen met behulp van een schriftelijke 

vragenlijst.  

 

Bij de keuze voor een grote steekproef waren volgende twee argumenten doorslaggevend. Ten 

eerste wordt er, gezien er in Vlaanderen nog geen systematisch onderzoek gevoerd werd naar 

de beleving van ouderschap bij gedetineerde vaders, gepoogd om zo een breed beeld te 

verkrijgen van het onderzoeksonderwerp. Daarnaast zorgt een grote steekproef ervoor dat 

allerlei statistische correlaties kunnen berekend worden. Op die manier kan onder meer de 

derde onderzoeksvraag, die peilt naar het verband tussen ouderlijke stress en depressie, 

beantwoord worden.  

 

Bij de keuze voor een schriftelijke vragenlijst speelden volgende overwegingen een 

belangrijke rol. Eerst en vooral kan ouderschapsbeleving als een gevoelig thema worden 

beschouwd en kan de afwezigheid van het directe contact tussen onderzoeker en respondent er 

toe bijdragen dat sociaal wenselijke antwoorden zoveel mogelijk vermeden worden. 

Daarnaast kan een schriftelijke vragenlijst zowel kwantitatieve als kwalitatieve kennis 

opleveren. Dit is belangrijk aangezien er voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag ‘ In 

welke mate ervaren gedetineerde vaders ouderlijke stress?’ eerder kwantitatieve kennis vereist 
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is, en voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag ‘Hoe reageerden ze op de scheiding van 

hun kinderen bij de start van de detentie en hoe ervaren ze deze nu?’ eerder kwalitatieve 

kennis. Ten derde kan men bij een schriftelijke vragenlijst gebruik maken van bestaande 

gestandaardiseerde vragenlijsten. Zo kan een goede betrouwbaarheid en validiteit zo veel 

mogelijk gegarandeerd worden. Tenslotte speelden er ook enkele pragmatische en 

persoonlijke motieven een rol. Het zou eerst en vooral uiterst moeilijk worden om als student 

die geen stage heeft gevolgd in een gevangenis, toestemming te verkrijgen om gedetineerden 

te interviewen. Daarnaast is de onderzoeker reeds vertrouwd met het softwarepakket SPSS dat 

gebruikt wordt bij de verwerking en analyse van kwantitatieve data.  

 

Uiteraard heeft de keuze voor deze onderzoeksstrategie ook een keerzijde. Zo levert deze in 

vergelijking met andere onderzoeksstrategieën kennis met een eerder geringe diepgang en een 

aspectmatig karakter op (Decorte, 2011). Ouderschapsbeleving is zo’n complex fenomeen dat 

we met behulp van deze strategie noodgedwongen slechts bepaalde aspecten ervan kunnen 

bestuderen en we dus geen integraal beeld van het fenomeen bekomen.   

 

3.3. Setting 

 

België telt eenendertig penitentiaire inrichtingen, waar momenteel zo’n tien à elfduizend 

gedetineerden verblijven (Federale Overheidsdienst Justitie, 2010). Vijftien van deze 

instellingen zijn in Vlaanderen gelegen. De gedetineerden die in het kader van dit onderzoek 

bevraagd werden, verblijven in negen verschillende Vlaamse gevangenissen. In wat volgt 

wordt kort de context van deze penitentiaire centra geschetst.  

 

Antwerpen  

De gevangenis van Antwerpen is een middelgrote penitentiaire inrichting van het gesloten 

type, met een capaciteit van 371 plaatsen voor mannelijke en 48 plaatsen voor vrouwelijke 

gedetineerden. Deze gevangenis is overwegend een arresthuis, maar heeft ook een 

psychiatrische annex. In deze gevangenis, die permanent dient af te rekenen met een 

aanzienlijke overbevolking, heerst er een vrij strik cellulair regime, met weinig mogelijkheden 

voor werk en ontspanning buiten de cel (Hellemans, Aertsen & Goethals, 2008). Het justitieel 

welzijnswerk in deze gevangenis valt onder de verantwoordelijkheid van het Centrum 

Algemeen Welzijnswerk (CAW) Metropool.  
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Dendermonde 

Hoewel er in de gevangenis van Dendermonde momenteel slechts plaats is voor 169 

mannelijke gedetineerden, is er in realiteit een gemiddelde bevolkingsgraad van 200 à 220 

gedetineerden. Het gaat om een gesloten inrichting waar een cellulair regime heerst (Welzijn 

en Samenleving, 2010a). De instelling heeft één vleugel waar beklaagden zijn opgesloten. De 

overige twee vleugels huisvesten correctioneel veroordeelde recidivisten met een strafrestant 

van minder dan drie jaar. De hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in deze gevangenis 

wordt onder meer verzorgd door het CAW Regio Dendermonde.  

 

Gent 

De gevangenis van Gent is een gesloten inrichting die zowel de functie heeft van een 

arresthuis (41,9%) als van een strafhuis (30%) waar voornamelijk kortgestraften verblijven. 

Daarnaast heeft deze gevangenis ook een psychiatrische annex waar geïnterneerde mannen 

verblijven (27,1%). De gemiddelde bezetting in 2010 bedroeg 376 gedetineerden terwijl de 

capaciteit gemiddeld 283 plaatsen bedroeg (Welzijn en Samenleving, 2010b). Zowel mannen 

als vrouwen kunnen in deze gevangenis opgesloten worden. Het justitieel welzijnswerk wordt 

in deze gevangenis opgenomen door  CAW Artevelde.   

 

Hoogstraten 

Het Penitentiair Schoolcentrum (PSC) van Hoogstraten is een open inrichting waarvan de 

capaciteit 155 gedetineerden bedraagt. Het betreft veroordeelden tot een korte 

gevangenisstraf, ofwel langgestraften die er het laatste gedeelte van hun detentie ondergaan. 

De inrichting kent een open gemeenschapsregime en is in grote mate gericht op opleiding en 

voorbereiding op reïntegratie (Hellemans et al., 2008). Het PSC behoort tot één van de vier 

penitentiaire instellingen binnen het gerechtelijk arrondissement Turnhout die onder de 

bevoegdheid van CAW De Kempen vallen.   

 

Leuven Centraal 

De Centrale Gevangenis van Leuven is één van de weinige Belgische gevangenissen die in 

principe uitsluitend bedoeld is voor strafuitvoering. Hierbij ligt de nadruk vooral op 

langgestraften. De bevolking in deze gevangenis is dan ook doorgaans relatief stabiel. Er 

verblijven in deze gevangenis sinds een 25-tal jaar echter ook beklaagden ter ontlasting van 
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de gevangenis van Sint Gillis. Deze worden echter strikt van de veroordeelden gescheiden. 

Samen genomen bedraagt de capaciteit van deze gevangenis 325 gedetineerden (Welzijn en 

Samenleving, 2010c). De hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt in deze 

gevangenis onder meer verzorgd door het CAW Regio Leuven.  

 

Merksplas 

De halfopen strafinrichting in Merksplas is één van de grotere strafinrichtingen in ons land 

(capaciteit van 673 plaatsen). Het is een strafhuis waar veroordeelden hun straf uitzitten, maar 

er is ook een vrij grote afdeling voor geïnterneerden (ongeveer 250 plaatsen). Wegens de 

overbevolking in andere gevangenissen in de regio verblijven er ook een aantal beklaagden 

(Hellemans et al., 2008). Ook in deze instelling neemt CAW De Kempen het justitieel 

welzijnswerk voor zijn rekening.  

 

Oudenaarde 

De gevangenis van Oudenaarde is een relatief kleine gevangenis waar ongeveer plaats is voor 

circa 120 mannelijke gedetineerden. Het doet zowel dienst als strafhuis, voornamelijk voor 

langgestraften, en als arresthuis. Daarnaast is er ook een psychiatrische annex waar 

geïnterneerden verblijven. CAW Regio Zuid-Oost-Vlaanderen neemt een deel van de hulp- en 

dienstverlening aan deze gedetineerden op zich. 

 

Turnhout 

De gevangenis van Turnhout is een oude inrichting van het gesloten type en eerder klein van 

omvang (capaciteit 140 plaatsen). Er verblijven zowel beklaagden, veroordeelden als 

geïnterneerden (Hellemans et al., 2008). Ook hier speelt CAW De Kempen een rol in de hulp- 

en dienstverlening aan de gedetineerden.  

 

Wortel 

De gevangenis te Wortel is van het halfopen type en huisvest uitsluitend veroordeelde 

gedetineerden. Er is plaats voor 187 van hen (Hellemans et al., 2008). Ook in deze instelling 

is CAW De Kempen bevoegd voor het justitieel welzijnswerk.  
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3.4. Onderzoekspopulatie 

 

3.4.1. Inclusiecriteria 

 

Gedetineerde vaders dienden aan een aantal criteria te voldoen om als respondent te kunnen 

deelnemen aan het onderzoek.  

 

Eerst en vooral kwamen enkel gedetineerde vaders in aanmerking die minstens één 

minderjarig kind hebben. Vaders van meerderjarige kinderen worden hiermee buiten 

beschouwing gelaten. Belangrijk is verder dat de vaders niet per se een biologische en/of 

juridische band met het kind hoeven te hebben, zolang ze zichzelf gevoelsmatig als de vader 

van het kind beschouwen.  

 

Daarnaast werd ervoor gekozen om geen geïnterneerden te laten participeren aan het 

onderzoek. Hun situatie verschilt namelijk op verschillende gebieden van de situatie van 

beklaagden en veroordeelden. Zo weten ze bijvoorbeeld niet hoe lang ze nog in de gevangenis 

zullen moeten verblijven en heeft hun psychiatrische problematiek doorgaans al een zware 

impact gehad op de relatie die ze met hun kinderen hebben. Er werd bovendien ook nog geen 

onderzoek gevoerd naar hoe zij de feitelijke scheiding met hun kinderen ervaren.  

 

Hoewel de meeste onderzoekers (Houck & Loper, 2002; Loper et al., 2009) zich in hun 

onderzoek beperken tot veroordeelden, werd er in deze studie voor geopteerd om zowel 

beklaagden als veroordeelden aan het onderzoek te laten deelnemen. Dit eerst en vooral om 

praktische redenen: om voldoende vragenlijsten te kunnen verzamelen om statistische 

correlaties te kunnen berekenen en omdat beklaagden en veroordeelden niet in alle 

gevangenissen strikt van elkaar worden gescheiden zoals bij geïnterneerden doorgaans wel het 

geval is. Daarnaast biedt deze keuze ook de mogelijkheid om na te gaan of er verschillen zijn 

in ouderschapsbeleving bij beklaagden in vergelijking met veroordeelden.  

 

Tenslotte is het vereist dat de respondenten het Nederlands voldoende machtig zijn om de 

vragenlijst te kunnen invullen.  

 

Naast de ruimtelijke afbakening die al eerder gebeurde, wordt hier gepoogd om met behulp 

van deze criteria de onderzoekspopulatie helder en duidelijk af te bakenen. Samengevat 
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verwijzen we in dit onderzoek met het begrip ‘gedetineerde vader’ naar: mannelijke 

gedetineerden die momenteel verblijven in de penitentiaire inrichting te Antwerpen, 

Dendermonde, Gent, Hoogstraten, Leuven (Centraal), Merksplas, Oudenaarde, Turnhout of 

Wortel, die zichzelf als vader van een minderjarig kind beschouwen en die de Nederlandse 

taal machtig zijn.  

 

3.4.2. Kenmerken respondenten 

 

Van de 218 gedetineerde vaders die gecontacteerd werden door de betrokken diensten 

justitieel welzijnswerk, namen er 86 aan het onderzoek deel. Wat de vaders die geen 

ingevulde vragenlijst hebben terug bezorgd betreft, hebben we, gezien de onderzoeker geen 

toegang kreeg tot de dossiers van de diensten justitieel welzijnswerk, geen zicht op hun socio-

demografische kenmerken. 

 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten bedraagt 37 jaar. De jongste is 19 jaar oud, de 

oudste 62 jaar.  

 

Bij ongeveer drie op vijf respondenten (N=53; 61,1%) zijn zowel zijzelf als hun beide ouders 

in België geboren. Volgens de criteria die uitgewerkt werden door het Nederlands Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) kunnen we de overige respondenten verder onderverdelen in 

eerste generatie allochtonen en tweede generatie allochtonen (Keij, 2000). Ongeveer één op 

vijf respondenten (N=16; 19,1%) zijn zelf niet in België geboren en kunnen dus beschouwd 

worden als eerste generatie allochtonen. De overige respondenten (N=15; 17,9%) werden zelf 

wel in België geboren, maar minstens één van hun ouders niet. Van deze beide groepen  

allochtonen samen zijn er 10 die afkomstig zijn uit een ander Westers land en 21 die 

afkomstig zijn uit een niet-Westers land.  

 

Ruim één op vier van de respondenten (N=24; 28,9%) heeft enkel een diploma lager 

onderwijs behaald. Eén op vijf (N=18; 21,7%) heeft als hoogste onderwijsdiploma het 

diploma lager secundair onderwijs (eerste cyclus of tweede graad) en vier op tien 

respondenten hebben als hoogste onderwijsdiploma het diploma hoger secundair onderwijs. 

Slechts acht respondenten (9,6%) hebben daarenboven ook een diploma binnen het hoger 

onderwijs behaald. 
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Vier op vijf respondenten (N=69; 82,1%) werden reeds veroordeeld tot een gevangenisstraf. 

Bij iets minder dan de helft van hen (N=33; 47,8%) bedraagt deze straf vijf jaar of minder. 

Eén op drie (N=24; 34,8%) heeft een straf gekregen tussen de vijf en de tien jaar. Tenslotte 

zijn er nog zes respondenten (8,7%) die een straf uitzitten tussen de tien en de twintig jaar, 

drie (4,4%) die een straf uitzitten tussen de 20 en de 30 jaar en drie (4,4%) die een 

levenslange straf gekregen hebben.  

 

Gemiddeld gezien hadden de respondenten op het moment van het invullen van de vragenlijst 

al twee jaar en twee maanden aan één stuk in de gevangenis doorgebracht. De variatie is 

echter heel groot. Zo waren er een aantal respondenten die op dat moment slechts één maand 

in de gevangenis verbleven, terwijl ook een vader deelnam die al ruim tien jaar opgesloten is. 

Ongeveer de helft (N=39; 47,0%) van alle respondenten waren een jaar geleden nog op vrije 

voeten. Voor ongeveer een vierde (N=20; 24,1%) is dit echter al langer dan drie jaar niet meer 

het geval. 

 

Vier op tien (N=35; 41,2%) van de gedetineerde vaders die bevraagd werden, hebben slechts 

één kind. Vijfendertig procent (N=30; 35,3%) geeft aan ouder te zijn van twee kinderen. 

Tenslotte heeft één op zes (N=13; 15,3%) van de respondenten drie kinderen en heeft één op 

twaalf (N=7; 8,2%) vier kinderen of meer.    

 

Er werd aan de vaders gevraagd om bij het invullen van de vragenlijst één kind voor ogen te 

houden, namelijk dat kind dat het eerst in het kalenderjaar verjaart. Deze kinderen zijn 

gemiddeld zeven jaar oud. Het jongste kind is slechts enkele maanden oud, het oudste kind is 

zeventien jaar. Tien vaders (11,6%) geven aan dat hun kind bij de start van hun detentie nog 

niet was geboren. Van de overige vaders blijkt dat vier op vijf (N=62; 81,6%) voor detentie 

bij hun kind woonden.   

 

3.5. Instrument 

 

De vragenlijst waar in dit onderzoek gebruik van gemaakt werd bestaat uit drie componenten 

die er allen toe bijdragen om een antwoord te formuleren op de verschillende 

onderzoeksvragen. Deze componenten worden hierna afzonderlijk besproken. De volledige 

vragenlijst kan in bijlage I teruggevonden worden.  
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3.5.1. Parenting Stress Index for Incarcerated Parents (PSI-IP) 

 

Om een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag ‘In welke mate ervaren gedetineerde 

vaders ouderlijke stress?’ werd gebruik gemaakt van een versie van de Parenting Stress Index 

(PSI; Abidin, 1995), die door Houck en Loper (2002) specifiek werd aangepast aan de context 

van gedetineerde ouders en al herhaaldelijk in onderzoek bij zowel gedetineerde moeders al 

vaders werd gebruikt (Houck & Loper, 2002; Loper et al., 2009; Loper & Tuerk, 2011; Tuerk 

& Loper, 2006).  

 

Bij het invullen van de PSI-IP dienden de vaders met behulp van een 5-punten Likert schaal 

aan te geven in welke mate ze akkoord konden gaan met een aantal stellingen. Wanneer ze 

meerdere kinderen hebben, werd aan hen gevraagd om bij het invullen van de vragenlijst het 

kind dat het eerst in het kalenderjaar verjaart voor ogen te houden.  

 

De overgrote meerderheid van de vragen van het instrument maken deel uit van één van de 

volgende drie meetschalen. De schaal ‘hechting’ bevat zeven items omtrent de motivatie en 

de investeringen die ouders maken bij het opnemen van hun ouderrol. De schaal 

‘competentie’ bevat dertien vragen in verband met overtuigingen die ouders hebben met 

betrekking tot hun ouderlijke vaardigheden en mogelijkheden. Een hoge score op deze 

schalen wijzen op een hoge mate van ouderlijke stress. De vragen van de PSI-IP die 

betrekking hebben op hechting of competentie werden uit de originele Parenting Stress Index 

overgenomen. Abidin (1995) rapporteerde voor dat instrument alpha-betrouwbaarheden van 

0,75 voor de hechtingschaal en 0,83 voor de competentieschaal. Scores op de PSI blijken ook 

relatief stabiel te blijven na verloop van tijd. Dit blijkt uit de correlatiecoëfficiënten van 0,91 

bij een interval van één tot drie maanden en van 0,70 bij een interval van één jaar (Abidin, 

1995). In deze studie werden alpha-betrouwbaarheden van respectievelijk 0,67 voor de 

hechtingsschaal en 0,73 voor de competentieschaal vastgesteld.  

 

Daarnaast bevat de PSI-IP nog een schaal ‘bezoek’ die door Houck en Loper (2002) specifiek 

voor gedetineerde ouders werd ontwikkeld en dus geen deel uitmaakt van de originele 

Parenting Stress Index. Deze schaal omvat zeven items en peilt naar hoe gedetineerde ouders 

de gevangenisbezoeken van hun kind ervaren. In de verschillende onderzoeken die reeds 

werden uitgevoerd, varieert de alpha-betrouwbaarheid van deze schaal van 0,75 (Loper & 
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Tuerk, 2010) tot 0,79 (Loper et al., 2009). In deze studie bedraagt deze betrouwbaarheidsmaat 

0,74.  

   

Terwijl de schaal ‘bezoek’ eerder gericht is op het vaststellen van subjectieve ervaringen die 

gepaard gaan met de contacten die gedetineerde ouders met hun kinderen hebben, trachten zes 

andere items, die eveneens door Houck & Loper (2002) werden ontwikkeld, eerder om de 

frequentie van dit contact in kaart te brengen.     

 

Het instrument bevat daarnaast nog negen vragen die oorspronkelijk tot één van de drie 

meetschalen behoorden. Uit de factoranalyse die uitgevoerd werd door Loper et al. (2009) 

bleek echter dat deze items niet significant bijdragen tot schaal waar ze deel van uitmaken. Zij 

raden echter wel aan om deze items in de vragenlijst te behouden, gezien ze wel heel wat 

nuttige informatie kunnen opleveren.   

 

Tenslotte bevat de PSI-IP ook nog enkele items die peilen naar het geslacht van het kind dat 

de respondenten voor ogen houden bij het invullen van de vragenlijst, de leeftijd van dat kind 

bij de start van de detentie, de actuele leeftijd van het kind, hun eigen leeftijd, of ze voor de 

detentie instond voor de dagdagelijkse zorg voor het kind en wie deze zorg momenteel 

opneemt.  

 

De items van de PSI-IP die overgenomen werden uit de oorspronkelijke versie van de 

Parenting Stress Index werden vertaald met behulp van de Nijmeegse Ouderlijke Stress Index 

(NOSI; De Brock, Vermulst, Gerris & Abidin, 1992), de Nederlandstalige versie van de PSI.    

 

3.5.2. Kwalitatieve open vragen 

 

Om een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag: ‘Hoe reageerden de gedetineerde vaders 

op de scheiding van hun kinderen bij de start van de detentie en hoe ervaren ze deze nu?’ 

werd gebruik gemaakt van twee kwalitatieve open vragen die door Poehlmann (2005b) al 

eerder werden gehanteerd om ouderschapsbeleving na te gaan bij gedetineerde moeders. Meer 

specifiek werd aan de respondenten gevraagd om de volgende twee open vragen te 

beantwoorden: ‘Wat waren je gedachten en gevoelens toen je voor het eerst van je kind werd 

gescheiden door detentie?’ en ‘Hoe ervaar je deze scheiding nu?’. 
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3.5.3. Beck Depression Inventory (BDI-II-NL) 

 

Met dit onderzoek wordt eveneens getracht om na te gaan of er bij gedetineerde vaders sprake 

is van een significant positief verband tussen ouderlijke stress en depressie. Om deze vraag te 

beantwoorden werd aan de respondenten gevraagd om de Nederlandstalige versie van de 

Beck Depression Inventory (BDI-II-NL; Does, 2002) in te vullen. De resultaten van deze 

schaal werden vervolgens naast de resultaten van de PSI-IP gelegd. Ook in het onderzoek van 

Loper et al. (2009) werd gebruik gemaakt van de BDI-II en de PSI-IP om het verband tussen 

depressie en ouderlijke stress na te gaan.  

 

De BDI-II-NL is een gevalideerde en genormeerde vragenlijst die depressieve symptomen 

tijdens de voorbije twee weken nagaat. Elk van de 21 items heeft vier antwoordopties, telkens 

oplopend in intensiteit. Op basis van deze items wordt een totale depressiescore berekend die 

naargelang de score kan geïnterpreteerd worden als: geen tot minimale depressie (score 0-13), 

lichte depressie (score 14-19), matig ernstige depressie (score 20-28) en ernstige depressie 

(score 29-63). De BDI werd reeds eerder gebruikt in onderzoek bij gedetineerden (onder meer 

Boothby & Durham, 1999; Domalanta, Risser, Roberts & Risser, 2003; Palmer & Binks, 

2008; Rowell, Drain & Wu, 2011). De interne consistentie van het instrument varieert van 

0,73 tot 0,92 met een gemiddelde van 0,86 (Beck, Steer & Garbin, 1988). Uit 

evaluatieonderzoek van Beck et al. (1988) blijkt bovendien dat de BDI een onderscheid kan 

maken tussen verschillende subtypes van depressie en depressie van angst kan onderscheiden. 

In deze studie werd voor deze schaal een alpha-betrouwbaarheid van 0,84 vastgesteld.   

 

3.6. Procedure 

 

3.6.1. Dataverzameling 

 

Eén van de eerste stappen die gezet werden toen het onderzoeksplan stilaan vorm begon te 

krijgen was het aanschrijven van alle Centra Algemeen Welzijnswerk die instaan voor het 

justitieel welzijnswerk in de Vlaamse gevangenissen om hun medewerking te vragen bij dit 

onderzoek. Toen bleek dat CAW Artevelde bereid was om mee te werken, werd op 7 

november laatstleden toestemming gevraagd aan het Directoraat-generaal Penitentiaire 

Inrichtingen om het onderzoek te mogen uitvoeren in de gevangenis te Gent. In dit schrijven 

werd het kader waarbinnen dit onderzoek zou plaatsvinden en de bedoeling ervan kort 
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uiteengezet. Intussen bleken ook andere diensten justitieel welzijnswerk bereid om een 

bijdrage aan dit onderzoek te leveren. Er werd dan ook op 7 december een bijkomende 

aanvraag ingediend voor de gevangenissen van Antwerpen Dendermonde, Hoogstraten, 

Leuven Centraal, Merksplas, Oudenaarde, Turnhout en Wortel. De officiële toelating dat met 

het onderzoek effectief van start gegaan kon worden, werd uiteindelijk pas op 27 januari 2012 

ontvangen.  

 

Vooraleer van start te gaan, werd het onderzoeksinstrument evenwel, nadat het aan de 

promotor werd voorgelegd, uitgetest bij drie gedetineerden die in de gevangenis van Leuven 

Centraal verblijven. Het instrument werd vervolgens, rekening houdende met hun 

bemerkingen, aangepast.  

 

Nadat toestemming van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen verkregen werd en 

het instrument op punt stond, werd het startschot gegeven voor de fase van dataverzameling. 

Er werd een termijn van twee maanden vooropgesteld waarbinnen deze fase diende afgewerkt 

te worden.  

 

In de Vlaamse gevangenissen wordt niet systematisch geregistreerd of gedetineerden kinderen 

hebben of niet. Er kon dan ook niet zomaar een lijst opgesteld worden van alle vaders die bij 

de start van deze studie in de betrokken gevangenissen verbleven. Afhankelijk van onder 

meer de tijd die de diensten justitieel welzijnswerk konden vrijmaken, of gedetineerden al dan 

niet voor de kinderbezoeken dienen in te schrijven en dergelijke meer, werd per gevangenis 

een strategie uitgewerkt om zo veel mogelijk gedetineerde vaders te contacteren met de vraag 

of ze aan het onderzoek wilden deelnemen. Onderstaande tabel biedt een overzicht van welke 

methode van dataverzameling in welke gevangenis werd gehanteerd, met het bijbehorende 

aantal respondenten en de response rate die de verhouding weergeeft van het aantal 

respondenten in verhouding tot het aantal vaders die werden aangesproken om aan het 

onderzoek deel te nemen.  
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Tabel 1: Methode van dataverzameling per gevangenis 

 

3.6.2. Data-analyse 

 

3.6.2.1. Kwantitatieve data  

 

Voor de verwerking van de kwantitatieve data werd gebruik gemaakt van de negentiende 

versie van SPSS. Eerst en vooral werden alle gegevens die verzameld werden gecodeerd en 

ingevoerd. Daarna werd tot de eigenlijke analyse overgegaan. Voor alle variabelen werden 

frequentietabellen en beschrijvende statistieken berekend. Voor het nagaan van significante 

verschillen tussen groepen zoals vaders die voor de detentie instonden voor de dagdagelijkse 

zorg voor hun kinderen en diegenen die dit niet deden, beklaagden en veroordeelden,…werd 

voor variabelen van nominaal niveau gebruik gemaakt van de Pearson χ2-toets en van de t-

toets bij variabelen van intervalniveau. Om het verband na te gaan tussen twee variabelen van 

interval niveau, werd gebruik gemaakt van de ANOVA-procedure. Hierbij werd telkens ook 

de bijbehorende Pearson’s correlatiecoëfficiënt berekend en werd met behulp van lineaire 

regressie nagegaan of de waarden van de afhankelijke variabele goed voorspeld kunnen 

worden aan de hand van de waarden van de onafhankelijke variabele. Verschillen werden als 

statistisch significant beschouwd vanaf een p-waarde kleiner dan 0,05. 

Gevangenis Methode van dataverzameling N Response rate 

Antwerpen Verspreiding tijdens 3 kinderbezoeken 7 26,9% (7/26) 

Dendermonde Verspreiding tijdens 1 kinderbezoek 4 40,0% (4/10)    

Gent Aanspreken deelnemers 6  kinderbezoeken op cel 10 90,9% (10/11) 

Hoogstraten Aanschrijven van diegenen die in aanmerking 

komen voor kinderbezoek 

13 46,4% (13/28) 

Leuven Centraal Aanschrijven van deelnemers Sinterklaasfeest  9 39,1% (9/23) 

Merksplas Aanschrijven van deelnemers 3 kinderbezoeken 4 15,4% (4/26) 

Aanspreken vaders door trajectbegeleiders 4 28,6% (4/14) 

Oudenaarde Aanschrijven van deelnemers 6 kinderbezoeken 7 35,0% (7/21) 

Turnhout Aanschrijven van diegenen die in aanmerking 

komen voor kinderbezoek 

8 44,4% (8/18) 

Wortel Systematisch aanspreken van alle gedetineerden cel 

per cel 

20 48,8% (20/41) 

Totaal: 86 39,5% (86/218) 
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3.6.2.2. Kwalitatieve data  

 

De kwalitatieve data die schriftelijk verzameld werden, werden overgetypt in een 

wordbestand. Voor de analyse van deze data werd vervolgens gebruik gemaakt van het 

softwareprogramma NVivo. Er werd getracht om op deze manier meer overzicht te krijgen 

over het grote aantal data via het creëren van ‘nodes’ en het aanbrengen van structuur in het 

geheel van gegevens. Na het indelen van alle gegevens in thema’s, werd nagegaan welke 

proportie van vaders kan geclassificeerd worden binnen elk thema en werden representatieve 

citaten gedestilleerd. Verder werden ook verbanden tussen bepaalde van deze categorieën 

nagegaan. Tenslotte werd, om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid vast te kunnen stellen, 

aan een andere onderzoeker gevraagd om elk origineel antwoord aan dezelfde categorieën toe 

te wijzen. Er werd een overeenkomst vastgesteld van 86%.  

 

3.6.3. Ethische aspecten 

 

Wanneer empirisch onderzoek wordt verricht, dient men steeds rekening te houden met 

enkele ethische aspecten, zoals geïnformeerde toestemming en het recht op privacy en 

anonimiteit. De vaders die bereid waren om de vragenlijst in te vullen kregen dan ook telkens 

een begeleidende brief bij hun vragenlijst waarin onder meer het kader van het onderzoek kort 

werd geschetst en waarin aan de respondent werd meegedeeld dat de gegevens volledig 

anoniem verwerkt worden. Een voorbeeld van zo’n formulier geïnformeerde toestemming kan 

teruggevonden worden in bijlage II. 

 

Verder zullen alle respondenten, normaal gezien in de loop van de maand juni, een overzicht 

van de voornaamste onderzoeksresultaten ontvangen. 
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4. Resultaten 

 

In wat volgt worden eerst de kwantitatieve onderzoeksresultaten beschreven en wordt 

nagegaan in welke mate er sprake is van significante verbanden tussen verschillende 

variabelen onderling. Vervolgens wordt een overzicht geboden van de kwalitatieve 

onderzoeksresultaten.       

 

4.1. Kwantitatieve onderzoeksresultaten 

 

4.1.1. Huidige zorgverleners van de kinderen  

 

Iets meer dan vier op de vijf (N=68; 81,9%) vaders geven aan dat hun kind momenteel bij zijn 

of haar moeder woont. Zes kinderen (7,2%) worden door een grootouder en één kind (1,2%) 

door een ander familielid opgevoed. Verder worden er vier kinderen (4,8%) in een pleeggezin 

opgevangen en verblijven vier kinderen in een tehuis bijzondere jeugdzorg (4,8%).  

 

Drie op vier vaders (N=58; 75,3%) geven aan tevreden te zijn met de regeling die getroffen is 

in verband met wie voor hun kind zorgt terwijl zij in de gevangenis zitten. Eén op tien (N=9; 

11,7%) is hier expliciet niet tevreden mee. Eén op acht vaders (N=10; 13%) blijken tenslotte 

niet echt tevreden, maar ook niet echt ontevreden te zijn met de bestaande regeling.  

 

4.1.2. Contact met hun kinderen 

 

4.1.2.1. Contact voor detentie 

 

Uit de resultaten blijkt dat de meeste vaders (74,7%) voor detentie dagelijks contact hadden 

met hun kinderen. Van diegenen waarbij dit niet het geval is, blijken de meesten echter ook 

op een regelmatige basis contact met hun kind te hebben gehad. Hierbij werden vaders van 

wie hun kind nog niet geboren was bij de start van detentie buiten beschouwing gelaten.  
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Tabel 2: Contact tussen ouder en kind voor detentie   

 N % 

Elke dag 56 74,7 

Elke week 15 20,0 

Elke maand 2 2,7 

Enkele keren per jaar 2 2,7 

Nooit 0 0,0 

Totaal 75 100,0 

 

 

4.1.2.2. Huidig contact 

 

Uit tabel 3 blijkt dat iets meer dan de helft van de vaders hun kinderen minstens eenmaal per 

week ziet (N=45; 53,6%). Bijna één op tien vaders (N=8; 9,5%) hebben echter gedurende het 

voorbije jaar geen bezoek van hun kinderen ontvangen.  

 

Tabel 3: Bezoek van hun kind tijdens het voorbije jaar  

 N % 

Meerdere malen per week 19 22,6 

Eenmaal per week 26 31,0 

Eenmaal per maand 16 19,0 

Tussen de 6 en de 11 maal 6 7,1 

Tussen de 2 en de 5 maal 6 7,1 

Eén keer 3 3,6 

Niet 8 9,5 

Totaal 84 100,0 

 

Uit de resultaten blijkt verder dat het voornamelijk de zorgverlener is (N=27; 32,5%) die 

bepaalt of er al dan niet bezoeken plaatsvinden. In één op vier gevallen (N=22; 26,5%) speelt 

de gedetineerde zelf een doorslaggevende rol, terwijl in één op vijf van de gevallen (N=15; 

18,1%) het kind beslist. In sommige gevallen is het echter zo dat het niet één iemand is die 

deze beslissing neemt, maar dat dit gebeurt in samenspraak met alle betrokkenen, namelijk de 

gedetineerde, de zorgverlener en het kind (N=10; 12,0%).    

 

Eén op de tien vaders (N=8; 9,6%) geven echter aan dat het de jeugdrechter is die beslist of ze 

al dan niet bezoek van hun kinderen mogen ontvangen. Twee van deze vaders hebben in het 

voorbije jaar hun kinderen niet meer gezien.     

 

Naast het bezoek houden vele vaders ook op andere manieren contact met hun kinderen. Ruim 

vijf op zes (N=72; 84,7%) vaders hebben tijdens de voorbije maand met hun kinderen gepraat 
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via de telefoon. Bij drie op vier (N=66; 77,6%) vaders gebeurde dit minstens eenmaal per 

week en bij één op vier (N=22; 25,9%) zelfs dagelijks. 

 

Meer dan de helft (N=47; 55,3%) van de vaders hebben tijdens de voorbije maand ook 

brieven geschreven aan hun kinderen. Eén op drie vaders (N=28; 32,9%) geeft aan dit 

minstens wekelijks te hebben gedaan.  

 

Slechts drie vaders (3,6%) hebben tijdens de voorbije maand op geen enkele manier contact 

met hun kinderen gehad.  

 

Tenslotte kon ook vastgesteld worden dat de meeste vaders (N=74; 89,2%) met de 

zorgverlener van hun kind over dit kind praten.  

 

4.1.3. Ouderlijke stress 

 

4.1.3.1. Hechting 

 

De schaal ‘hechting’ van de PSI-IP bevat zeven items omtrent de verbondenheid die een 

ouder met zijn of haar kind voelt en de motivatie die hij of zij ervaart bij het opnemen van de 

ouderrol. Wanneer een respondent maximaal twee items niet beantwoord heeft, kan volgens 

de richtlijnen van de handleiding van de Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (De Brock et al., 

1992) een totaalscore berekend worden. Dit was bij 77 van de 86 respondenten (89,5%) het 

geval. Deze totaalscore is een indicator van de stress die ouders ervaren die geassocieerd 

wordt met hechting. De gemiddelde totaalscore voor deze respondentengroep bedraagt 13,44. 

De mediaan is 13 en de standaarddeviatie bedraagt 4,17.  

 

Tabel 4 schetst een beeld van de individuele antwoorden bij de eerste zes items. Hierbij 

werden alle antwoorden betrokken, ook deze van die respondenten die niet alle items van deze 

schaal hebben beantwoord. De antwoordcategorieën die geassocieerd kunnen werden met de 

meeste ouderlijke stress worden met behulp van een sterretje aangeduid.  
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Tabel 4: Antwoorden op de items van de schaal ‘hechting’ van de PSI-IP  

 

Item van de schaal ‘hechting’ eens / helemaal eens onbeslist oneens / helemaal 

oneens 

1. Ouders hebben een lange tijd nodig 

om een hechte band en een warm 

gevoel voor hun kinderen te 

ontwikkelen. (N=77) 

22 (28,6%)* 

 

10 (13,0%) 45 (58,4%) 

 

2. Het zit me dwars dat ik minder 

hechte en warme gevoelens voor mijn 

kind heb dan ik verwacht had. (N=77) 

16 (20,8%)* 11 (14,3%) 50 (64,9%) 

3.  Soms doet mijn kind dingen die ik 

vervelend vind, alleen om me te 

pesten. (N=76) 

5 (6,6%)* 10 (13,2%) 61 (80,3%) 

 4. Toen ik jong was, voelde ik me 

nooit comfortabel bij het vasthouden 

of zorgen voor mijn kind. (N=77) 

6 (7,8%)* 6 (7,8%) 65 (84,4%) 

5.  Het aantal kinderen dat ik nu heb is 

te groot. (N=73) 

6 (8,2%)* 11 (15,1%) 56 (76,7%) 

6. Mijn kind weet dat ik zijn of haar 

ouder ben en verkiest mij boven 

andere mensen. (N=83) 

57 (68,7%) 17 (20,5%) 9 (10,8%)* 

 

Een opvallende vaststelling is onder meer dat bijna één op drie gedetineerden (N=22; 28,6%) 

akkoord gaat met de stelling dat ouders een lange tijd nodig hebben om een hechte band en 

een warm gevoel voor hun kinderen te ontwikkelen. Daarnaast geven ruim één op vijf 

gedetineerden (N=16; 20,8%) aan dat het hen dwarszit dat ze minder hechte en warme 

gevoelens voor hun kinderen hebben dan ze hadden verwacht. Verder is één op tien vaders 

(N=9; 10,8%) van mening dat hun kind hen niet boven andere mensen verkiest.  

 

Bij het laatste item van deze schaal werd tenslotte niet gevraagd in welke mate de 

respondenten het eens of oneens is met een bepaalde stelling, maar werd gevraagd hoe 

makkelijk het voor hen is om te begrijpen wat hun kind wil of nodig heeft. Vier op vijf vaders 

(N=70; 82,4%) geven aan dat dit voor hen gemakkelijk tot heel gemakkelijk is.   

 

4.1.3.2. Competentie 

 

De schaal ‘competentie’ van de PSI-IP bevat dertien items die peilen naar de mate waarin de 

respondenten zichzelf als competente ouders beschouwen. Wanneer een respondent maximaal 

drie items niet beantwoord heeft, kan volgens de richtlijnen van de handleiding van de 
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Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (De Brock et al., 1992) een totaalscore berekend worden. 

Dit was het geval bij 77 van de 86 respondenten (89,5%). Een hoge totaalscore verwijst naar 

vele twijfels omtrent de eigen competentie als ouder en hiermee gepaard gaande ouderlijke 

stress. Gemiddeld genomen behaalden deze vaders een score van 29,34.  De mediaan is 30,33 

en de standaarddeviatie bedraagt 6,67.  

 

Tabel 5 biedt een overzicht van de antwoorden die op de eerste negen items van deze schaal 

werden gegeven. Hierbij werden alle antwoorden betrokken, ook deze van de respondenten 

die niet alle items van deze schaal hebben beantwoord. De antwoordcategorieën die 

geassocieerd kunnen worden met de meeste ouderlijke stress worden met behulp van een 

sterretje aangeduid.  

 

Tabel 5: Antwoorden op de items van de schaal ‘competentie’ van de PSI-IP  

 

Item van de schaal ‘competentie’ eens / helemaal eens onbeslist oneens / helemaal 

oneens 

1. Wanneer er iets met mijn kind aan 

de hand is, zoals ziekte of 

ziekenhuisopname, twijfel ik aan mijn 

vaardigheden als ouder. (N=78) 

23 (29,5%)* 13 (16,7%)          42 (53,8%) 

2. Ouder zijn voor mijn kind is 

moeilijker dan ik gedacht had dat het 

zou zijn. (N=77) 

18 (23,4%)* 11 (14,3%) 48 (62,3%) 

3.  Ik heb het idee dat ik de zorg voor 

mijn kind goed in de hand heb.  

(N=76) 

35 (46,1%) 24 (31,6%) 17 (22,4%)* 

 4. Ik kan geen beslissingen nemen 

zonder hulp.  (N=77) 

4 (5,2%)* 10 (13,0%) 63 (81,8%) 

5.  Ik heb veel meer problemen met 

het grootbrengen van mijn kind dan ik 

had verwacht. (N=75) 

10 (13,3%)* 11 (14,7%) 54 (72,0%) 

6. Ik geniet ervan ouder te zijn.  

(N=76) 

67 (88,2%) 7 (9,2%) 2 (2,6%)* 

7. Ik heb het gevoel dat ik meestal 

succesvol ben wanneer ik probeer om 

mijn kind iets te laten doen of ergens 

mee te laten ophouden. (N=77) 

51 (66,2%) 15 (19,5%) 11 (14,3%)* 

8. Toen ik mijn kind van de 

kraamkliniek thuisbracht, vond ik dat 

ik niet zo goed voor hem of haar kon 

zorgen dan ik gedacht had dat ik zou 

kunnen. (N=76) 

8 (10,5%)* 12 (15,8%) 56 (73,7%) 
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9. Hoe ik ook mijn best doe met de 

opvoeding van mijn kind, soms heb ik 

het gevoel dat ik de zaak niet goed in 

de hand kan houden. (N=84)  

27 (32,1%)* 25 (29,8%) 32 (38,1%) 

 

Er kan onder meer vastgesteld worden dat één op vier respondenten (N=18; 23,4%) van 

mening is dat ouder zijn voor hun kind moeilijker is dan ze gedacht hadden dat het zou zijn. 

Nog niet de helft van alle vaders (N=35; 46,1%) zijn het dan ook expliciet eens met de 

stelling dat ze de zorg voor hun kind goed in de hand hebben en een derde van alle 

respondenten (N=27; 32,1%) gaan akkoord met de stelling dat hoe hard ze ook hun best doen 

met de opvoeding van hun kinderen, ze soms het gevoel hebben dat ze de zaak niet goed in de 

hand kunnen houden. Tenslotte geven bijna negen op tien vaders (N=67; 88,2%) aan ervan te 

genieten ouder te zijn.  

 

Naast deze negen stellingen zijn er nog vier items die deel uitmaken van de schaal 

‘competentie’. Twee van deze items schetsen in het bijzonder een duidelijk beeld van hoe de 

gedetineerde vaders zichzelf als ouder zien. Meer dan negen op tien vaders (N=78; 92,8%) 

geven aan dat wanneer ze nadenken over zichzelf als ouder, ze het idee hebben dat ze met de 

meeste (N=37; 44,0%) of zelfs alle (N=14; 16,7%) dingen redelijk goed kunnen omgaan, ook 

al hebben sommigen onder hen (N=27; 32,1%) soms hun twijfels hierbij. Slechts zes 

respondenten (7,2%) geven aan heel wat twijfels te hebben of ze wel in staat zijn om met de 

dingen goed om te gaan (N=5; 6,0%) of dat ze van mening zijn dat ze de dingen helemaal niet 

zo goed aankunnen (N=1; 1,2%).   

 

Verder omschrijven zes op tien vaders (N=51; 60,0%) zichzelf als een heel goede (N=25; 

29,4%) of een beter dan gemiddelde (N=26; 30,6%) ouder. Eén op drie respondenten (N=28; 

32,9%) ziet zichzelf als een gemiddelde ouder. Slechts zes vaders  (7,2%) geven tenslotte aan 

zichzelf te beschouwen als een persoon die wat moeilijkheden heeft bij ‘het ouder zijn’ (N=5; 

6,0%) of daar niet zo goed in te zijn (N=1; 1,2%).  

 

4.1.3.3. Stress gerelateerd aan bezoek 

 

Houck en Loper (2009) voegden een schaal ‘bezoek’ toe aan de oorspronkelijke versie van de 

PSI. Deze schaal bestaat uit zeven items en werd specifiek voor gedetineerden ontwikkeld.  

Bij 78 respondenten (90,7%) kon een totaalscore berekend worden die weergeeft in welke 
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mate de bezoeken die de vaders van hun kinderen krijgen met stress gepaard gaat. De 

gemiddelde totaalscore bedraagt 23,86. De mediaan is 24 en de standaardafwijking bedraagt 

5,19.  

 

Tabel 6 biedt een overzicht van de antwoorden die op de items die deel uit maken van de 

schaal ‘bezoek’ werden gegeven. Hierbij werden alle antwoorden betrokken, ook deze van de 

respondenten die niet alle items van deze schaal hebben beantwoord. De antwoordcategorieën 

die geassocieerd kunnen worden met de meeste ouderlijke stress worden met behulp van een 

sterretje aangeduid.  

 

Tabel 6: Antwoorden op de items van de schaal ‘bezoek’ van de PSI-IP  

 

Item van de schaal ‘bezoek’ eens / helemaal eens onbeslist oneens / helemaal 

oneens 

 

1. Ik ben beschaamd dat mijn kind me 

moet komen bezoeken terwijl ik in de 

gevangenis zit. (N=83) 

56 (67,5%)* 9 (10,8%)                      18 (21,7%) 

2. Ik voel me schuldig wanneer ik 

mijn kind zie tijdens het bezoek. 

(N=82) 

57 (69,5%)* 16 (19,5%) 9 (11,0%) 

3.  Het is moeilijk voor mij om mijn 

kind te zien, omdat ik weet dat het 

moeilijk zal zijn om hem of haar te 

zien vertrekken aan het einde van het 

bezoek. (N=84) 

59 (70,2%)* 12 (14,3%) 13 (15,5%) 

 4. Mijn kind raakt van streek wanneer 

hij of zij mij bezoekt in de gevangenis.  

(N=82) 

20 (24,4%)* 15 (18,3%) 47 (57,3%) 

5.  Ik raak van streek wanneer ik mijn 

kind zie tijdens het bezoek.  (N=84) 

14 (16,7%)* 16 (19,0%) 54 (64,3%) 

6. Ik krijg niet genoeg tijd om met 

mijn kind door te brengen wanneer hij 

of zij op bezoek komt. (N=84) 

57 (67,9%)* 11 (13,1%) 16 (19,0%) 

7. Het is moeilijk voor mij om mijn 

kind te zien, want het doet me denken 

aan alle dingen die ik niet meemaak 

doordat ik in de gevangenis zit. 

(N=83) 

54 (65,1%)* 18 (21,7%) 11 (13,3%) 

 

Uit deze resultaten blijkt onder meer dat zeven op tien vaders (N=57; 69,5%) zich schuldig 

voelen wanneer ze hun kind zien tijdens het bezoek. Quasi evenveel ouders (N=59; 70,2%) 

geven daarnaast aan dat het moeilijk voor hen is om hun kind te zien, omdat ze weten dat het 
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moeilijk zal zijn om hem of haar te zien vertrekken aan het einde van het bezoek. Daarnaast is 

het voor twee derde van de vaders (N=54; 65,1%) moeilijk om hun kind te zien omdat het hen 

herinnert aan wat ze allemaal moeten missen doordat ze in de gevangenis zitten.   

 

Eén op vijf vaders (N=14; 16,7%) geeft expliciet aan dat hij van streek raakt wanneer hij zijn 

kind ziet tijdens het bezoek. Eén op vier vaders (N=20; 24,4%) stelt dat zijn dochter of zoon 

van streek raakt tijdens op bezoek.  

 

Tenslotte zijn twee op drie vaders (N=57; 67,9%) van mening dat ze tijdens de bezoeken 

onvoldoende tijd krijgen om met hun kinderen door te brengen.  

 

Naast deze zeven items die samen de schaal ‘bezoek’ vormen, werden nog twee items 

opgenomen in de vragenlijst die betrekking hebben op hoe gedetineerde vaders het bezoek 

van hun kinderen ervaren. Oorspronkelijk maakten deze items deel uit van de schaal ‘bezoek’, 

maar na een factoranalyse die werd uitgevoerd door Loper et al. (2009) bleek dat deze items 

niet significant tot deze schaal bijdragen.   

 

Ruim negen op tien vaders (N=75; 90,4%) geven aan zich geweldig te voelen wanneer ze hun 

kind hebben gezien. Daarnaast zijn slechts vier respondenten (4,8%) het eens met de stelling 

dat ze liever zouden hebben dat er helemaal geen bezoeken meer plaatsvinden omwille van de 

veiligheidsprocedures die zijzelf en hun kinderen moeten ondergaan voor en na elk bezoek.      

 

4.1.4. Beleving van de feitelijke scheiding van hun kinderen  

 

De PSI-IP bevat tenslotte nog zes items die specifiek voor gedetineerden werden ontwikkeld, 

maar die niet tot één van de voorgaande drie schalen behoren. Deze schetsen een beeld van 

hoe gedetineerde vaders de feitelijke scheiding van hun kinderen ervaren. 

 

Uitgezonderd vier respondenten (5,6%), geven alle vaders aan dat het in het begin heel 

moeilijk voor hen was om gescheiden te zijn van hun kind. Vier op vijf vaders (N=61; 81,3%) 

hebben bovendien niet de ervaring dat hoe langer ze in de gevangenis zitten, hoe makkelijker 

het geworden is om met deze scheiding om te gaan. Praktisch alle vaders, op één na (N=76; 

98,7%), geven aan dat ze het missen om hun kind te zien opgroeien.  
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Verder zijn drie op vier vaders (N=58; 76,3%) van mening dat ook hun kind het bij de start 

van de detentie lastig heeft gehad met de feitelijke scheiding tussen hen beiden. 

 

Daarnaast is slechts één op vier vaders (N=20; 26,0%) ervan overtuigd dat zijn verblijf in de 

gevangenis weinig effect zal hebben op de relatie die hij met zijn kind heeft. Meer dan de 

helft van de respondenten (N=44; 57,1%) vrezen evenwel dat hun detentie zijn sporen zal 

nalaten wat hun onderlinge band betreft. Eén op zes vaders (N=13; 16,9%) hebben hier 

momenteel nog geen mening rond gevormd.   

 

Tenslotte geven één op drie vaders (N=24; 32,0%) aan het idee te hebben dat ze niet in staat 

zijn om vanuit de gevangenis enig effect te hebben op het leven van hun kind.  

 

4.1.5. Symptomen van depressie  

 

Met behulp van de 21 items van de BDI-II-NL werd nagegaan in welke mate de respondenten 

tekenen van depressie vertonen. 83 respondenten (96,5%) hadden maximum twee items van 

deze schaal niet beantwoord en voor hen kon dan ook een totaalscore berekend worden.     

 

De gemiddelde score bedraagt 16,88, de mediaan 16 en de standaarddeviatie 8,76. Op basis 

van de richtlijnen in de handleiding van de BDI-II-NL (Does, 2002) kunnen we de 

respondenten in categorieën indelen. Deze categorieën worden in  tabel 7 weergegeven.     

 

Tabel 7: Totaalscore op de BDI-II-NL (N=83) 

Totaalscore op de BDI-II Interpretatie N % 

0-13 Minimaal depressief 30 36,1 

14-19 Mild depressief 25 30,1 

20-28 Matig depressief 23 27,7 

29-63 Ernstig depressief 5 6,0 

 

Volgens deze cijfers zou bijna twee derde van alle respondenten (N=53; 63,8%) in meer of 

mindere mate aan een depressie lijden.  
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4.1.6. Nagaan van verbanden tussen variabelen 

 

4.1.6.1. Het verband tussen ouderlijke stress en depressie 

 

Uit tabel 8 blijkt dat er wel degelijk sprake is van een significante relatie tussen depressie 

gemeten met de BDI-II-NL en ouderlijke stress die berekend werd door de scores op de drie 

schalen van de PSI-IP op te tellen. Er is sprake van een zwak  positief verband waaruit we 

kunnen afleiden dat hoe meer ouderlijke stress de respondent ervaart, hoe meer symptomen 

van depressie hij doorgaans zal vertonen.       

 

Tabel 8: Samenhang met de score op de BDI-II-NL   

Variabele N  Pearson Correlatiecoëfficiciënt p-waarde 

Ouderlijke stress  69  0,303   0,011* 

Schaal ‘hechting’ 74 0,147 0,213 

Schaal ‘competentie’ 75 0,116 0,323 

Schaal ‘bezoek’ 76 0,548     0,000** 

          *Significant op het 0,05 niveau (p<0,05)    ** Significant op het 0,01 niveau (p<0,01) 

 

Verder kan geen significant verband vastgesteld worden tussen het vertonen van depressieve 

symptomen en de score op de schaal ‘hechting’ noch op de score van de schaal ‘competentie’. 

Wel is er sprake van een sterk significant verband tussen de score op de BDI-II-NL en de 

score op de schaal ‘bezoek’ van de PSI-IP. Hoe meer stress gepaard gaat met de bezoeken die 

de gedetineerde van zijn kinderen krijgt, hoe hoger hij dan ook in het algemeen zal scoren op 

de depressievragenlijst.  

 

Om na te gaan in welke mate we de score op de BDI-II-NL kunnen voorspellen op basis van 

de totaalscore op de PSI-IP en op basis van de score op de schaal ‘bezoek’ werd gebruik 

gemaakt van lineaire regressieanalyse.  

 

Hieruit blijkt dat 9,2% van de variantie in de score op de depressievragenlijst verklaard kan 

worden door de totaalscore op de PSI-IP (F (1,67)=6,782; p=0,011; R
2 

=0,092). Dit lijkt 

grotendeels te wijten te zijn aan het sterke verband tussen de score op de schaal ‘bezoek’ en 

de score op de BDI-II-NL (F (1,74)=31,737; p<0,001). Wanneer enkel deze variabele in het 
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model wordt meegenomen blijkt namelijk dat deze zo’n 30 procent van de variantie op vlak 

van depressieve symptomen verklaart (R
2 

=0,300).  

 

4.1.6.2. Het verband tussen de verschillende schalen van de PSI-IP 

 

Met behulp van SPSS kan een significant verband tussen de score die de respondenten op de 

schaal ‘hechting’ behalen en de scores die ze op de andere twee schalen van de PSI-IP 

behalen vastgesteld worden. Een respondent die zich grote zorgen maakt over de band die hij 

met zijn kind heeft, zal zich dan ook doorgaans meer zorgen maken omtrent zijn eigen 

ouderlijke vaardigheden (F (1,74)=31,889; p<0,001; r=0,549) en zal meer stress ervaren naar 

aanleiding van de bezoeken die hij van zijn kind krijgt (F (1,69)=5,625; p=0,021; r=0,275). Er 

kon tenslotte geen verband tussen de schaal ‘bezoek’ en de schaal ‘competentie’ vastgesteld 

worden dat statistisch voldoende significant is (F (1,70)=0,690; p=0,409; r=0,099).   

 

4.1.6.3. Het verband tussen frequentie van contact tijdens detentie en ouderlijke stress  

 

Wanneer de nodige statistische toetsen uitgevoerd worden om na te gaan of de frequentie van 

contact tussen ouder en kind een impact heeft op de ouderlijke stress die zij ervaren, komen 

we tot de volgende bevindingen.  

 

Ten eerste blijkt dat de respondenten die gemiddeld gezien minder bezoek krijgen van hun 

kinderen in vergelijking met de rest, zich doorgaans meer zorgen maken over hun eigen 

competentie als ouder (F (1,74)=5,047; p=0,028; r= -0,253).  

 

Verder blijkt dat vaders die meer in dialoog gaan met de zorgverlener van hun kind over diens 

opvoeding en ontwikkeling zich gemiddeld meer zelfverzekerd voelen over hun eigen 

ouderlijke vaardigheden (F (1,73)=7,138; p=0,009). Dit verband is echter bijna 

verwaarloosbaar klein (r= -0,089). 

 

Daarnaast kunnen geen significante verbanden vastgesteld worden tussen de verschillende 

items van de PSI-IP die peilen naar de frequentie van contact en de mate waarin de 

respondenten zich zorgen maken over de band die ze met hun kinderen hebben of de mate 

waarin ze stress ervaren wanneer deze contacten plaatsvinden.  
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Wanneer de respondentengroep ingedeeld wordt in twee groepen, namelijk diegenen die 

minstens wekelijks bezoek van hun kind ontvangen en diegenen bij wie deze bezoeken 

minder of zelfs niet plaatsvinden, blijkt dat de vaders binnen deze laatste groep gemiddeld 

gezien op alle schalen van de PSI-IP een hogere score behalen, wat impliceert dat ze zowel op 

vlak van hechting, competentie als bezoek meer stress ervaren in vergelijking met de vaders 

die hun kinderen frequenter zien. Geen van deze verschillen blijkt echter significant te zijn, 

hoewel dit voor de schaal ‘competentie’ wel bijna het geval is.   

 

Tabel 9: Vergelijking tussen diegenen die minstens wekelijks hun kinderen zien en de rest 

Variabele µ1  µ2 t df p-waarde 

Ouderlijke stress  18,89 15,33 1,741 68 0,086 

Schaal ‘hechting’ 13,83 13,05 0,836 73 0,406 

Schaal ‘competentie’ 30,92 28,01 1,921 74 0,059 

Schaal ‘bezoek’ 24,86 22,90 1,665 75 0,100 

          *Significant op het 0,05 niveau (p<0,05)    ** Significant op het 0,01 niveau (p<0,01) 

          µ1= gemiddelde van de groep die minder dan wekelijks of zelfs geen bezoek van hun kind ontvangt 

          µ2= gemiddelde van de groep die minstens wekelijks bezoek van hun kind ontvangt 

 

4.1.6.4. Het verband tussen frequentie van contact tijdens detentie en depressie  

 

Uit tabel 10 blijkt dat de vaders die meer telefonisch contact met hun kinderen onderhouden, 

significant minder depressieve symptomen vertonen (F (1,81)= 9,835; p=0,002; R
2 

= 0,108).   

 

Tabel 10: Samenhang met de score op de BDI-II-NL   

Variabele N  Pearson Correlatiecoëfficiciënt p-waarde 

Frequentie bezoek 82         -0,166   0,135 

Frequentie telefoongesprekken 83                     -0,329 0,002** 

Frequentie brieven 87                      0,134   0,227 

          *Significant op het 0,05 niveau (p<0,05)    ** Significant op het 0,01 niveau (p<0,01) 

 

4.1.6.5. Het verband tussen frequentie van contact voor en tijdens detentie 

 

Er blijkt een significant verband te bestaan tussen de mate waarin een respondent voor de start 

van zijn detentie contact had met zijn kind en de mate waarin hij momenteel bezoek van zijn 
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kind ontvangt (F (1,72)=10,570; p=0,002) en met zijn kind telefoneert (F (1,73)=6,548; 

p=0,013).  

 

Tabel 11: Samenhang met frequentie van contact voor detentie 

Variabele N  Pearson Correlatiecoëfficiciënt p-waarde 

Frequentie bezoek 74 0,358    0,002** 

Frequentie telefoongesprekken 75 0,287       0,013* 

Frequentie brieven 75 0,102 0,384 

          *Significant op het 0,05 niveau (p<0,05)    ** Significant op het 0,01 niveau (p<0,01) 

 

Van de vaders die aangeven in de periode voor detentie hun kind elke dag te hebben gezien, 

ziet 63,6% (N=35) zijn kind momenteel nog steeds minstens eenmaal per week. Eén op drie 

van deze vaders (N=18; 32,7%) krijgt zelfs meerdere keren per week zijn kinderen op bezoek. 

Eén op tien (N=5; 9,1%) heeft zijn kind in het voorbije jaar echter geen enkele keer gezien.  

 

Geen enkele vader die voor zijn detentie niet op een dagelijkse basis contact met zijn kind 

had, ziet zijn zoon of dochter momenteel meerdere keren per week. Van de respondenten die 

hun kinderen voor detentie wekelijks zagen, is dit voor bijna drie op tien van hen (N=4; 

28,6%) ook tijdens hun detentie zo gebleven.   

 

Er kan tenslotte vastgesteld worden dat geen enkele vader zijn kinderen momenteel frequenter 

ziet dan voor zijn opsluiting.  

 

4.1.6.6. Samenwonen versus niet samenwonen met hun kind voor detentie   

 

Uit tabel 12 blijkt dat vaders die voor detentie samenwoonden met hun kind zich niet 

significant meer of minder zorgen maken over de band die ze met hun kind hebben of over 

hun eigen ouderlijke vaardigheden en niet significant meer of minder stress ervaren bij de 

bezoeken van hun kinderen. Bovendien vertonen ze ook niet significant meer of minder 

symptomen van depressie.         
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Tabel 12: Vergelijking tussen de vaders die voor detentie met hun kind samenwoonden 

en diegenen bij wie dit niet het geval was  

Variabele µ1  µ2 F df1 df2 p-waarde 

Ouderlijke stress  66,01 63,97 0,333 1 62 0,566 

Schaal ‘hechting’ 13,44 12,57 0,478 1 68 0,492 

Schaal ‘competentie’ 29,04 29,50 0,053 1 67 0,819 

Schaal ‘bezoek’ 23,95 23,15 0,239 1 67 0,626 

Depressie 17,03 15,27 0,430 1 72 0,514 

          *Significant op het 0,05 niveau (p<0,05)    ** Significant op het 0,01 niveau (p<0,01) 

          µ1= gemiddelde van de groep vaders die voor detentie bij hun kind woonden 

          µ2= gemiddelde van de groep vaders die voor detentie niet bij hun kind woonden 

 

Ook de vaders die aangeven dat hun kind bij de start van hun detentie nog niet geboren was, 

ervaren niet significant meer of minder ouderlijke stress (t (69)= -0,603; p=0,549) en vertonen 

niet significant meer of minder depressieve symptomen (t (81)= -0,543; p=0,589) in 

vergelijking met de rest.  

 

4.1.6.7. Beklaagden versus veroordeelden  

 

Uit tabel 13 blijkt dat veroordeelden zich in vergelijking met beklaagden gemiddeld meer 

zorgen maken over de band die ze met hun kind hebben en over hun eigen competentie als 

ouder. Hun totaalscore op de PSI-IP die hun ouderlijke stress weerspiegelt ligt dan ook 

gemiddeld hoger dan bij diegenen voor wie nog geen straf werd uitgesproken.  

 

Beklaagden zouden op hun beurt evenwel meer stress ervaren die gepaard gaat met de 

bezoeken die ze van hun kinderen krijgen en zouden ook minder depressieve symptomen 

vertonen in vergelijking met veroordeelden.  

 

Slechts één van deze verschillen tussen beide groepen kan echter statistisch gezien als 

voldoende significant beschouwd worden, namelijk dat veroordeelden zich significant meer 

zorgen maken omtrent hun eigen opvoedkundige vaardigheden in vergelijking met 

beklaagden (F(1,73)=6,250; p=0,015). Of een gedetineerde reeds veroordeeld werd tot een 

gevangenisstraf of niet, zou 7,9% (R
2 

=0,079) van de variantie in de score op de schaal 

‘competentie’ van de PSI-IP verklaren.   
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Tabel 13: Vergelijking tussen beklaagden en veroordeelden  

Variabele µ1  µ2 F df1 df2 p-waarde 

Ouderlijke stress  64,31 66,11 0,274 1 68 0,602 

Schaal ‘hechting’ 12,51 13,53 0,716 1 73 0,400 

Schaal ‘competentie’ 25,44 30,02 6,250 1 73   0,015* 

Schaal ‘bezoek’ 26,21 23,38 3,495 1 75 0,065 

Depressie 18,97 16,39 1,055 1 80 0,308 

          *Significant op het 0,05 niveau (p<0,05)    ** Significant op het 0,01 niveau (p<0,01) 

          µ1= gemiddelde van de groep beklaagden    

          µ2= gemiddelde van de groep veroordeelden 

 

4.1.6.8. Impact van de duur van de straf die werd uitgesproken 

 

Vier op de vijf respondenten (N=69; 82,1%) zijn reeds veroordeeld tot een gevangenisstraf. 

De duur van deze straf blijkt evenwel geen significante impact te hebben op de mate van 

ouderlijke stress die een gedetineerde ervaart (F (1,54)=1,843; p=0,180) noch op de mate 

waarin hij depressieve symptomen vertoont (F (1,65)=0,315; p=0,576).  

 

Tabel 14: Samenhang met het aantal maanden gevangenisstraf waar de respondenten tot 

veroordeeld werden 

Variabele N  Pearson Correlatiecoëfficiciënt p-waarde 

Ouderlijke stress 56 0,182 0,180 

Schaal ‘hechting’ 60 0,108 0,413 

Schaal ‘competentie’ 60 0,083 0,526 

Schaal ‘bezoek’ 63 0,071 0,579 

Depressie 67 0,069 0,576 

          *Significant op het 0,05 niveau (p<0,05)    ** Significant op het 0,01 niveau (p<0,01) 

 

4.1.6.9. Impact van de duur die reeds in detentie werd doorgebracht  

 

Het aantal maanden dat de respondenten reeds aansluitend in de gevangenis verblijven, blijkt 

enkel een significante impact te hebben op de stress die geassocieerd wordt met de bezoeken 

die ze van hun kinderen krijgen (F (1,74)=4,659; p=0,034). Hoe langer de respondent reeds in 

detentie verblijft, hoe minder stress gerelateerd aan de bezoeken van zijn kind hij doorgaans 

zal ervaren. Er is evenwel slechts sprake van een zwak verband (r= -0,243).  
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Tabel 15: Samenhang met het aantal maanden die reeds aansluitend in de gevangenis 

werden doorgebracht 

Variabele N  Pearson Correlatiecoëfficiciënt p-waarde 

Ouderlijke stress 69 -0,102 0,406 

Schaal ‘hechting’ 74 -0,006 0,958 

Schaal ‘competentie’ 74  0,097 0,413 

Schaal ‘bezoek’ 76 -0,243   0,034* 

Depressie 81 -0,036 0,749 

          *Significant op het 0,05 niveau (p<0,05)    ** Significant op het 0,01 niveau (p<0,01) 

 

4.1.6.10. Impact van socio-demografische factoren 

 

Na het uitvoeren van de gepaste toetsen in SPSS blijkt dat geen enkele van de socio-

demografische kenmerken, noch van de respondenten zelf (leeftijd, aantal kinderen, etniciteit, 

opleidingsniveau) noch van hun kinderen (leeftijd, geslacht, huidige zorgverlener), een 

significante impact heeft op één van de andere variabelen in dit onderzoek. Zo blijken deze 

factoren onder meer geen impact te hebben op de score die de vaders op de verschillende 

schalen van de PSI-IP behalen, op hun totaalscore bij de BDI-II-NL en op de frequentie van 

de huidige contacten met hun kind. 

 

4.2. Kwalitatieve onderzoeksresultaten 

 

Naast de items van de PSI-IP en de BDI-II-NL die kwantitatieve informatie opleveren, 

werden in de vragenlijst ook twee kwalitatieve open vragen opgenomen. Deze werden door 

Poehlmann (2005b) al eerder gehanteerd om ouderschapsbeleving bij gedetineerde moeders te 

bestuderen.  

 

4.2.1. De beleving van de feitelijke scheiding van hun kinderen bij de start van detentie 

 

Aan alle respondenten werd gevraagd wat hun gedachten en gevoelens waren toen ze voor het 

eerst van hun kind werden gescheiden door detentie. 70 van de 86 respondenten (81,4%) 

hebben deze vraag beantwoord. Er werd nagegaan of er significante verschillen zijn tussen de 

vaders die deze vraag hebben ingevuld en diegenen die de antwoordruimte bij deze vraag 

blanco hebben gelaten. Uit deze analyse blijkt dat de totaalscore van de gedetineerden die 
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ervoor kozen om niet op de vraag te antwoorden op de PSI-IP gemiddeld gezien 6,07 punten 

hoger ligt dan diegenen die wel een antwoord op de vraag hebben geformuleerd. Dit verschil 

is echter niet significant (µ= 71,00 vs 64,93; t (69)=1,640; p=0,105). Er blijkt evenwel dat 

diegenen die de vraag niet hebben beantwoord een significant hogere totaalscore behalen op 

de depressievragenlijst in vergelijking met diegenen die wel een antwoord op de vraag hebben 

geformuleerd (µ= 21,76 vs 15,89; F (1,81)=5,510; p=0,021). Een mogelijke verklaring 

hiervoor zou kunnen zijn dat mensen die depressief zijn minder snel geneigd zullen zijn om 

over pijnlijke zaken na te denken en hun gedachten ook neer te schrijven, aangezien ze zich 

ervan bewust zijn dat ze mentaal minder sterk staan en de confrontatie met deze vrij 

aangrijpende vragen moeilijk of niet aankunnen.  

 

Uit de antwoorden die de respondenten op deze vraag geven blijkt dat de scheiding van hun 

kinderen bij de start van hun detentie met een complex geheel van gevoelens en gedachten 

gepaard ging. Er worden namelijk 22 verschillende specifieke emoties en cognities vermeld.  

 

De helft van alle respondenten (N=36; 51,4%) verwijzen slechts naar één specifieke emotie of 

cognitie die hun beleving toen karakteriseerde. Drie op tien vaders (N=22; 31,4%) spreken 

evenwel over verschillende gevoelens en/of gedachten die toen bij hen centraal stonden. 

Wanneer deze twee groepen vaders met elkaar vergeleken worden, blijkt dat diegenen die 

meerdere emoties of gedachten vermelden significant hoger opgeleid (t (55)= -2,234; 

p=0,030) en dus doorgaans ook meer taalvaardig zijn dan de vaders die slechts één emotie 

aangeven. Verder blijkt ook dat vaders die meerder specifieke emoties vermelden, momenteel 

significant minder vaak in gesprekken met andere mensen hun kind ter sprake brengen (t 

(56)= 2,093; p=0,041). Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat vaders die 

minder gemakkelijk over de scheiding van hun kinderen praten nu de gelegenheid om hun 

gevoelens en gedachten anoniem neer te schrijven des te meer aangrijpen.  

 

In wat volgt wordt een overzicht geboden van welke specifieke emoties en cognities door de 

respondenten vermeld worden. Aangezien er geen duidelijke verschillen kunnen vastgesteld 

worden in de mate waarin bepaalde specifieke emoties alleen of in combinatie met andere 

emoties of cognities vermeld worden, wordt hierin geen onderscheid gemaakt.  

 

Dertien van de zeventig vaders (N=13; 18,6%) geven aan zich bij het begin van hun detentie 

zorgen te hebben gemaakt over hun kinderen. Zo piekerden ze onder meer over de vraag of 
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hun kinderen zich wel staande zouden kunnen houden en of er wel goed voor hen gezorgd zou 

worden. Op één vader na (N=12; 92,3%) leefden ze voor hun opsluiting allemaal met hun 

kind samen en ondergingen dan ook de transitie van primaire verzorger van het kind naar 

‘ouder op afstand’. 

 

 “Hoe zit het met mijn gezin in het toekomst, en mij dochter wie gat voor har zorgen.” 

 (Respondent 69, 33 jaar, gevangenis Wortel)  

 

 “Mijn weerelt was inalkaag gezaag. En dan de eregste was niet dat ik zo veel jaar’en 

 muten op ge slooten zijn maar hu mijn kinderen zal zijn hu ze verder zal leeven maar 

 dank zij got dat mijn muder mij nog stuund en mijn kinderen kwa finansieel en 

 mentaal.” (Respondent 76, 36 jaar, gevangenis Hoogstraten)  

 

Eén op zeven vaders (N=10; 14,3%) hadden in die periode het gevoel in meer of mindere 

mate tekort te schieten als ouder omdat ze hun gezin noodgedwongen in de steek lieten. De 

meesten onder hen (N=7; 70,0%) leefden voor detentie met hun kind samen. Bij twee vaders 

(20,0%) werd hun zoon of dochter pas na hun opsluiting geboren. 

 

“Ik schaamde mij en doe dat nog omdat ik mijn kinderen aan hun lot moest overlaten, 

dat ze plots zonder papa kwamen te staan. Ik wist met mezelf geen raad en kon 

nachten niet slapen van rusteloosheid. Ik besefte dat ik mijn kinderen had gekwetst en 

dat te beseffen doet heel veel pijn. Zelfs na mijn vrijlating zal deze wonde open blijven 

en nooit meer genezen. Mijn kinderen moeten overlaten aan hun lot en/of de zorg van 

familieleden is het ergste wat ik ooit heb meegemaakt.” (Respondent 2, 52 jaar, 

gevangenis Dendermonde)  

 

“Heel jammer. Ik had graag zo veel mogelijk de opvoeding voor mij rekening 

genomen omdat ik zelf niet zo een leuke jeugt heb gehad en mijn zoon een ander leven 

wil geven vol kansen en geen beperkingen”. (Respondent 32, 41 jaar, gevangenis 

Antwerpen)   

 

Het besef dat ze veel zullen missen is voor sommige vaders (N=10; 14,3%) een belangrijke 

bron van verdriet geweest. Ze missen dan ook zowel de belangrijke momenten in het leven 

van hun kinderen als het reilen en zeilen van elke dag.   
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“Het was voor mij het einde van de wereld want toen besefte ik hoe hard ik mijn kind 

nodig heb en zij mij. Het gevoel wakker te worden zonder haar was echt enorm pijnlijk 

want ik wist dan ook dat ik mijn dag niet kon besteden met haar en dat ik ook niet met 

haar kon gaan slapen. De dagen zijn zo leeg en de avonden zo eenzaam. En dan de 

vraag die constant door je hoofd spookt: was het dit allemaal waard? Wel, niets gaat 

boven de liefde van en voor je kind.” (Respondent 30, 29 jaar, gevangenis 

Oudenaarde) 

 

“Hij was nog ni geboren dus ja! Ma het was wel redelijk moeilijk jah de bolle buik van 

men ex vrouw was leuk om met je oor op te liggen enzo… maar ik heb heel veel spijd 

dat ik hem niet zien geboren worden heb!” (Respondent 83, 25 jaar, gevangenis 

Hoogstraten) 

 

Zes vaders (8,6%) vreesden dan weer dat hun kinderen hen niet meer zouden willen zien en ze 

het contact met hen zouden verliezen. Alle zes leefden ze voor de detentie samen met hun 

kind.  

 

 “Wat ik hen allemaal heb aangedaan. Wat zullen de kinderen over mij denken. Zouden 

 de kinderen hun papa nog willen zien. Waarom heb ik de kinderen dit aangedaan. Nu 

 zal ik de kinderen dagelijks niet meer zien. Hoe moet het verder met de kinderen. 

 Zouden de kinderen het begrijpen dit gene wat ik gedaan heb.” (Respondent 5, 40 

 jaar, gevangenis Leuven Centraal) 

 

 “Dat ik haar moest achterlaten, dat ze ging afzien en met de tijd dat ze op school ging 

 verachteren en ik hoopte dat de band even sterk kon blijven. Ik was bang dat de goede 

 momenten gingen verdwijnen en te veel ging gesproken worden over het slechte. Dat 

 ze ging wat ontsporen en boos ging blijven op mij.” (Respondent 51, 37 jaar, 

 gevangenis Merksplas) 

 

De vaders vermelden nog heel wat andere gevoelens en gedachten waar de meesten van hen 

echter niet dieper op in gaan. Emoties die genoemd worden en wijzen op een interne attributie 

zijn onder meer schuldgevoelens (N=8; 11,4%), spijt (N=3; 4,3%), schaamte (N=3; 4,3%), 

teleurgesteld zijn in zichzelf (N=3; 4,3%) en woedend zijn op zichzelf (N=2; 2,9%).  
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Er zijn echter ook vaders die zich bij de start van hun detentie vooral woedend hebben 

gevoeld (N=2; 2,9%), gefrustreerd (N=1; 1,4%) en/of wraakgevoelens koesterden (N=1; 

1,4%), wat kan wijzen op een externe attributie. Drie vaders (4,3%) noemen uitsluitend 

emoties die geassocieerd kunnen worden met externe attributie. Opvallend is dat zij alle drie 

reeds veroordeeld werden tot een straf die veel hoger ligt dan de mediaan, namelijk 6,5 jaar, 7 

jaar en 9 jaar en 3 maanden.    

 

Sommige vaders geven aan dat ze bij de start van hun detentie overspoeld werden door 

emoties en hierdoor geen greep kregen op hun situatie. Gevoelens van verdriet (N=8; 11,4%), 

machteloosheid (N=4; 5,7%), radeloosheid (N=3; 4,3%) en ongeloof (N=2; 2,9%) kenmerkten 

toen hun beleving. Twee vaders (2,9%) klampten zich op dat moment voornamelijk vast aan 

het verleden en beleefden herinneringen steeds opnieuw en opnieuw.  

 

Vier vaders geven daarentegen aan toen al vooruit te kijken naar de toekomst en op een 

constructieve manier met de feitelijke scheiding om te gaan. Twee van hen (2,9%) geven aan 

dat ze zich in de periode kort na de start van hun detentie al realiseerden dat alles uiteindelijk 

wel goed zou komen. Opmerkelijk is dat één van deze twee vaders veroordeeld werd tot een 

levenslange gevangenisstraf. De twee andere vaders (2,9%) vertellen dat bij de start van de 

detentie de gedachte dat ze ervoor zouden moeten zorgen dat ze zo snel mogelijk weer buiten 

de muren raakten centraal stond in hun beleving.    

 

Tenslotte zijn er ook, naast de respondenten die één of meerder specifieke emoties en/of 

cognities vermelden, heel wat vaders (N=12; 17,1%) die niet zo duidelijk aangeven welke 

gedachten en gevoelens bij de start van hun detentie gepaard gingen met de scheiding van hun 

kinderen. Ze geven evenwel aan dat de scheiding voor hen zeer pijnlijk of moeilijk was, maar 

vermelden niet welke specifieke gevoelens en/of gedachten hun beleving toen 

karakteriseerden.  

 

 “Hoe voelt ne mens hem als hij gescheiden word van zijn gezin? Alles behalve dan 

 gelukkig he!!” (Respondent 28, 24 jaar, gevangenis Oudenaarde) 

  

 “Ik dacht dat ik dood ging.” (Respondent 35, 45 jaar, gevangenis Antwerpen) 
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Drie van hen (4,3%) geven expliciet aan dat het dan ook niet evident is om te verwoorden wat 

ze toen voelden en dachten.  

 

“Er is niets of niemand die ik liever zie dan m’n dochtertje, er zijn geen woorden voor 

om uit te drukken door welke hel je gaat.” (Respondent 44, 30 jaar, gevangenis 

Merksplas) 

 

“Dat kan ik niet verwoorden en dat wil ik ook niet. Het enige wat ik kan zeggen is dat 

ik het gevoel had dat ik mijn ziel kwijt was.” (Respondent 74, 25 jaar, gevangenis 

Hoogstraten) 

 

4.2.2. De huidige beleving van de feitelijke scheiding van hun kinderen  

 

Aan de respondenten werd eveneens gevraagd hoe ze de scheiding van hun kinderen 

momenteel ervaren. 73 vaders (84,8%) hebben deze vraag beantwoord. Ook bij deze vraag 

werd nagegaan of er significante verschillen zijn tussen de vaders die deze vraag hebben 

beantwoord en diegenen die de antwoordruimte bij deze vraag blanco hebben gelaten. Het 

zijn trouwens allemaal vaders die ook de eerste kwalitatieve vraag niet hebben beantwoord. 

Ook hier kan dan ook vastgesteld worden dat de vaders die ervoor kozen om niet op de vraag 

te antwoorden doorgaans een hogere totaalscore op de depressievragenlijst (µ=20,81 vs 

16,34) en op de PSI-IP (71,79 vs 65,01) behalen dan diegenen die wel een antwoord op de 

vraag hebben geformuleerd. Het verschil op vlak van depressieve symptomen is evenwel nu 

niet langer significant (t (81)=1,526; p=0,131).    

 

Terwijl slechts vier vaders bij de start van hun detentie reeds op een constructieve manier met 

de feitelijke scheiding van hun kinderen omgingen, is dit aantal nu veel groter geworden.  

  

Bijna één op vier vaders (N=18; 24,3%) geven aan zich te richten naar de toekomst en er naar 

uit te kijken om na hun vrijlating opnieuw hun vaderrol ten volle te kunnen opnemen en niet 

louter een ouder op afstand meer te zijn. Deze vaders krijgen momenteel gemiddeld gezien 

iets minder frequent bezoek van hun kinderen in vergelijking met de andere vaders. Ze scoren 

verder doorgaans ongeveer even hoog op de PSI-IP (µ=64,23 vs 64,95) en de BDI-II-NL 

(µ=14,00 vs 16,65), maar zitten gemiddeld gezien al iets langer opgesloten (µ=32,65 vs 27,31 

maanden). Op één vader na (N=16; 94,1%) kregen ze allemaal reeds een straf toebedeeld en 
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weten ze dus hoeveel maanden of jaren ze maximaal nog in de gevangenis zullen moeten 

doorbrengen. Deze datum ligt voor vele vaders echter nog niet in de nabije toekomst. Of deze 

vaders binnenkort in aanmerking komen voor voorlopige of voorwaardelijke 

invrijheidsstelling is echter niet geweten. Dit zou een impact kunnen hebben op hun huidige 

beleving.  

 

 “Ik verlang iedere dag om zelf terug te mogen zorgen zoals ik vroeger altijd heb 

 gedaan.” (Respondent 11, 37 jaar, gevangenis Leuven Centraal) 

 

 “ Ik kan niet wachten om terug een echte vader te zijn en de verloren tijd in te halen.” 

 (Respondent 10, 38 jaar, gevangenis Leuven Centraal) 

 

Tien vaders (13,5%) zijn tot de conclusie gekomen dat de situatie nu eenmaal zo is en dat ze 

er dus beter het beste van kunnen maken en genieten van de momenten die ze samen met hun 

kinderen kunnen doorbrengen. Deze vaders zijn doorgaans iets jonger (µ= 32,60 vs 37,96 

jaar) en verblijven gemiddeld gezien al iets langer in de gevangenis (µ= 32,50 vs 27,95 

maanden). Allemaal kennen ze intussen hun straf. Opmerkelijk is dat deze vaders die de 

situatie tot op een bepaalde hoogte  kunnen relativeren helemaal niet minder ouderlijke stress 

ervaren dan de anderen (µ= 68,70 vs 64,19). Zo maken ze zich bijvoorbeeld zelfs meer zorgen 

over hun eigen competentie als ouder (µ= 32,42 vs 28,24). Ze scoren gemiddeld wel lager op 

de BDI-II-NL (µ= 13,80 vs 16,39), wat impliceert dat ze minder depressieve symptomen 

zouden vertonen.   

 

 “Je probeert u neer te leggen bij de situatie en geniet van elk moment samen. 

 Veranderen kan je het toch niet hé!” (Respondent 28, 24 jaar, gevangenis 

 Oudenaarde) 

 

 “Het eerste jaar van mijn detentie heb ik mijn zoon niet mogen zien, maar nu zie ik 

 Joey 2 uur in de week en ik bel twee keer in de week. Ik wil natuurlijk meer, maar ik 

 ben ook blij met het gene wat ik heb. Ik leg me er bij neer, heb geen andere keus 

 momenteel.” (Respondent 74, 25 jaar, gevangenis Hoogstraten) 

  

Slechts één vader (1,4%) geeft aan zich nog steeds grote zorgen te maken over hoe zijn kind 

met zijn detentie omgaat. Eén op tien vaders (N=7; 9,5%) zeggen daarentegen expliciet gerust 
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gesteld te zijn doordat het met hun kinderen momenteel goed gaat en ze erop kunnen 

vertrouwen dat er goed voor hen gezorgd wordt. Ook deze vaders zijn doorgaans al iets langer 

gedetineerd dan de andere vaders (µ=32,57 vs 28,16 maanden). Hoewel ze aangeven zich niet 

zoveel zorgen over hun kinderen te maken, ervaren ze gemiddeld niet minder ouderlijke stress 

(µ= 66,87 vs 64,63) en vertonen doorgaans ook niet minder symptomen van depressie (µ= 

16,14 vs 16,02).    

 

 “Het is ontzettend moeilijk. Maar ik zie nu dat de kinderen veel sterker, wijzer, verder 

 staan dan ik had verwacht. En dat maakt me bijzonder trots hoe goed ze het doen.” 

 (Respondent 1, 44 jaar, gevangenis Dendermonde)  

 

 “Door de slachtoffer-daderbemiddeling hebben de kinderen een zo goed mogelijke 

 opvoeding met veel liefde! Omdat ze bij alle grootouders om de beurt wonen en goede 

 afspraken gemaakt werden heb ik rust want de kinderen staan vooraan bij iedereen.” 

 (Respondent 19, 38 jaar, gevangenis Gent) 

 

Vier respondenten (5,4%) geven aan dat hun detentie er op een of andere manier voor gezorgd 

heeft dat ze een betere vader voor hun kind zijn geworden.  

 

 “Ik wil de kinderen de nodige liefde geven nog veel meer dan voor ik gevangen zat. Ik 

 wil een zeer goede papa voor hen zijn, nog beter dan vroeger. Hier binnen de 

 gevangenismuren kun je veel nadenken wat ik fout deed met de kinderen en wil 

 daaraan werken.” (Respondent 5, 40 jaar, gevangenis Leuven Centraal) 

 

 “Ik vindt dat ik nu zelfs nog een sterkere band heb met haar dan vroeger want als ze 

 me ziet is ze zo zot om me niet te lossen en echt dicht bij me is en blijft wat ze vroeger 

 nooit deed en praten nu ook meer, en spelen meer samen ook.” (Respondent 17, 28 

 jaar, gevangenis Gent) 

  

Daarnaast vertelt één vader (1,4%) dat zijn dochter voor hem momenteel zijn belangrijkste 

motivatie vormt om vol te houden.  

  

 “(…) Het iddee om zelfmoord te plegen heeft meer dan eens door mijn hooft gespookt, 

 tog mijn dochter weet dit te verhinderen (onrechtstreeks) door te laten zien dat, zij hoe 



 

 

81 

 

 dan ook haar vader nodig heeft, net zo veel als de zuurstof die zij inademt, ik voel het 

 aan als een vaderlijke plicht om er te zijn zo dat er tog nog verlichting is voor mijn 

 kind.(…)” (Respondent 14, 54 jaar, gevangenis Gent) 

 

Andere emoties of gedachten die vermeld worden, kwamen ook al bij de eerste kwalitatieve 

vraag aan bod. Het gaat onder meer om gevoelens van gemis (N=8; 11,0%), schuld (N=4; 

5,5%), machteloosheid (N=4; 5,5%), angst om (het contact met) hun kind te verliezen (N=3; 

4,1%), spijt (N=1; 1,4%), frustratie (N=1; 1,4%) en verdriet (N=1; 1,4%). Van diegenen die 

vrezen dat ze hun kinderen in de toekomst niet meer zullen mogen/kunnen zien, ziet één van 

hen zijn dochter momenteel nog meermaals per week. De twee andere vaders hebben hun 

kinderen het voorbije jaar tussen de 6 en de 11 keer gezien.  

 

Zoals eerder vermeld, geven tien vaders (14,3%) aan bij de start van hun detentie het gevoel 

te hebben gehad tekort te schieten als ouder. Slechts twee vaders (2,7%) geven aan 

momenteel dit gevoel te hebben. In de beginperiode van hun detentie hadden zij dit gevoel 

nog niet. Het profiel van deze twee vaders is opmerkelijk verschillend. Eén vader vertoont 

enorm veel ouderlijke stress en depressieve symptomen. Hij behaalt een score van 78 op de 

PSI-IP en 26 op de BDI-II-NL, terwijl de gemiddelde scores respectievelijk 65,77 en 16,88 

bedragen. De andere vader die aangeeft het gevoel te hebben gefaald te zijn als ouder, behaalt 

beduidend minder hoge scores op deze vragenlijsten dan gemiddeld, namelijk 53,55 op de 

PSI-IP en 12,08 op de BDI-II-NL.     

 

Tenslotte zijn er ook bij deze vraag twaalf vaders (16,4%) die aangeven dat de scheiding van 

hun kinderen voor hen momenteel zeer pijnlijk of moeilijk is, maar die niet vermelden welke 

specifieke gevoelens en/of gedachten centraal staan in hun huidige beleving. In de helft van 

de gevallen gaat het om dezelfde personen die bij de eerste kwalitatieve vraag ook niet 

duidelijk aangeven welke specifieke gedachten en gevoelens bij de start van hun detentie 

gepaard gingen met de scheiding van hun kinderen.  

 

 “Eén woord verschriklijk!” (Respondent 6, 41 jaar, gevangenis Leuven Centraal) 

 

 “Met pijn in het hart.” (Respondent 12, 40 jaar, gevangenis Leuven Centraal) 
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4.2.3. Evolutie in de beleving van de feitelijke scheiding van hun kinderen  

 

Van de 73 respondenten die de tweede kwalitatieve vraag hebben beantwoord, geven één op 

vier vaders (N=19; 26,0%) expliciet aan dat ze voor zichzelf de vergelijking hebben gemaakt 

tussen hoe ze de feitelijke scheiding van hun kinderen bij de start van hun detentie beleefden 

en hoe ze deze momenteel ervaren. 

 

Elf vaders (15,1%) zien voor zichzelf geen evolutie en benoemen dit ook. Deze vaders hebben 

gemiddeld beduidend minder maanden reeds in detentie doorgebracht in vergelijking met de 

andere vaders (µ= 13,09 vs 31,43 maanden). Voorts scoren ze doorgaans hoger op de PSI-IP 

(µ= 68,57 vs 64,04) en op de BDI-II-NL (µ= 19,98 vs 15,31). Het grootste verschil tussen 

deze vaders en de overige vaders, dat bovendien wel statistisch significant is, is evenwel dat 

de bezoeken die ze van hun kinderen krijgen met heel wat meer stress gepaard gaan (µ= 27,50 

vs 22,93; t (66)= -2,605; p=0,011). Op die momenten ervaren deze vaders significant meer 

schaamtegevoelens (t (70)= -2,284; p=0,025) en raken zowel zijzelf (t (71)= -4,992; p<0,001) 

als hun kinderen (t (69)= -3,171; p=0,002) significant meer van streek.   

 

 “Nog steeds hetzelfde, het wordt nooit beter, elke dag denk je aan de dingen die je 

 mist en aan het feit dat jij verantwoordelijk bent en dat je kindje een ouder kwijt is!” 

 (Respondent 44, 30 jaar, gevangenis Turnhout)  

 

 “Ik heb nog evenveel pijn en mijn mening is er niet op veranderd. Ik ben wel bij de 

 psychiater ten rade gegaan. Deze schreef mij anti depressiva voor. Dit houdt me 

 enigszins wel wat stabiel, maar het neemt de gedachte niet weg dat ik schuldig ben 

 aan het geschonden hart van mijn kinderen die me enorm hard missen. Ik ben redelijk 

 stabiel daar ik ook psychologische begeleiding heb, maar dat neemt het gevoel van 

 min kinderen die hun papa missen niet weg en daartegen sta ik machteloos. Daartegen 

 bestaat geen remedie!” (Respondent 2, 52 jaar, gevangenis Dendermonde) 

 

Zes vaders (8,2%) geven aan dat de huidige beleving van de feitelijke scheiding van hun 

kinderen beduidend anders is dan de beleving bij de start van hun detentie. Vier van hen 

(5,5%) spreken van een positieve verandering. Deze vaders zijn opmerkelijk ouder (µ= 45 vs 

36,70 jaar), zitten gemiddeld al veel langer in de gevangenis (µ= 55 vs 26,97 maanden), 

ervaren significant minder ouderlijke stress (µ= 53,67 vs 65,65; t (59)= 2,032; p=0,047) en 
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stress die met de bezoeken van hun kinderen geassocieerd kan worden (µ= 15,00 vs 24,11; t 

(66)= 3,360; p=0,001). Het opvallendste verschil tussen deze vaders en de overige vaders is 

tenslotte hun gemiddeld enorm lage score op de depressievragenlijst (µ= 7,14 vs 16,55; t 

(70)= 2,195; p=0,031).   

 

 “Nu beter, alles gaat voorbij.” (Respondent 68, 52 jaar, gevangenis Wortel) 

 

 “Nu is de situatie wel anders, omdat mijn kind dat een plaats heeft kunnen geven en 

 zich met de situatie heeft verzoend. Het is ook voor mij makkelijker te verdragen en te 

 genieten van de bezoekmomenten.” (Respondent 48, 49 jaar, gevangenis Merksplas) 

 

Twee vaders (2,7%) geven daarentegen aan dat het voor hen juist moeilijker is geworden om 

met de scheiding van hun kinderen om te gaan. Het kan belangrijk zijn te vermelden dat deze 

vaders beiden slechts drie maanden reeds in detentie hebben doorgebracht.   

 

 “Je moet er mee leren leven maar toch blijft het moeilijk elke dag wordt het zwaarder 

 wegen en moeilijker.” (Respondent 42, 42 jaar, gevangenis Turnhout) 

 

 “Slecht, hoelanger ik men zoontje niet zie hoe zwaarder dat het word.” (Respondent 

 86, 48 jaar, gevangenis Hoogstraten) 

 

4.2.4. De beleving van het contact met hun kinderen   

 

Hoewel niet expliciet aan de respondenten werd gevraagd om aan te geven hoe ze de 

bezoeken en telefoontjes met hun kinderen ervaren, vertellen bijna één op vijf van de vaders 

die de tweede kwalitatieve vraag hebben beantwoord (N=14; 19,2%) hier spontaan iets over.  

Deze papa’s krijgen niet significant meer of minder bezoek van hun kinderen in vergelijking 

met de andere vaders. De bezoeken gaan bovendien ook niet met significant meer of minder 

stress gepaard (µ=24,43 vs 23,39).  

 

Vijf vaders (6,8%) geven aan uit te kijken naar de bezoekmomenten en hier dan ook enorm 

van te genieten. Twee van hen (2,7%) hebben bovendien het idee dat ze nu beter met de 

scheiding van hun kinderen kunnen omgaan nu ze hun kinderen opnieuw mogen/kunnen zien.     
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 “Ik heb 4 jaar geen contakt gehad met mijn kinderen omdat mijn ex dit niet wou. En 

 nu de laatste maanden terug wel. Dus ik vindt die scheiding erg, maar heb slechtere 

 tijden gekend.” (Respondent 64, 36 jaar, gevangenis Wortel) 

 

Vijf andere vaders (6,8%) geven echter aan dat hoewel ze doorgaans genieten van de 

contacten met hun kinderen, deze ook vaak een wrange nasmaak nalaten en hen als het ware 

met de neus op de feiten duwen. 

 

 “Ik houd mij sterk in het bijzijn van haar of aan de telefoon, maar de ene dag is de

  andere niet. Ik heb het vooral heel moeilijk wanneer ze vraagt wanneer kom je terug 

 bij mij papa. Dat zijn enorm pijnlijke momenten.” (Respondent 30, 29 jaar, gevangenis 

 Oudenaarde) 

 

 “Het doet pijn. Heb juist kinderbezoek gekregen zie mijn dochter doodgraag. Mijn 

 monstertje was hier met mijn lief vrouwtje. Het was zo goed. Maar nu terug in de cel. 

 Amai, doe pijn hun te missen. Dan voel je hun liefde niet meer.” (Respondent 81, 46 

 jaar, gevangenis Hoogstraten) 

 

Wanneer een vergelijking gemaakt wordt tussen de vaders die enkel positieve zaken 

vermelden over de bezoeken van hun kinderen en de vaders die er een eerder genuanceerde 

kijk op hebben ontwikkeld, kan opgemerkt worden dat de vaders die aangeven vooral te 

genieten van de bezoeken doorgaans iets ouder zijn (µ= 39,40 vs 34,60 jaar) en gemiddeld 

ook beduidend langer reeds gedetineerd zijn (µ= 21,00 vs 11,80 maanden). De bezoeken die 

ze van hun kinderen krijgen vinden voorts significant minder frequent plaats dan bij vaders 

die aangeven dat de bezoeken ook een negatieve kant hebben (t (7)= 2,652; p=0,033). Wat 

ouderlijke stress (µ= 59,95 vs 63,81) en depressie (µ=11,31 vs 10,43) betreft, kunnen geen 

opmerkelijke verschillen vastgesteld worden.  

 

Drie vaders (4,1%) leveren tenslotte kritiek op de bestaande bezoekregelingen. Deze vaders 

zagen hun kinderen voor hun detentie dagelijks en nu minstens eenmaal per maand.  

  

  “Ik vind dat als een mens in voorarrest zit, en nog steeds onschuldig is, dus als 

 beklaagde, vind ik op zijn minst dat je recht moet hebben op elke dag bezoek en dan 
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 een mens meer dan 2x per dag moeten kunnen bellen voor de vrouw en de vooral voor 

 de kids.” (Respondent 42, 42 jaar, gevangenis Turnhout) 

 “Voor het kind gaat het al verkeerd van af de inkomhal. Niet elke mens let op zijn of

  haar woorden, dat waneer men in het wachtlokaal zit te wachten, er zou al vast meer

  info of folders, van hoe mensen het op een kind vriendelijke manier ten gehoor kunnen 

 geven, en de bezoekzaal ik vind dit geen goed idee voor het kind in het algemeen de 

 konfrontatie in het geheel geeft een schrikwekend beeld over wat de ouder moet 

 ondergaan. (…) Ik vind dat er een apparte locatie zou moeten zijn voor het bezoek met 

 kinderen, zo dat de draagkracht in de toekomst van het kind niet of zeer minimaal 

 wordt aangetast.” (Respondent 14, 54 jaar, gevangenis Gent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

86 

 

5. Discussie  

 

De opzet van dit onderzoek is een beeld te schetsen van de beleving van ouderschap bij 

gedetineerde vaders. Zesentachtig vaders waren bereid om hieraan mee te werken.   

 

In dit hoofdstuk worden de belangrijke onderzoeksresultaten per onderzoeksvraag aangehaald 

en voor zover mogelijk (gezien het beperkt aantal studies die hieromtrent reeds werden 

gevoerd) gekoppeld aan de bevindingen uit de literatuur. De beperkingen van deze studie 

komen ook aan bod.   

 

5.1. Hoe beleven gedetineerde vaders hun ouderschap? 

 

5.1.1. In welke mate ervaren gedetineerde vaders ouderlijke stress? 

 

Met behulp van de PSI-IP, die door Houck en Loper (2002) specifiek ontwikkeld werd voor 

gedetineerde ouders, werd getracht om de ouderlijke stress van respondenten in kaart te 

brengen.  

 

Vooreerst blijkt uit de score die de respondenten halen op de schaal ‘hechting’ van de PSI-IP 

dat ze zich doorgaans heel wat zorgen maken omtrent de band die ze met hun kind hebben. Zo 

geven ruim één op vijf vaders aan dat het hen dwars zit dat ze minder hechte en warme 

gevoelens voor hun kinderen hebben dan ze hadden verwacht. Wanneer de gemiddelde score 

binnen deze onderzoeksgroep vergeleken wordt met de normscores uit de handleiding van de 

Parenting Stress Index (Abidin, 1995), blijkt dat de gedetineerde vaders significant meer 

stress ervaren gerelateerd aan de relatie die ze met hun kinderen hebben in vergelijking met de 

vaders uit de normgroep (µ= 13,4 vs 12,4; t (76)=2,185; p=0,032). Loper et al. (2009) stelden 

bij de vaders in hun studie eveneens vast dat ze gemiddeld meer stress ervaren dan de 

normgroep (µ= 12,8). In hun studie was dit verschil echter niet significant. Aangezien niet 

geweten is in welke mate de vaders zich voor hun opsluiting zorgen maakten over de band die 

ze met hun kind hadden, kan niet nagegaan worden of detentie hier een impact op heeft. Wat 

wel vaststaat, is dat vele vaders zich momenteel zorgen maken over de mate waarin ze zich 

emotioneel met hun kind verbonden voelen.  
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Ook over hun eigen competentie als ouder maken de gedetineerde vaders zich significant 

meer zorgen in vergelijking met de normgroep (µ= 29,3 vs 25,9; t (76) = 4,527; p<0,001). 

Loper et al. (2009) kwamen in hun studie tot eenzelfde bevinding. Wat de perceptie van hun 

eigen ouderlijke vaardigheden betreft, is het bijvoorbeeld tekenend dat een derde van alle 

respondenten akkoord gaat met de stelling dat hoe hard ze ook hun best doen met de 

opvoeding van hun kind, ze soms het gevoel hebben dat ze de zaak niet in de hand kunnen 

houden. Alhoewel we geen zicht hebben op de gevoelens van ouderlijke competentie van de 

respondenten voor hun opsluiting, is het aannemelijk dat, gezien de overgrote meerderheid 

van de respondenten voordien samenwoonden met hun kind, hun detentie een impact heeft op 

de perceptie van hun eigen competentie als ouder aangezien ze nu een ‘ouder op afstand’ zijn 

geworden en als logisch gevolg hiervan niet zo’n impact meer kunnen hebben op de 

opvoeding van hun kinderen als voorheen. Het is trouwens belangrijk om aan te stippen dat 

het niet is omdat gedetineerde vaders zich in vergelijking met niet-gedetineerde vaders meer 

zorgen maken over hun ouderlijke vaardigheden, ze zich in interactie met hun kinderen ook 

minder als competente ouders gedragen. Hoe deze vaders zich als ouder percipiëren hoeft 

namelijk niet noodzakelijk met de realiteit overeen te stemmen.    

 

De vaststelling dat gedetineerde vaders veel ouderlijke stress ervaren is consistent met 

bevindingen van andere studies die stellen dat gedetineerde vaders zich heel wat zorgen 

maken (Clarke et al., 2005; Lanier, 1991; Loper et al., 2009; Magaletta & Herbst, 2001). Dit 

is problematisch, aangezien heel wat studies bij niet-gedetineerde ouders hebben aangetoond 

dat ouderlijke stress onder meer geassocieerd kan worden met inadequaat ouderlijk gedrag en 

met psychische stoornissen (Ortega, Beauchemin & Kaniskan, 2008; Rodgers, 1998; Rodgers-

Farmer, 1999).     

 

De PSI-IP bevat ook items die specifiek van toepassing zijn in de context van detentie en 

waarbij de resultaten dus niet kunnen vergeleken worden met de normscores. De schaal 

‘bezoek’ werd door Houck en Loper (2002) toegevoegd aan de oorspronkelijke versie van de 

PSI om in kaart te brengen in welke mate de bezoeken die gedetineerde vaders van hun 

kinderen krijgen voor hen een bron van stress vormen. Net als in de studie van Loper et al. 

(2009) konden we vaststellen dat de respondenten minder hun bezorgdheid uiten over de band 

die ze met hun kind hebben dan over hun ouderlijke competentie, maar dat ze nog het meeste 

stress ervaren gerelateerd aan de bezoeken die ze van hun kinderen krijgen.  
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Opvallend is dat de vaders in deze studie meer stress zouden ervaren gerelateerd aan het 

bezoek van hun kinderen in vergelijking met hun Amerikaanse lotgenoten (µ= 23,86 vs 

21,84). Wanneer de scores op de individuele items van de schaal onderling vergeleken 

worden, blijkt dat percentueel gezien ongeveer evenveel Vlaamse als Amerikaanse 

gedetineerden aangeven van streek te raken tijdens de bezoeken (16,7% vs 18,8%). 

Beduidend meer Vlaamse vaders zouden tijdens deze bezoeken evenwel schaamte (67,5% vs 

26,0%) en/of schuldgevoelens (69,5% vs 43,8%) ervaren in vergelijking met de Amerikaanse 

vaders (Loper et al., 2009).  

 

Hoewel binnen het kwalitatieve luik van de vragenlijst niet expliciet aan de respondenten 

gevraagd werd hoe ze de bezoeken ervaren, gaven ook hier enkele vaders spontaan aan dat 

hoewel ze doorgaans genieten van de contacten met hun kinderen, deze ook soms een wrange 

nasmaak nalaten en hen als het ware met de neus op de feiten duwen. Dat bezoek van hun 

kinderen ambivalente gevoelens bij gedetineerde ouders kan oproepen, werd eveneens al in 

eerder, voornamelijk kwalitatief, onderzoek vastgesteld (onder meer Arditti, 2003; Clark, 

1995; Harris, 1988; Houck & Loper, 2002; LeFlore& Holston, 1989; Snyder-Joy & Carlo, 

1998). Deze onderzoekers stellen dat het niet enkel het bezoek op zichzelf is dat emotioneel 

uitputtend kan zijn, maar dat ook de omstandigheden waarin deze bezoeken plaatsvinden vaak 

heel stresserend zijn. 

 

Bovenstaande resultaten moeten evenwel ook genuanceerd worden, aangezien dat, alhoewel 

de bezoeken om tal van redenen vaak stresserend zijn, negen op tien vaders in deze studie 

toch aangeven zich doorgaans geweldig te voelen wanneer ze hun kind hebben gezien.         

 

In deze studie werd tenslotte ook nagegaan welke factoren een impact hebben op de mate 

waarin gedetineerde vaders ouderlijke stress ervaren. Hieruit blijkt onder meer dat hoe 

frequenter een vader bezoek van zijn kinderen krijgt, hoe minder zorgen hij zich doorgaans 

maakt over zijn eigen ouderlijke vaardigheden en over de band die hij met zijn kind heeft en 

hoe minder stress doorgaans met deze bezoeken gepaard gaat. Ook Lanier (1993) stelde in 

zijn studie vast dat vaders die geen contact hebben met hun kinderen zich meer zorgen maken 

over de relatie die ze met dit kind hebben. Enkel het verband tussen frequentie van de 

bezoeken en stress gerelateerd aan competentie blijkt hier echter statistisch gezien voldoende 

significant te zijn. Wanneer gedetineerde vaders hun kinderen nog steeds op regelmatige basis 

kunnen zien, maken ze zich dus significant minder zorgen of ze hun rol als papa wel adequaat 
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opnemen. Loper et al. (2009) vonden in hun studie hetzelfde significante verband bij 

gedetineerde moeders terug, maar niet bij gedetineerde vaders.  

 

Verder kon, net als in de studie van Loper et al. (2009), ook hier vastgesteld worden dat 

vaders die meer in dialoog gaan met de zorgverlener van hun kind omtrent diens opvoeding 

en ontwikkeling, zich significant meer zelfverzekerd voelen over hun eigen ouderlijke 

vaardigheden. Dit illustreert hoe belangrijk het is dat gedetineerde vaders een constructieve 

relatie met (doorgaans) de moeder van hun kind blijven behouden, ook al wordt hun relatie in 

vele gevallen tijdens hun opsluiting verbroken. Wanneer ze zichzelf nog steeds als partners bij 

de opvoeding van hun kind beschouwen, zullen er normaal gezien ook vaker contacten tussen 

ouder en kind kunnen plaatsvinden (Loper et al., 2009), wat zowel de vader (Arditti et al., 

2005; Clarke et al., 2005; Lanier, 1993; Magaletta & Herbst, 2001; Roy & Dyson, 2005) als 

het kind (Bloom & Steinhart, 1993; Davies et al., 2008; Hairston, 1998; Hess, 1987; Johnston, 

1995) ten goede zou moeten komen en ook hun hereniging nadien makkelijker zou moeten 

doen verlopen.  

 

Opmerkelijk is verder dat vaders die voor hun detentie met hun kind samenwoonden, niet 

beduidend meer ouderlijke stress ervaren dan de vaders die voor hun opsluiting niet bij hun 

kind woonden. Berry en Eigenberg (2003) stelden in hun onderzoek bij gedetineerde moeders 

ook vast dat het zeker niet minder moeilijk is voor die moeders die voor hun detentie niet met 

hun kind samenleefden om van hun kind gescheiden te zijn. Een mogelijke verklaring 

hiervoor zou volgens deze onderzoekers zijn dat hoe langer een moeder gescheiden leeft van 

haar kinderen, hoe meer ze de kans dat ze terug met haar kind herenigd zal worden steeds 

kleiner ziet worden.  

 

Tenslotte kan ook vastgesteld worden dat hoe langer een vader aan een stuk in de gevangenis 

verblijft, hoe minder stress hij doorgaans ervaart naar aanleiding van de bezoeken van zijn 

kinderen. Hieruit blijkt dat hoe meer bezoeken al hebben plaatsgevonden, hoe meer men ten 

volle van deze momenten kan genieten. Dit laatste blijkt eveneens uit de kwalitatieve 

resultaten van deze studie.     
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5.1.2. Hoe reageerden de gedetineerde vaders op de scheiding van hun kinderen bij de 

start van de detentie en hoe ervaren ze deze nu?  

 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden werd zowel gebruik gemaakt van een zestal items 

van de PSI-IP als van twee kwalitatieve open vragen die reeds door Poehlmann (2005b) 

werden gebruikt om na te gaan hoe gedetineerde moeders de scheiding van hun kinderen 

beleven.  

 

De benaderingswijze bij de kwantitatieve en kwalitatieve vragen is evenwel heel verschillend.  

Bij het invullen van de items van de PSI-IP werd aan de vaders gevraagd om aan te geven in 

welke mate ze akkoord gaan met verschillende stellingen, bv. ‘Ik mis het om mijn kind te zien 

opgroeien’. Bij de kwalitatieve vragen werd gevraagd wat hun gedachten en gevoelens waren 

toen ze voor het eerst van hun kind werden gescheiden door detentie en hoe ze deze scheiding 

nu ervaren.  

 

Wanneer de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten naast elkaar gelegd worden, valt op dat 

deze verschillende benaderingswijzen er ook voor zorgen dat beide categorieën van resultaten 

op sommige vlakken een significant ander beeld schetsen van de beleving van de feitelijke 

scheiding bij gedetineerde vaders. Zo gaan alle vaders, op één na, akkoord met de stelling dat 

ze het missen om hun kind te zien opgroeien, terwijl slechts één op tien vaders bij de tweede 

kwalitatieve vraag ook expliciet aangeeft dat ze hun kinderen missen. 

 

Beide benaderingswijzen zijn evenwel waardevol en hebben elk hun eigen voor- en nadelen. 

Zo schetsen de kwalitatieve antwoorden een beter beeld van welke gedachten en gevoelens 

centraal staan in de beleving bij gedetineerde vaders en is de kans op sociaal wenselijke 

antwoorden wellicht ook kleiner. Anderzijds kunnen de kwantitatieve resultaten meer inzicht 

bieden in de proportie vaders die een bepaalde emotie ervaren, ook al staat deze niet centraal 

binnen hun beleving.    

 

De beleving van de feitelijke scheiding van hun kinderen betreft een heel complex 

onderzoeksonderwerp. De respondenten vermelden als antwoord op de vraag wat hun 

gedachten en gevoelens waren toen ze voor het eerst door detentie werden gescheiden van 

hun kinderen, 22 verschillende specifieke emoties en cognities.  
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Aangezien er slechts enkele onderzoeken werden verricht naar de specifieke gevoelens die 

gedetineerde vaders omwille van de scheiding van hun kinderen ervaren, is het niet evident 

om de onderzoeksresultaten te linken aan de bevindingen uit de literatuur. Bovendien zijn er 

bij de weinige studies die wel werden uitgevoerd, grote verschillen te merken inzake de 

leeftijd van de kinderen en het aantal maanden dat de respondenten reeds in detentie hebben 

doorgebracht.   

 

Vele van de emoties die door de respondenten in deze studie vermeld worden bij de vraag 

omtrent de initiële beleving van de feitelijke scheiding van hun kinderen bij de start van de 

detentie, werden ook in eerdere studies gerapporteerd. Het betreft onder meer de vaststelling 

dat vele vaders zich bij de start van hun detentie zorgen maken over de vraag of hun kinderen 

zich wel emotioneel staande zullen kunnen houden, of er wel goed voor hen gezorgd zal 

worden en of ze het contact met hun kind al dan niet zullen verliezen (Arditti et al., 2005; 

Clarke et al., 2005; Fritsch & Burkhead, 1981; Hairston, 1989; Hairston, 1995; Lanier, 1993; 

Magaletta & Herbst, 2001; Mendez, 2000).   

 

Andere emoties die door de gedetineerde vaders bij deze vraag vermeld worden, kunnen niet 

teruggevonden worden in de literatuur met betrekking tot gedetineerde vaders, maar wel in de 

literatuur met betrekking tot gedetineerde moeders. Zo geven enkele vaders aan bij de start 

van hun detentie het gevoel te hebben gehad gefaald te hebben als ouder (Baunach, 1985; 

Berry & Eigenberg, 2003; Blinn, 1998; Coll et al., 1998; Johnston, 1995; Hairston & Lockett, 

1985; Martin, 1997; Seymour, 1998; Seymour & Hairston, 2000; Schen, 2005; Shamai & 

Kochal, 2008; Snyder-Joy & Carlo, 1998). Andere emoties die in eerder onderzoek met 

betrekking tot de beleving van gedetineerde moeders gerapporteerd werden en ook hier, door 

gedetineerde vaders werden vermeld zijn onder meer: schuldgevoelens, verdriet, gemis, 

boosheid, spijt en machteloosheid (Bloom & Steinhart, 1993; Boudin, 1998; Clark, 1995; 

Covington, 1998; Coll et al., 1997; Fields & Mathews, 1997; Fogel & Martin, 1992; Hairston, 

1991a; Harris, 1993; Ingram-Fogel, 1993; Kazura, 2001; Luke, 2002; Poehlmann, 20005b; 

Schen, 2005).   

 

Verder geven één op zeven gedetineerde vaders aan dat het besef dat ze veel zullen missen, 

zowel belangrijke momenten in het leven van hun kinderen als het reilen en zeilen van elke 

dag, voor hen een belangrijke bron van verdriet is geweest.  
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Wat de beleving van de feitelijke scheiding bij de start van detentie betreft, kunnen we 

concluderen dat dit voor de meeste vaders enorm pijnlijk is geweest. Ook de kwantitatieve 

onderzoeksresultaten tonen dit aan. Uitgezonderd vier respondenten zijn alle vaders het 

namelijk eens met de stelling dat het in het begin heel moeilijk voor hen was om gescheiden 

te zijn van hun kind. Drie kwart van de vaders zijn daarnaast ook van mening dat hun kind bij 

de start van de detentie het lastig heeft gehad met de feitelijke scheiding tussen hen beiden.  

 

Wanneer de antwoorden op de vraag hoe ze de feitelijke scheiding van hun kinderen 

momenteel ervaren op een rijtje gezet worden, blijkt dat heel wat vaders er intussen zijn in 

geslaagd om op een constructieve manier met deze scheiding om te gaan. Zo geven één op 

vier vaders aan uit te kijken naar de toekomst en om na hun vrijlating opnieuw hun vaderrol 

ten volle op te nemen. Ruim één op acht vaders geven daarnaast aan tot de conclusie te zijn 

gekomen dat de situatie nu eenmaal zo is en dat ze er dus beter het beste van kunnen maken 

en genieten van de momenten die ze samen met hun kinderen kunnen doorbrengen. Tenslotte 

geven één op tien vaders aan gerust gesteld te zijn doordat het met hun kinderen momenteel 

goed gaat en ze er op kunnen vertrouwen dat er goed voor hen gezorgd wordt.  

 

Eerdere studies hebben vastgesteld dat ouderschap bij sommige gedetineerde moeders als een 

‘motive for change’ kan dienen (Block & Potthast, 1998; Enos, 2001; Ferraro & Moe, 2003; 

Hardesty & Black, 1999; Samai & Kochal, 2008). Ook in deze studie geven vier respondenten 

aan dat hun detentie er op een of andere manier voor gezorgd heeft dat ze een betere vader 

voor hun kind zijn geworden. Eén vader geeft tenslotte ook aan dat zijn dochter voor hem 

momenteel de belangrijkste motivatie vormt om vol te houden. Ouderschap als ‘motive for 

survival’ werd eveneens reeds vermeld in een studie van Shamai en Kochal (2008) bij 

gedetineerde moeders.    

  

Uit de kwantitatieve resultaten blijkt verder dat één op vier vaders ervan overtuigd is dat zijn 

verblijf in de gevangenis weinig effect zal hebben op de relatie die hij met zijn kind heeft en 

dat één op drie respondenten het idee hebben dat ze niet in staat zijn om vanuit de gevangenis 

enig effect te hebben op het leven van hun kind.  

 

Vier op vijf vaders hebben tenslotte niet de ervaring dat hoe langer ze in de gevangenis zitten, 

hoe makkelijker het geworden is om met de feitelijke scheiding van hun kinderen om te gaan. 

Dit blijkt ook uit de kwalitatieve resultaten. Slechts zes van de negentien vaders die voor 
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zichzelf de vergelijking hebben gemaakt tussen hoe ze de feitelijke scheiding van hun 

kinderen bij de start van hun detentie beleefden en hoe ze deze momenteel ervaren, spreken 

van een positieve verandering. De overige vaders zien geen evolutie of spreken zelfs van een 

negatieve verandering.  

 

Wat de open kwalitatieve vragen betreft, moet nog opgemerkt worden dat er heel wat 

respondenten zijn die wel aangeven dat de scheiding van hun kinderen voor hen zeer pijnlijk 

of moeilijk was en is, maar die niet vermelden welke specifieke gevoelens en/of gedachten 

centraal stonden en staan in hun beleving. Enkele vaders geven ook expliciet aan dat het 

helemaal niet eenvoudig is om dit te verwoorden.  

 

Tenslotte kon ook vastgesteld worden dat de respondenten die ervoor kozen om niet op de 

open vragen te antwoorden, opmerkelijk meer depressieve symptomen vertonen in 

vergelijking met de vaders die deze vragen wel hebben beantwoord. Een mogelijke verklaring 

hiervoor zou kunnen zijn dat mensen die depressief zijn minder snel geneigd zullen zijn om 

over pijnlijke zaken na te denken en deze gedachten ook neer te schrijven, aangezien ze zich 

ervan bewust zijn dat ze mentaal minder sterk staan en de confrontatie met deze vrij 

aangrijpende vragen moeilijk of niet aankunnen.  

  

5.2. In welke context beleven gedetineerde vaders hun ouderschap?  

 

Om nog meer een beeld te kunnen schetsen van de situatie waarin gedetineerde vaders zich 

bevinden en om hun beleving van ouderschap wat meer te kunnen kaderen, werd gepoogd om 

de context waarin ze dit ouderschap beleven ook zoveel mogelijk in kaart te brengen. 

 

Ongeveer vier op de tien gedetineerde vaders die bevraagd werden, hebben slechts één kind. 

Eén op drie geeft aan ouder te zijn van twee kinderen. Tenslotte geven één op vier 

respondenten aan minstens drie kinderen te hebben.  

 

Er werd aan de vaders gevraagd om bij het invullen van de vragenlijst één kind voor ogen te 

houden, namelijk dat kind dat het eerst in het kalenderjaar verjaart. Zeven op tien vaders 

woonden voor hun detentie met dit kind samen. Wanneer de vaders waarvan hun zoon of 

dochter bij de start van hun detentie nog niet geboren was buiten beschouwing gelaten 

worden, is er zelfs sprake van vier op vijf vaders. Dit is opmerkelijk meer dan doorgaans 
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wordt vastgesteld bij Amerikaanse gedetineerde vaders, waar slechts iets meer dan de helft 

van alle vaders op het moment van hun opsluiting met minstens één van hun kinderen een 

huis zou hebben gedeeld (Hairston, 1995; Withers & Folsom, 2007). In de studie van Loper et 

al. (2009) geven zes op tien vaders aan voor de start van hun detentie bij hun kind te hebben 

gewoond.  

 

Aangezien in de Belgische gevangenissen niet systematisch wordt geregistreerd of 

gedetineerden kinderen hebben en zo ja, of ze voor hun detentie met hen een huis hebben 

gedeeld, kan niet vastgesteld worden of het percentage vaders die in deze onderzoeksgroep bij 

hun kinderen woonden representatief is voor de ganse groep van gedetineerde vaders in 

België. Cijfers uit een grootschalige Vlaamse studie van Lenaerts et al. uit 2001 suggereren 

alvast van niet. Net de helft van alle gedetineerde ouders in hun steekproef  woonden voor 

hun opsluiting bij minstens één van hun kinderen. Aangezien deze steekproef voor meer dan 

92% uit mannen bestaat, kunnen we ervan uitgaan dat dit cijfer een goed beeld schepte van de 

situatie van gedetineerde vaders. Het zou natuurlijk mogelijk zijn dat de situatie van 

gedetineerde vaders in de elf jaar die inmiddels verstreken zijn sinds deze studie werd 

uitgevoerd opmerkelijk veranderd is. Het is echter meer waarschijnlijk dat in deze 

onderzoeksgroep vaders die voor hun detentie met hun kinderen samenwoonden 

oververtegenwoordigd zijn. Slechts binnen één van de negen gevangenissen waar deze studie 

werd uitgevoerd werden namelijk systematisch alle gedetineerden aangesproken met de vraag 

of ze wilden deelnemen aan het onderzoek. In de overige gevangenissen werden 

hoofdzakelijk vaders aangesproken die deelnemen aan de kinderbezoeken. Gezien er een 

significant verband blijkt te bestaan tussen de mate waarin een respondent voor de start van 

zijn detentie contact had met zijn kind en de mate waarin hij momenteel bezoek van zijn kind 

ontvangt, is het dan ook logisch dat die vaders die hun kinderen voor hun opsluiting elke dag 

zagen oververtegenwoordigd worden binnen deze studie.   

 

Vier op de vijf kinderen waarvan sprake leven momenteel bij hun eigen moeder. Dit ligt in de 

lijn van de verwachtingen gezien de resultaten van ander onderzoek (Loper et al., 2009; 

Simmons, 2000).  

 

Meestal zijn de vaders tevreden met de getroffen regeling over wie voor hun kind zorgt terwijl 

zij in de gevangenis zitten. Slechts één op tien vaders geven expliciet aan niet met deze 

beslissing akkoord gaan.  
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Negen op tien vaders die deelnamen aan deze studie geven aan hun kinderen tijdens het 

voorbije jaar te hebben gezien. Dit zijn procentueel gezien dubbel zo veel vaders dan 

doorgaans in Amerikaanse studies wordt vastgesteld (Glaze & Maruschak, 2008; Loper et al., 

2009). Zo geven in de studie van Loper et al. (2009) slechts 45% van alle vaders aan 

gedurende het voorbije jaar bezoek van hun kinderen te hebben gekregen. Gezien binnen onze 

studie voornamelijk vaders werden aangesproken die deelnemen aan de kinderbezoeken, ligt 

het reële percentage van vaders die hun kind op bezoek krijgen wellicht lager dan 90%. Het is 

echter toch aannemelijk dat er sprake is van een significant verschil tussen de Vlaamse 

gedetineerde vaders en hun Amerikaanse tegenhangers, gezien in een Vlaamse studie van 

Lenaerts et al. uit 2001 zeven op tien gedetineerde ouders, waarvan meer dan 92% mannen 

zijn, aangaven dat hun kinderen bij hen op bezoek komen. Een mogelijke verklaring hiervoor 

zou onder meer kunnen zijn dat bezoekers van Amerikaanse gevangenissen doorgaans veel 

meer kilometers dienen af te leggen tot aan de gevangenis, wat de transportkosten en de tijd 

die de zorgverleners van de kinderen moeten kunnen vrijmaken veel groter maakt.  

 

Iets meer dan de helft van de vaders die deelnamen aan deze studie geven aan hun kinderen 

minstens eenmaal per week te zien. Dit zijn voornamelijk vaders die voor hun opsluiting met 

hun kind samenwoonden. Er kon dan ook een significant verband tussen de mate waarin een 

respondent voor de start van zijn detentie contact had met zijn kind en de mate waarin hij 

momenteel bezoek van zijn kind ontvangt vastgesteld worden.   

 

Uit de resultaten blijkt verder dat het voornamelijk de zorgverlener is die bepaalt of er al dan 

niet bezoeken plaatsvinden. Dit komt overeen met de bevindingen van eerder onderzoek 

(Arditti et al., 2005; Codd, 2008; Davies et al., 2008; Enos, 2001; Hairston, 1998; Lange, 

2000; Nesmith & Ruhland, 2008; Poehlmann, 2005b, Poehlmann et al., 2008). Dit impliceert 

dat het onderhouden van een constructieve relatie met deze persoon cruciaal is voor het 

behouden van het contact tussen ouder en kind. Er hangt voor de meeste gedetineerde vaders 

dan ook veel af van het feit of ze nog een amoureuze relatie met de moeder van hun kind 

hebben of niet. Andere onderzoekers hebben dit eerder al aangetoond (Alexander, 2005; 

Arditti et al., 2005; Furstenberg, 1995; Hairston, 1989; Magaletta & Herbst, 2001; Nurse, 

2004; Roy & Dyson, 2005). In deze studie geven negen op tien vaders aan tijdens de voorbije 

maand minstens eenmaal met de zorgverlener van hun kind te hebben gepraat. Hieruit kan 

afgeleid worden dat de meeste vaders binnen onze onderzoeksgroep een relatief goede 
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verstandhouding hebben met diegene die momenteel de verzorging en opvoeding van hun 

kind opneemt.    

 

Naast de bezoekmomenten houden vele vaders ook op andere manieren contact met hun 

kinderen. Zo hebben ruim vijf op zes respondenten tijdens de voorbije maand via de telefoon 

met hun kinderen gepraat en hebben iets meer dan de helft van de vaders in diezelfde periode 

brieven geschreven aan hun kinderen. Deze cijfers liggen, vooral wat telefoneren betreft, ook 

hier heel wat hoger dan in de Amerikaanse studie van Loper et al. (2009). Verschillen in 

regelgeving, onder meer wat frequentie van telefoongesprekken betreft, zouden echter 

misschien een deel van deze variatie kunnen verklaren. Hier in België mogen gedetineerden 

dagelijks telefoneren, terwijl dit niet in alle gevangenissen binnen de Verenigde Staten het 

geval is.  

 

In deze studie geven slechts drie vaders aan tijdens de voorbije maand op geen enkele manier 

contact met hun kinderen te hebben gehad. Dit impliceert dat de onderzoeksresultaten 

voornamelijk een beeld schetsen van de situatie en beleving van gedetineerde vaders die nog 

steeds contact hebben met hun kinderen.  

 

5.3. Is er bij gedetineerde vaders sprake van een significant positief 

verband tussen ouderlijke stress en depressie?  

 

Met behulp van de BDI-II-NL werd nagegaan in welke mate de gedetineerde vaders binnen 

deze studie tekenen van depressie vertonen. De resultaten leren ons dat bij bijna twee derde 

van alle respondenten er duidelijke aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van een milde tot 

ernstige depressie. Het is belangrijk om aan te stippen dat men op basis van testen zoals de 

BDI-II evenwel geen diagnose van depressie kan stellen. Dat vergt namelijk aanvullend 

onderzoek van een clinicus (Does, 2002).   

 

De respondenten behaalden gemiddeld een score van 16,88 op de BDI-II-NL. Meer dan 90 

procent van de proefpersonen in de normgroep scoren minder hoog. Het gemiddelde in deze 

groep is 6,2 wat minder dan de helft is van de gemiddelde score in deze studie. Er is dan ook 

sprake van een significant verschil (t (82)= 11,104; p<0,001). Alhoewel de vaders in deze 

studie dus doorgaans heel wat meer symptomen van depressie vertonen in vergelijking met de 

‘normale’ bevolking, scoren ze doorgaans wel nog steeds significant minder dan een andere 
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normgroep die enkel bestaat uit psychiatrische patiënten (µ=16,88 vs 21,3; t (82)= -4,595; 

p<0,001).       

 

Eerder onderzoek toonde reeds aan dat depressieve gevoelens veelvuldig voorkomen bij 

gedetineerden, zowel bij de mannen, maar toch vooral bij de vrouwen onder hen (Blaauw, 

Kerkhof & Vermunt, 1998; Boothby & Durham, 1999; Fazel & Danesh, 2002; Fogel, 1993; 

Fogel & Martin, 1992; Hurley & Dunne, 1991; Jordan, Schlenger, Fairbank & Caddell, 1996; 

Lindquist & Lindquist, 1997; Singer, Bussey, Song & Lunghofer, 1995; Teplin, Abram & 

McClelland, 1996).  

 

Er kon slechts één studie, namelijk deze van Loper et al. (2009), teruggevonden worden waar 

een gemiddelde score op de BDI-II berekend werd voor een respondentengroep die uitsluitend 

bestaat uit gedetineerde vaders. Wanneer deze score vergeleken wordt met de gemiddelde 

score binnen onze studie, blijkt dat de respondenten in onze studie significant meer 

depressieve symptomen vertonen in vergelijking met de respondenten in de Amerikaanse 

studie (µ= 16,88 vs 11,84; t (82)= 5,241; p<0,001). De bevinding dat de Vlaamse 

gedetineerde vaders meer ouderlijke stress ervaren zou hier een mogelijke verklaring voor 

kunnen zijn.  

 

De 21 items van de BDI-II-NL werden voornamelijk in de vragenlijst opgenomen om te 

kunnen nagaan of er sprake is van een significant verband tussen ouderlijke stress, gemeten 

met de PSI-IP, en depressie. Enkele onderzoekers vonden dit verband namelijk al bij 

gedetineerde moeders (Houck & Loper, 2002; Loper et al., 2009), maar niet bij vaders terug 

(Loper et al., 2009). De verklaring die hiervoor werd gegeven is dat stress zich bij mannen en 

vrouwen op een andere manier zou veruitwendigen: bij vrouwen eerder in de vorm van 

internaliserende stoornissen zoals depressie en bij mannen eerder in de vorm van 

externaliserende problemen zoals gewelddadig en agressief gedrag (Loper et al., 2009).  

 

In ons onderzoek konden we wel degelijk een significant verband vaststellen tussen ouderlijke 

stress en depressie. Hoe meer ouderlijke stress de respondent ervaart, hoe meer symptomen 

van depressie hij dan ook doorgaans vertoont.   

 

We konden verder vaststellen dat het verband tussen ouderlijke stress en depressie, 

grotendeels te wijten is aan het sterke verband tussen de score op de schaal ‘bezoek’ van de 
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PSI-IP en de score op de BDI-II-NL. Loper et al. (2009) kwamen tot eenzelfde bevinding, 

maar dan bij gedetineerde moeders. De score op de schaal ‘bezoek’ verklaart in onze studie 

zo’n 30 procent van de variantie in de scores op de BDI-II-NL. Hoe meer stress gepaard gaat 

met de bezoeken die een gedetineerde vader van zijn kinderen krijgt, hoe meer symptomen 

van depressie hij dus doorgaans zal vertonen.    

 

De componenten van ouderlijke stress die niet specifiek zijn voor de context van detentie, 

namelijk stress gerelateerd aan hechting en aan competentie, blijken geen significante impact 

te hebben op de mate waarin gedetineerde vaders tekenen van een depressie vertonen. Een 

mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de vaders zich reeds voor hun opsluiting 

heel wat zorgen maakten over hun eigen ouderlijke vaardigheden en de relatie die ze met hun 

kinderen hebben en dat dus enkel de bezoeken een nieuwe bron van stress voor hen vormen 

waar vele vaders in tussentijd nog niet aan hebben kunnen wennen.    

 

Het is evenwel niet zo dat omdat er sprake is van een significant verband tussen ouderlijke 

stress en depressie, er ook een causale relatie tussen beide variabelen bestaat. Alhoewel de 

resultaten van interventies die gericht zijn op het reduceren van ouderlijke stress dit 

suggereren (Tuerk & Loper, 2006), kunnen we met deze studie dus niet aantonen dat 

ouderlijke stress aan de basis ligt van depressie. Het is namelijk ook mogelijk dat een 

onderliggende depressie de kijk van gedetineerde vaders op de wereld negatief kleurt en zo de 

manier waarop ze de relatie met hun kinderen waarnemen en interpreteren beïnvloedt.   

 

Naast ouderlijke stress kon enkel nog een positief significant verband vastgesteld worden 

tussen de score op de BDI-II-NL en de frequentie van telefonisch contact tussen ouder en 

kind. Hoe vaker een vader via de telefoon met zijn kinderen kan praten, hoe minder 

symptomen van depressie hij dus doorgaans zal vertonen. Loper et al. (2009) vonden dit 

verband evenwel bij gedetineerde moeders, maar niet bij vaders terug. Net als in deze studie, 

stelden ook zij vast dat de frequentie van bezoek evenwel niet geassocieerd kan worden met 

de aanwezigheid van depressieve symptomen. Dit is volgens hen te wijten aan het feit dat 

alhoewel bezoeken heel belangrijk zijn voor gedetineerden, ze in vele gevallen nog te 

zeldzaam zijn om een significante impact op hun welzijn te kunnen hebben. In vergelijking 

met hun respondenten, krijgen de vaders in deze studie gemiddeld echter veel vaker bezoek 

van hun kinderen. Dat de frequentie van telefonisch contact een grotere impact heeft op de 

mate waarin een gedetineerde tekenen van depressie vertoont dan de frequentie van direct 
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contact, zou misschien eerder verklaard kunnen worden vanuit de veronderstelling dat 

telefonisch contact voor gedetineerde vaders minder confronterend is en dan ook minder 

stress met zich meebrengt in vergelijking met de bezoeken, waardoor ze van deze momenten 

meer ten volle kunnen genieten.   

 

In eerdere studies stelde men naast ouderlijke stress en telefonisch contact, nog ander factoren 

vast die een significante impact op depressie bij gedetineerden zouden hebben, zoals leeftijd 

(Pinese, Furegato & Santos, 2010; Rowell et al., 2011), opleidingsniveau (Rowell et al., 

2011), het aantal maanden die reeds in detentie werden doorgebracht (MacKenzie & 

Goodstein, 1985; MacKenzie, Robinson & Campbell, 1989; Zamble, 1992) en statuut van 

beklaagde of veroordeelde (Butler, Allnutt, Cain, Owens & Muller, 2005). Er werd dan ook 

verwacht dat in deze studie enkele van deze significante verbanden teruggevonden konden 

worden. Dit was echter niet het geval. Ook de vaders die voor hun opsluiting bij hun kind 

woonden, vertonen momenteel niet significant meer of minder symptomen van depressie in 

vergelijking met de vaders waarbij dit niet het geval was.   

 

5.4. Beperkingen onderzoek 

 

De resultaten van deze studie dienen beschouwd te worden in het licht van verschillende 

beperkingen, die hier op een rijtje worden gezet.  

 

De belangrijke beperking van dit onderzoek is dat de onderzoeksgroep hoogstwaarschijnlijk 

niet representatief is voor alle vaders die momenteel in de Vlaamse gevangenissen opgesloten 

zijn. Aangezien niet systematisch wordt geregistreerd of gedetineerden kinderen hebben of 

niet, kon bij de start van deze studie namelijk niet zomaar een lijst opgesteld worden van alle 

vaders die op dat moment in de negen betrokken gevangenissen verbleven. De 

personeelsleden van de diensten justitieel welzijnswerk krijgen ook niet zomaar toegang tot 

de individuele dossiers die bij de psychosociale diensten worden bijgehouden. De meeste 

diensten justitieel welzijnswerk die bereid waren om hun medewerking aan deze studie te 

verlenen, stelden dan ook een lijst samen op basis van andere informatie die wel schriftelijk 

bijgehouden wordt, zoals welke vaders hebben deelgenomen aan de voorbije kinderbezoeken 

of welke vaders hiervoor in aanmerking komen. Slechts binnen één gevangenis heeft men alle 

gedetineerden systematisch aangesproken met de vraag of ze kinderen hadden en zo ja, of ze 

wilden deelnemen aan het onderzoek. Er kan gesteld worden dat door de gehanteerde 
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dataverzamelingsstrategieën voornamelijk vaders gecontacteerd werden die nog contact met 

hun kinderen hebben. Dit blijkt ook uit de analyse van de resultaten. Meer dan 96% van de 

respondenten heeft namelijk nog op een of andere manier contact met zijn kinderen, hetzij via 

de bezoekmomenten, hetzij via de telefoon en/of brieven.   

 

Daarnaast werden ook enkel vaders aangesproken die het Nederlands voldoende machtig zijn 

om een schriftelijke vragenlijst te kunnen invullen. Een deel van de gedetineerde vaders die 

het Nederlands niet als hun moedertaal hebben, vallen hierdoor uit de boot, hoewel veertig 

procent van de respondenten aangeven van allochtone afkomst te zijn en één op vijf niet in 

België werd geboren. Ook geïnterneerde vaders werden in deze studie buiten beschouwing 

gelaten.   

 

De response rate bedraagt bovendien slechts zo’n veertig procent. Ook sommige eerdere 

studies waarbij gedetineerden bevraagd werden, rapporteren een grote uitval (onder meer 

Bottoms, 1999; Lee et al., 2012; Lenaerts et al., 2001; Mendez, 2000; Smith & Borland, 1999; 

Struckman-Johnson & Struckman-Johnson, 2000; Withers & Folsom, 2007; Wolff, Blitz, Shi, 

Bachman & Siegel, 2006). Dit is ook niet verwonderlijk gezien de specifieke 

gevangenissetting waarbij gedetineerden komen en gaan, het vaak persoonlijke en gevoelige 

karakter van de informatie die aan de respondenten wordt gevraagd en het gebrek aan een 

duidelijke beloning of voordeel dat ze in ruil voor hun inspanningen kunnen verwachten.   

 

Bovendien hebben we geen zicht op de socio-demografische kenmerken van die vaders die 

wel gecontacteerd werden met de vraag om deel te nemen aan het onderzoek, maar geen 

ingevulde vragenlijst hebben terug bezorgd. Wanneer we onze respondenten evenwel 

vergelijken met deze van een grootschalige studie die in 2001 bij Vlaamse gedetineerden 

werd verricht (Lenaerts et al.), kunnen opmerkelijke gelijkenissen vastgesteld worden, onder 

meer wat leeftijd en opleidingsniveau betreft.        

 

We kunnen concluderen dat de onderzoeksresultaten van deze studie niet representatief zijn 

voor alle Vlaamse gedetineerden, maar dat ze misschien wel een beeld kunnen scheppen van 

de ouderschapsbeleving van gedetineerde vaders die nog steeds contact hebben met hun 

kinderen.  
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Een tweede beperking van deze studie is dat ze volledig gebaseerd is op zelf-rapportage. Het 

is hierdoor mogelijk dat sommige respondenten op bepaalde vragen sociaal wenselijk 

geantwoord hebben, zeker gezien ouderschapsbeleving als een gevoelig thema kan 

beschouwd worden. Verschillende maatregelen werden echter getroffen om sociaal 

wenselijke antwoorden zoveel mogelijk te vermijden en dus ook de validiteit van deze studie 

te verhogen. Eerst en vooral vond er geen direct contact tussen de onderzoeker en de 

respondenten plaats, aangezien de vragenlijsten verspreid werden door de medewerkers van 

de diensten justitieel welzijnswerk in de betrokken gevangenissen. Het invullen van de 

vragenlijst gebeurde bovendien doorgaans ook niet in aanwezigheid van deze personen, 

aangezien aan de gedetineerden gevraagd werd om de vragenlijst in te vullen en deze nadien 

in een gesloten omslag via een brievenbus terug te bezorgen. Verder werd via het formulier 

geïnformeerde toestemming aan de gedetineerden meegedeeld dat de gegevens volledig 

anoniem zouden verwerkt worden en dat het dan ook niet de bedoeling was dat ze hun naam 

op de vragenlijst zouden schrijven. Ook op het informed consent mochten ze een valse naam 

invullen. Tenslotte werd in het gedeelte van de vragenlijst waarbij de gedetineerde vaders 

dienden aan te geven in welke mate ze akkoord gaan met een bepaalde stelling enkele 

stellingen gereverseerd, zodat het niet steeds dezelfde antwoordcategorie was die het meeste 

sociaal wenselijke antwoord representeerde.         

 

Verder werd in deze studie de beleving van de gedetineerde vaders in kaart gebracht met 

behulp van een gestructureerde vragenlijst die voornamelijk bestaat uit gesloten vragen die 

kwantitatieve informatie opleveren. Deze onderzoeksstrategie leverde in vergelijking met 

andere onderzoeksstrategieën zoals een kwalitatief interview kennis met een eerder geringe 

diepgang en een aspectmatig karakter op. Ouderschapsbeleving is zo’n complex fenomeen dat 

we met behulp van deze strategie noodgedwongen slechts bepaalde aspecten ervan konden 

bestuderen (ouderlijke stress, beleving van de feitelijke scheiding en context van 

ouderschapsbeleving) en we dus geen integraal beeld van het fenomeen bekomen. Het 

voordeel van deze onderzoeksstrategie is dan weer dat we gebruik konden maken van 

bestaande gestandaardiseerde vragenlijsten, de PSI-IP en de BDI-II-NL, die reeds in eerder 

onderzoek hun betrouwbaarheid hebben bewezen. Ook in deze studie konden voor de 

verschillende schalen alpha-betrouwbaarheden tussen de 0,67 en 0,84 vastgesteld worden. Om 

de stem van de gedetineerde vaders toch wat meer naar voren te brengen, werd ervoor 

gekozen om naast de gesloten vragen ook twee kwalitatieve open vragen in de vragenlijst op 

te nemen.  
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Voorts dient opgemerkt te worden dat één van deze kwalitatieve vragen retrospectief is en de 

respondenten deze vraag dus dienden te beantwoorden op basis van hun herinneringen. Het is 

niet uit te sluiten dat hun beleving in realiteit er evenwel heel anders uitzag en dat 

gebeurtenissen die intussen hebben plaatsgevonden en/of hun huidige beleving van deze 

scheiding hun kijk op de initiële scheiding van hun kind hebben veranderd.   

 

Een vijfde beperking van deze studie is verder dat de mate waarin gedetineerde vaders 

ouderlijke stress ervaren en depressieve symptomen vertonen wel in kaart wordt gebracht, 

maar dat er geen uitspraken kunnen gedaan worden in verband met de impact van detentie op 

deze variabelen. Het is namelijk niet geweten in welke mate deze vaders zich voor hun 

opsluiting reeds zorgen maakten over hun eigen ouderlijke competentie en de band die ze met 

hun kind hadden en in welke mate er tekenen van depressie bij hen aanwezig waren. Het zou 

dus mogelijk kunnen zijn dat deze vaders voor de start van hun detentie al significant meer 

ouderlijke stress ervoeren en meer depressieve symptomen vertoonden in vergelijking met 

andere vaders en dat de onderzoeksresultaten dus geen weerspiegeling vormen van 

detentiespecifieke moeilijkheden.      

 

Zoals reeds eerder in dit hoofdstuk werd vermeld, is een andere beperking van deze studie dat 

er geen uitspraken over causale verbanden kunnen gedaan worden. Zo kan men op basis van 

de onderzoeksresultaten bijvoorbeeld wel stellen dat een gedetineerde vader die veel 

ouderlijke stress ervaart, gemiddeld ook meer symptomen van depressie zal vertonen in 

vergelijking met gedetineerde vaders die minder ouderlijke stress ervaren, maar niet dat 

ouderlijke stress aan de basis ligt van depressie. Het is namelijk ook mogelijk dat een 

onderliggende depressie de kijk van gedetineerde vaders op de wereld negatief kleurt en zo de 

manier waarop ze de relatie met hun kinderen waarnemen en interpreteren beïnvloedt.  

 

Een laatste bemerking tenslotte is dat aan de vaders gevraagd werd om bij het invullen van de 

vragenlijst één kind voor ogen te houden, namelijk dat kind dat het eerst in het kalenderjaar 

verjaart. Het is echter mogelijk dat de resultaten in verband met ouderlijke stress iets anders 

zouden zijn mocht voor vaders van meerdere kinderen één van hun andere kinderen het 

referentiepunt hebben gevormd bij het beantwoorden van de vragen.  
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6. Conclusie 

 

Eén van de meest pijnlijke aspecten van de vrijheidsberoving is de scheiding tussen de 

gedetineerde en de personen die hem dierbaar zijn. Wanneer de gedetineerde ook kinderen 

heeft, is de situatie des te pijnlijker (Demeersman, 2006). Uit onderzoek blijkt dat de 

gedwongen scheiding tussen ouder en kind een unieke cluster van bijkomende zorgen voor de 

gedetineerde creëert (Houck & Loper, 2002), wat kan leiden tot een toename van de 

ouderlijke stress die men ervaart. Dit kan op zijn beurt volgens sommige onderzoekers onder 

meer met depressie (Houck & Loper, 2002; Rodgers-Farmer, 1999), angst (Houck & Loper, 

2002), minder effectieve ouderlijke gedragingen (Rodgers, 1998) en aanpassingsproblemen 

binnen de gevangenis (Loper et al., 2009) geassocieerd worden. De beleving van gedetineerde 

vaders werd, alhoewel ze een veel grotere groep vertegenwoordigen binnen de 

gevangenispopulatie, tot nu toe minder bestudeerd in vergelijking met de beleving van 

gedetineerde moeders. Daarom werd er binnen deze masterproef voor geopteerd om de focus 

te leggen op gedetineerde vaders. Het voornaamste doel van dit werkstuk was dan ook een 

beeld te schetsen van de situatie van gedetineerde vaders, onder meer wat het contact met hun 

kinderen, hun ouderlijke stress en hun gemoedstoestand betreft, en hoe zij de scheiding van 

hun kind(eren) ervaren en ermee omgaan. Uit deze doelstelling werden drie onderzoeksvragen 

afgeleid. De eerste onderzoeksvraag luidt: ‘Hoe beleven gedetineerde vaders hun 

ouderschap?’. Deze werd opgesplitst in twee  subvragen: ‘In welke mate ervaren gedetineerde 

vaders ouderlijke stress?’ en ‘Hoe reageerden de gedetineerde vaders op de scheiding van hun 

kinderen bij de start van de detentie en hoe ervaren ze deze nu?’. Ten tweede werd gepeild 

naar de context waarin gedetineerde vaders hun ouderschap beleven. Bij een derde 

onderzoeksvraag werd er nagegaan of er bij gedetineerde vaders sprake is van een significant 

positief verband tussen ouderlijke stress en depressie.  

 

Om deze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, werden in negen Vlaamse 

gevangenissen gedetineerde vaders gecontacteerd door de medewerkers van de betrokken 

diensten justitieel welzijnswerk met de vraag of ze bereid waren om een schriftelijke 

vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst bestaat uit de PSI-IP, die door Houck & Loper (2002) 

specifiek werd ontwikkeld om ouderschapsbeleving bij gedetineerde ouders na te gaan, twee 

kwalitatieve open vragen die door Poehlmann (2005b) reeds eerder werden gehanteerd om 

ouderschapsbeleving bij gedetineerde moeders in kaart te brengen en de BDI-II-NL (Does, 
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2002) die nagaat in welke mate de respondenten depressieve symptomen vertonen. Van de 

218 gedetineerde vaders die gecontacteerd werden, namen er 86 (39,5%) aan het onderzoek 

deel.   

 

Deze empirische studie heeft een aantal beperkingen. De belangrijkste is dat de 

onderzoeksgroep hoogstwaarschijnlijk niet representatief is voor alle vaders die momenteel in 

de Vlaamse gevangenissen zijn opgesloten. Er werden namelijk voornamelijk vaders 

gecontacteerd die nog contact hebben met hun kinderen. Verder is de response rate eerder 

laag en zijn de socio-demografische kenmerken van diegenen die niet aan het onderzoek 

wilden deelnemen niet gekend. Andere belangrijke beperkingen van dit onderzoek zijn onder 

meer dat ze volledig gebaseerd is op zelfrapportage en dat er geen uitspraken over de impact 

van detentie kunnen gemaakt worden aangezien de verschillende variabelen niet gemeten 

werden voor detentie.    

 

Met behulp van de items van de PSI-IP werd getracht om een antwoord te verkrijgen op de 

vraag in welke mate gedetineerde vaders ouderlijke stress ervaren. Uit de resultaten blijkt 

onder meer dat de respondenten zich significant meer zorgen maken over de band die ze met 

hun kind hebben en over hun eigen competentie als ouder in vergelijking met de niet-

gedetineerde ouders in de normgroep van de PSI-IP. De vaststelling dat gedetineerde vaders 

zich heel wat zorgen maken en bijgevolg ook heel wat ouderlijke stress ervaren is consistent 

met de bevindingen van eerder onderzoek (Clarke et al., 2005; Lanier, 1991; Loper et al., 

2009; Magaletta & Herbst, 2001). Net als Loper et al. (2009) konden we verder vaststellen dat 

bij gedetineerde vaders de relatie die ze met hun kinderen hebben en hun eigen ouderlijke 

vaardigheden niet de voornaamste bron van ouderlijke stress zijn, maar wel de bezoeken die 

ze van hun kinderen krijgen. Bezoek ging bij heel wat vaders onder meer gepaard met 

schuldgevoelens, schaamte, frustratie omwille van de beperkte beschikbare tijd,.. Ook binnen 

het kwalitatieve luik van de vragenlijst gaven enkele vaders aan dat hoewel ze doorgaans 

genieten van de contacten met hun kinderen, deze ook soms een wrange nasmaak nalaten en 

hen als het ware met de neus op de feiten duwen. Dat bezoek van hun kinderen ambivalente 

gevoelens bij gedetineerde ouders kan oproepen, werd eveneens al in eerdere studies 

vastgesteld (Arditti, 2003; Houck & Loper, 2002; Snyder-Joy & Carlo, 1998). 

 

In dit onderzoek werd ook nagegaan welke factoren een significante impact hebben op de 

mate waarin gedetineerde vaders ouderlijke stress ervaren. Hieruit blijkt onder meer dat 
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wanneer gedetineerde vaders hun kinderen nog steeds op regelmatige basis kunnen zien en 

wanneer ze frequent met de zorgverlener over de opvoeding en de ontwikkeling van hun kind 

praten, ze zich significant minder zorgen maken over hun eigen competentie als ouder. Loper 

et al. (2009) vonden in hun studie dezelfde significante verbanden terug, het eerste enkel bij 

gedetineerde moeders, het tweede zowel bij moeders als bij vaders. Deze bevindingen 

illustreren hoe belangrijk het is dat gedetineerde vaders een constructieve relatie met 

(doorgaans) de moeder van hun kind blijven behouden, ook al wordt hun relatie in vele 

gevallen tijdens hun opsluiting verbroken. Daarnaast werd vastgesteld dat hoe langer een 

vader aansluitend in de gevangenis verblijft, hoe minder stress hij doorgaans ervaart naar 

aanleiding van de bezoeken van zijn kinderen en hoe meer hij dan ook ten volle van deze 

momenten kan genieten. Opmerkelijk is tenslotte dat vaders die voor hun detentie met hun 

kind samenwoonden, niet beduidend meer ouderlijke stress ervaren in vergelijking met de 

vaders die voor hun opsluiting niet bij hun kind woonden. Berry en Eigenberg (2003) stelden 

ook in hun onderzoek bij gedetineerde moeders vast dat het niet minder moeilijk is voor de 

moeders die voor hun detentie niet met hun kind samenleefden om van dit kind gescheiden te 

zijn. 

 

Verder werd een antwoord gezocht op de vraag hoe de gedetineerde vaders reageerden op de 

scheiding van hun kinderen bij de start van de detentie en hoe ze deze nu ervaren. Dit 

gebeurde met behulp van twee kwalitatieve open vragen die reeds door Poehlmann (2005b) in 

een studie bij gedetineerden moeders werden gebruikt en met behulp van enkele items van de 

PSI-IP. Uit de kwalitatieve resultaten blijkt duidelijk dat de beleving van de feitelijke 

scheiding van hun kinderen bij gedetineerden een heel complex onderzoeksonderwerp betreft. 

Zo werd bij de eerste vraag met betrekking tot de beleving van de respondenten bij de start 

van hun detentie 22 verschillende emoties en cognities vermeld. De meeste gevoelens en 

gedachten die aangegeven worden, werden reeds in eerdere studies door gedetineerde ouders 

gerapporteerd. Zo geven vele vaders bijvoorbeeld aan zich bij de start van hun detentie zorgen 

te hebben gemaakt over de vraag of hun kinderen zich wel emotioneel staande zouden kunnen 

houden, of er wel goed voor hen gezorgd zou worden en of ze het contact met hun kind niet 

zouden verliezen (Arditti et al., 2005; Clarke et al., 2005; Magaletta & Herbst, 2001; Mendez, 

2000). Sommige vaders hadden het gevoel gefaald te hebben als ouder (Berry & Eigenberg, 

2003; Seymour & Hairston, 2000; Schen, 2005; Shamai & Kochal, 2008). Ook 

schuldgevoelens, verdriet, gemis, boosheid, spijt en machteloosheid worden vermeld en 

werden ook in eerdere studies reeds gerapporteerd (Kazura, 2001; Luke, 2002; Poehlmann, 
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20005b; Schen, 2005). Op basis van de kwalitatieve antwoorden kan er geconcludeerd 

worden dat de feitelijke scheiding van hun kinderen voor de meeste vaders enorm pijnlijk is 

geweest. Ook de kwantitatieve onderzoeksresultaten tonen dit aan. Wat de huidige beleving 

van de respondenten omtrent de feitelijke scheiding van hun kinderen betreft, kon vastgesteld 

worden dat heel wat vaders er intussen zijn in geslaagd om op een constructieve manier met 

deze scheiding om te gaan. Zo geven sommige vaders aan uit te kijken naar hun vrijlating 

omdat ze dan hun vaderrol weer ten volle kunnen opnemen. Sommige vaders zijn daarnaast  

tot de conclusie gekomen dat de situatie nu eenmaal zo is en dat ze er dus beter het beste van 

kunnen maken en genieten van de momenten die ze samen met hun kinderen kunnen 

doorbrengen. Vier op vijf vaders hebben evenwel niet de ervaring dat hoe langer ze in de 

gevangenis zitten, hoe makkelijker het geworden is om met de feitelijke scheiding van hun 

kinderen om te gaan. 

 

Om de vraag te beantwoorden in welke context gedetineerde vaders hun ouderschap beleven, 

werd eveneens gebruik gemaakt van enkele items van de PSI-IP. Hieruit blijkt onder meer dat 

zeven op de tien respondenten voor hun opsluiting met hun kind samenwoonden. Momenteel 

wonen vier op vijf kinderen bij hun moeder. Negen op tien vaders geven aan niet ontevreden 

te zijn met deze regeling. Verder werd in deze studie, net als in eerder onderzoek (Arditti et 

al., 2005; Codd, 2008; Davies et al., 2008; Nesmith & Ruhland, 2008), vastgesteld dat het 

voornamelijk de zorgverlener van het kind is die bepaalt of er al dan niet bezoeken 

plaatsvinden. Het is dan ook positief dat de meeste respondenten een relatief goede 

verstandhouding hebben met diegene die momenteel de verzorging en opvoeding van hun 

kind opneemt. Iets meer dan de helft van de respondenten zien hun kinderen minstens 

eenmaal per week. Dit zijn voornamelijk vaders die voor hun opsluiting met hun kind 

samenwoonden. Er kon dan ook een significant verband tussen de mate waarin een 

respondent voor de start van zijn detentie contact had met zijn kind en de mate waarin hij 

momenteel bezoek van zijn kind ontvangt worden vastgesteld. Verder blijkt dat heel wat 

vaders ook telefonisch of per brief het contact met hun kinderen onderhouden. Het is evenwel 

belangrijk om deze resultaten te beschouwen in het licht van de oververtegenwoordiging van 

vaders die nog contact hebben met hun kinderen in deze studie gezien de methode van 

dataverzameling die gehanteerd werd.  

 

Tenslotte kon er in deze studie wel degelijk een positief significant verband tussen ouderlijke 

stress en depressie vastgesteld worden. Dit kan grotendeels verklaard worden door het sterke 
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verband tussen de mate van stress die een vader ervaart door de bezoeken van zijn kinderen 

en het vertonen van depressieve symptomen. Loper et al. (2009) kwamen in hun studie tot een 

zelfde bevinding bij gedetineerde moeders, maar vonden dit verband niet bij gedetineerde 

vaders terug. Het is evenwel niet zo dat omdat er sprake is van een significant verband tussen 

ouderlijke stress en depressie, er ook een welbepaalde causale relatie tussen beide variabelen 

bestaat. Het staat echter wel vast dat de respondenten in deze studie gemiddeld significant 

hoger scoren op de BDI-II-NL in vergelijking met de personen in de normgroep. Eerder 

onderzoek toonde reeds aan dat depressieve gevoelens veelvuldig voorkomen bij 

gedetineerden (Boothby & Durham, 1999; Fazel & Danesh, 2002).   

 

Aanbevelingen voor verder onderzoek 

 

Eerst en vooral pleiten we er voor dat meer onderzoekers zich in te toekomst gaan richten op 

de beleving van gedetineerde vaders en moeders. Tot op de dag van vandaag worden 

gedetineerde ouders binnen het Belgische onderzoeksveld namelijk nog niet echt als een 

aparte subgroep binnen de gedetineerdenpopulatie benaderd. Zo hadden Lenaerts et al. (2001) 

in hun onderzoek naar de behoeften van gedetineerden aan maatschappelijke hulp- en 

dienstverlening wel specifieke aandacht voor de verschillen tussen mannen en vrouwen, 

Nederlandstaligen en anderstaligen, beklaagden, veroordeelden en geïnterneerden,… maar 

werd geen onderscheid gemaakt tussen gedetineerden die kinderen hebben en diegenen bij 

wie dit niet het geval is. Dit is verbazingwekkend, gezien het grote aandeel van ouders binnen 

de steeds toenemende groep van gedetineerden in ons land. Anderzijds is het ook begrijpelijk 

dat onderzoekers zich nog niet echt op gedetineerde moeders en vaders hebben toegelegd, 

gezien in ons land niet systematisch wordt geregistreerd of gedetineerden kinderen hebben of 

niet, wat het proces van de dataverzameling heel wat moeilijker maakt.   

 

Als men programma’s wil ontwikkelen die gericht zijn op het versterken van de band tussen 

ouder en kind en het reduceren van ouderlijke stress, is het bovendien aangewezen dat deze 

interventies niet louter gebaseerd worden op onderzoek dat in het buitenland werd gevoerd. Er 

kunnen zich namelijk grote verschillen voordoen in de gegeven detentiecontext, onder meer 

wat bezoekmogelijkheden en hulp- en dienstverlening aan gedetineerden betreft. Bij dit soort 

onderzoek mogen ook geïnterneerden en gedetineerden die anderstalig zijn niet vergeten 

worden.   
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Binnen deze studie werd ervoor geopteerd om de focus te leggen op gedetineerde vaders, 

gezien zij binnen het internationale onderzoeksveld enorm onderbelicht worden in 

vergelijking met gedetineerde moeders en zij een veel grotere groep vertegenwoordigen in de 

Vlaamse gevangenissen. Het is evenwel ook belangrijk dat er onderzoek wordt verricht naar 

hoe gedetineerde moeders de feitelijke scheiding van hun kinderen en hun ouderschap 

beleven. Uit de literatuurstudie konden we namelijk concluderen dat hun ervaring zowel 

gelijkenissen als verschillen vertoont met de beleving van gedetineerde vaders. Hier meer 

inzicht in verschaffen zou zeer interessant kunnen zijn.  

 

Het zou verder ook heel interessant kunnen zijn om in toekomstig onderzoek naast het 

perspectief van de gedetineerde ouder, ook het perspectief van de kinderen en dat van hun 

zorgverleners in kaart te brengen. Hun beleving zal waarschijnlijk ook een impact hebben op 

de beleving van de gedetineerde zelf en op de ouder-kind relatie. Bovendien is het mogelijk 

dat deze personen een ander beeld hebben over de huidige detentiesituatie en de relatie tussen 

ouder en kind. Via deze bronnentriangulatie kan een integraal beeld van de situatie bekomen 

worden en kunnen verschillende verbanden worden nagegaan. Alhoewel er onderzoekers zijn 

die zich toeleggen op de beleving van gedetineerde ouders (onder meer Arditti et al., 2005; 

Loper et al., 2009; Poehlmann, 2005b), hun kinderen (onder meer Hissel et al., 2011; Nesmith 

& Ruhland, 2008) en de zorgverleners (onder meer Arditti et al., 2003; Cunningham, 2001; 

Dallao, 1997), kon doorheen de literatuurstudie geen enkele studie teruggevonden worden 

waarbij alle betrokkenen gevraagd werden naar hoe zij de detentie beleven en ermee omgaan.   

 

Verder zou het interessant zijn mocht men in verder onderzoek nog andere variabelen bij 

gedetineerde ouders in kaart zou brengen waarvan andere onderzoekers suggereren dat ze een 

impact zouden hebben op de ouderschapsbeleving bij gedetineerde ouders, zoals de 

gepercipieerde kwaliteit van de ouder-kind relatie (Poehlmann, 2005b), de relatie met de 

zorgverlener van het kind (Poehlmann, 2005b; Loper et al., 2009), kenmerken van de eigen 

opvoeding en kindertijd (Chipman et al., 2000; Poehlmann, 2005b), drugsmisbruik en 

afhankelijkheid voor en tijdens detentie (Enos, 2001),… 

 

Longitudinaal onderzoek is cruciaal om ten volle te kunnen begrijpen hoe gedetineerde ouders 

zich na verloop van tijd aanpassen aan de situatie en hoe de mate van ouderlijke stress die ze 

ervaren en hun beleving van de feitelijke scheiding van hun kinderen evolueren. Wanneer de 

ouders reeds bij de start van hun detentie zouden bevraagd worden, zou zo ook de impact van 
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detentie op hun ouderschapsbeleving kunnen nagegaan worden. Ook de beleving van deze 

ouders na hun vrijlating nagaan zou leerrijk kunnen zijn.   

 

Tenslotte is het ook aangewezen om met behulp van kwalitatief onderzoek meer inzicht te 

verkrijgen in ouderschapsbeleving, aangezien dit een zeer complex fenomeen betreft. Zo kan 

narratief onderzoek bijvoorbeeld helpen om de bevindingen uit vragenlijsten en 

meetinstrumenten beter te kunnen kaderen en interpreteren.   

 

Aanbevelingen voor beleid en praktijk 

 

Deze studie toont aan dat gedetineerde vaders met depressieve kenmerken ook vaak de 

neiging hebben om zich heel wat zorgen te maken over de band die ze met hun kind hebben 

en het gevoel te hebben tekort te schieten als ouder. Bij het vorm geven aan het hulp- en 

dienstverleningsaanbod voor gedetineerden, moet men zich dan ook bewust zijn van deze link 

en mag men niet uit het oog verliezen dat vele van deze mannen en vrouwen niet enkel 

gedetineerden zijn, maar ook ouders en dat een goede ouder willen zijn voor velen onder hen 

heel belangrijk is.  

 

Er werden in een aantal landen reeds specifieke groepsprogramma’s of cursussen in verband 

met ouderschap bij gedetineerden ontwikkeld en geïmplementeerd. Hierbij leren gedetineerde 

ouders onder meer hoe ze vanuit detentie hun ouderrol kunnen blijven opnemen en een gevoel 

van competentie en nabijheid tot hun kind kunnen ontwikkelen ondanks de feitelijke 

scheiding. Het kan hen ook verder helpen om de nodige vaardigheden te ontwikkelen om op 

een constructieve manier met de feitelijke scheiding van hun kinderen en de bijbehorende 

stress om te gaan. Daarnaast krijgen vaders en moeders ook tips over hoe ze met hun kind 

over hun opsluiting kunnen praten. In deze cursussen wordt tenslotte eveneens het belang 

onderstreept om de communicatie met de zorgverlener van hun kinderen zo constructief 

mogelijk te laten verlopen en worden ouders voorbereid om na hun vrijlating hun ouderrol 

weer ten volle op te nemen. Sommige van deze interventies werden reeds op hun effectiviteit 

getest en de resultaten hiervan zijn veelbelovend (Hairston & Lockett, 1987; Harrison, 1997; 

Newman, Fowler & Cashin, 2011; Klinman & Kohl, 1984; Loper & Tuerk, 2010; Thompson 

& Harm, 2000).  

 



 

 

110 

 

Momenteel worden ook binnen een aantal Vlaamse gevangenissen regelmatig 

groepsvormingen georganiseerd rond het thema ouderschap en detentie. De gevangenissen 

werken hiervoor samen met het vormingscentrum ‘De Rode Antraciet’. De resultaten van 

onze studie suggereren dat het aangewezen is dat men ook in de toekomst hiervoor de nodige 

aandacht blijft hebben en de nodige middelen blijft vrijmaken. Dergelijke programma’s 

komen tenslotte niet enkel de gedetineerde ouders, maar ook hun kinderen ten goede, zeker 

naar de toekomst toe.     

 

Ook hier is het gebrek aan een systematische registratie van ouderschap in de Belgische 

gevangenissen een belangrijke hindernis. Wil men gericht ouders kunnen aanspreken en 

stimuleren om aan een vorming omtrent ouderschap deel te nemen, dan is het noodzakelijk 

dat men ook weet wie kinderen heeft en wie niet.  

 

Daarnaast blijkt uit de onderzoeksresultaten dat de bezoeken die de gedetineerde vaders van 

hun kinderen krijgen bij velen onder hen met heel wat stress gepaard gaan. Dit ondanks het 

feit dat vele van de respondenten in deze studie deelnemen aan de kinderbezoeken waarvan 

uit onderzoek blijkt dat deze doorgaans niet enkel een significante positieve impact hebben op 

de beleving van kinderen, maar ook op hoe hun mama’s en papa’s hun ouderrol beleven 

(Block & Potthast, 1998; Bolwijn & Bolwijn, 2004; Boswell & Wedge, 2002). Deze 

bezoeken worden in een kindvriendelijke ruimte georganiseerd en de gedetineerde krijgt er de 

kans om in een meer ongedwongen sfeer samen met zijn kind te spelen. Doorgaans wordt er 

ook meer intimiteit toegelaten tussen ouder en kind dan tijdens de gewone bezoekmomenten.  

 

Vele vaders die opgesloten zitten binnen één van de Vlaamse gevangenissen, zien hun 

kinderen ook tijdens de reguliere bezoekmomenten, aangezien de kinderbezoeken in sommige 

gevangenissen slechts tweewekelijks of eenmaal per maand georganiseerd worden en het 

aantal plaatsen doorgaans ook beperkt zijn. Bovendien worden in sommige gevangenissen de 

kinderbezoeken enkel op woensdagmiddag georganiseerd, terwijl niet alle zorgverleners zich 

op dat moment kunnen vrijmaken.  

 

Tenslotte zouden occasionele individuele begeleidingsgesprekken onmiddellijk nadat een 

vader zijn kind op bezoek heeft gehad hem ook kunnen helpen om de emoties die hij op dat 

moment voelt te verwoorden en er op een adequate manier mee om te leren gaan. 
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Bijlage I: Vragenlijst 

Hoeveel kinderen heb je die nog geen 18 jaar geworden zijn? Kleur het passende bolletje. 

o één 

o twee 

o drie 

o vier of meer 

 

Op welke manier hou jij contact met je kinderen? Kleur het bolletje of de bolletjes die van 

toepassing zijn.  

o via de bezoekmomenten 

o via de telefoon 

o via brieven 

o andere 

 

Bij het beantwoorden van de volgende vragen moet je denken aan jouw kind dat jonger is dan 

18 jaar. Wanneer je meerdere kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar, denk dan aan het kind 

dat het eerst in het kalenderjaar verjaart. Bijvoorbeeld: wanneer je een zoon hebt van 12 jaar 

hebt die geboren is op 22 juni en een dochter van 6 jaar die geboren is op 3 november, moet je 

je 12 jarige zoon voor ogen houden bij het beantwoorden van de vragen, want hij verjaart 

eerder in het jaar.  

 

Schrijf hier de voornaam van je kind (of het kind dat het eerst verjaart) op:  

…………………………………………………………………………….. 

Denk aan dit kind wanneer je de vragen beantwoordt 

 

Het is de bedoeling dat je bij de volgende stellingen telkens aangeeft welk antwoord het beste 

past bij hoe jij je voelt. Wanneer er geen enkel antwoord is dat precies overeenkomt met hoe 

jij je voelt, duid dan datgene aan dat er het best bij past. Denk niet te veel bij de vragen na. 

Je moet datgene aanduiden dat het eerste in je opkomt. Denk eraan, je moet enkel 

nadenken over dat kind dat je in het kader hebt geschreven bij het beantwoorden van de 

vragen! 

 

Toen ik werd opgesloten voor datgene waar ik nu voor vastzit: (kleur het passende bolletje en 

vul aan als je het eerste bolletje hebt gekleurd)  

o was mijn kind…… jaar oud 

o was mijn kind nog niet geboren 
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Mijn kind is nu……..jaar oud, ik ben……..jaar oud. 

 

Mijn kind is een:    

o jongen 

o meisje 

 

Toen ik nog niet in de gevangenis zat, was ik verantwoordelijk voor de dagdagelijkse zorg 

voor mijn kind (woonde ik bij mijn kind):  

o ja 

o neen 

o mijn kind was toen nog niet geboren 

 

Mijn kind woont momenteel bij:  

o zijn of haar moeder 

o een grootouder 

o een ander familielid die geen grootouder is 

o een pleeggezin 

o andere kinderen in een tehuis van bijzondere jeugdzorg 

 

Waar ben jij geboren?  

o in België 

o in een ander land, namelijk………………………………… 

 

Waar is je moeder geboren?  

o in België 

o in een ander land, namelijk………………………………… 

 

Waar is je vader geboren?  

o in België 

o in een ander land, namelijk………………………………… 

 

Ik ben nu veroordeeld tot ….. jaar en ….. maanden.  

 

Ik zit nu….. jaar en …. maanden aan een stuk in de gevangenis.  
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Bij de volgende vragen moet je aangeven in welke mate je akkoord of niet akkoord gaat met een stelling door een kruisje te zetten bij het 

antwoord het beste past bij hoe jij je voelt. Als je twijfelt, zet dan een kruisje bij ‘niet mee eens en niet mee oneens’. Denk eraan, je moet 

enkel nadenken over dat kind dat je in het kader hebt geschreven bij het beantwoorden van de vragen! 

Stellling Helemaal 

mee 

oneens 

Mee 

oneens 

Niet mee 

eens en 

niet mee 

oneens 

Mee 

eens 

Helemaal 

mee eens 

Ouders hebben een lange tijd nodig om een hechte band en een warm gevoel voor hun 

kinderen te ontwikkelen. 

     

Het zit me dwars dat ik minder hechte en warme gevoelens voor mijn kind heb dan ik 

verwacht had.  

     

Soms doet mijn kind dingen die ik vervelend vind, alleen om me te pesten.      

Toen ik jong was, voelde ik me nooit comfortabel bij het vasthouden of zorgen voor mijn 

kind.  

     

Het aantal kinderen dat ik nu heb is te groot.       

In het begin was het heel moeilijk voor mij om gescheiden te zijn van mijn kind.      

Hoe langer dat ik in de gevangenis zit, hoe makkelijker het geworden is om gescheiden te 

zijn van mijn kind. 

     

Mijn kind had het niet lastig met het feit dat ik wegging.       

Mijn verblijf in de gevangenis zal weinig effect hebben op de relatie die ik met mijn kind 

heb.  
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Stellling Helemaal 

mee 

oneens 

Mee 

oneens 

Niet mee 

eens en 

niet mee 

oneens 

Mee 

eens 

Helemaal 

mee eens 

Ik mis het om mijn kind te zien opgroeien.       

Ik ben niet in staat om vanuit de gevangenis enig effect te hebben op het leven van mijn 

kind.  

     

Ik ben tevreden met de regeling die getroffen is in verband met wie voor mijn kind zorgt 

terwijl ik in de gevangenis zit.   

     

Wanneer er iets met mijn kind aan de hand is, zoals ziekte of ziekenhuisopname, twijfel ik 

aan mijn vaardigheden als ouder.  

     

Ouder zijn voor mijn kind is moeilijker dan ik gedacht had dat het zou zijn.       

Ik heb het idee dat ik de zorg voor mijn kind goed in de hand heb.       

Ik kan geen beslissingen nemen zonder hulp.      

Ik heb veel meer problemen met het grootbrengen van mijn kind dan ik had verwacht.       

Ik geniet ervan ouder te zijn.       

Ik heb het gevoel dat ik meestal succesvol ben wanneer ik probeer om mijn kind iets te 

laten doen of ergens mee te laten ophouden.  

     

Toen ik mijn kind van de kraamkliniek thuisbracht, vond ik dat ik niet zo goed voor hem of 

haar kon zorgen dan ik gedacht had dat ik zou kunnen.  
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Stellling Helemaal 

mee 

oneens 

Mee 

oneens 

Niet mee 

eens en 

niet mee 

oneens 

Mee 

eens 

Helemaal 

mee eens 

Hoe ik ook mijn best doe met de opvoeding van mijn kind, soms heb ik het gevoel dat ik de 

zaak niet goed in de hand kan houden.  

     

Ik ben beschaamd dat mijn kind me moet komen bezoeken terwijl ik in de gevangenis zit.      

Ik voel me geweldig wanneer ik mijn kind gezien heb.       

Ik voel me schuldig wanneer ik mijn kind zie tijdens het bezoek.      

Het is moeilijk voor mij om mijn kind te zien, omdat ik weet dat het moeilijk zal zijn om 

hem of haar te zien vertrekken aan het einde van het bezoek.  

     

Mijn kind raakt van streek wanneer hij of zij mij bezoekt in de gevangenis.       

Ik zou liever hebben dat er helemaal geen bezoeken meer plaatsvinden omwille van de 

veiligheidsprocedures die mijn kind en ik moeten ondergaan voor en na elk bezoek.   

     

Ik raak van streek wanneer ik mijn kind zie tijdens het bezoek.       

Ik krijg niet genoeg tijd om met mijn kind door te brengen wanneer hij of zij op bezoek 

komt.  

     

Het is moeilijk voor mij om mijn kind te zien, want het doet me denken aan alle dingen die 

ik niet meemaak doordat ik in de gevangenis zit.  

     

Mijn kind weet dat ik zijn of haar ouder ben en verkiest mij boven andere mensen.       

 



VII 
 

Kleur bij de volgende vragen het bolletje bij de uitspraak dat het beste past bij hoe jij je 

voelt. Als er geen enkele uitspraak precies past bij jouw gevoelens, duid dan deze aan die 

er het dichtste bij in de buurt komt. Denk eraan, je moet enkel nadenken over dat kind 

dat je in het kader hebt geschreven bij het beantwoorden van de vragen! 

 

Wanneer ik nadenk over mezelf als ouder, dan heb ik het idee dat:  

o ik met alles wat er gebeurt kan omgaan 

o ik met de meeste dingen redelijk goed kan omgaan 

o soms heb ik twijfels, maar ik vind dat ik met de meeste dingen zonder problemen om 

kan gaan.  

o ik heb wat twijfels of ik wel in staat ben om de dingen goed om te gaan.  

o ik denk dat ik de dingen helemaal niet zo goed aankan  

Ik denk dat ik:  

o een heel goede ouder ben 

o een beter dan gemiddelde ouder ben 

o een gemiddelde ouder ben 

o een persoon ben die wat moeilijkheden heeft bij ‘ het ouder zijn’ 

o niet heel goed ben in ‘het ouder zijn’ 

Wat is het hoogste diploma dat je hebt behaald?  

o het lager onderwijs 

o de eerste cyclus of de tweede graad van het middelbaar onderwijs 

o de tweede cyclus of de derde graad van het middelbaar onderwijs 

o een graduaat of bachelordiploma 

o een licentiaat of masterdiploma 

Wat is het hoogste diploma dat de moeder van je kind heeft behaald?   

o het lager onderwijs 

o de eerste cyclus of de tweede graad van het middelbaar onderwijs 

o de tweede cyclus of de derde graad van het middelbaar onderwijs 

o een graduaat of bachelordiploma 

o een licentiaat of masterdiploma 

o dat weet ik niet 

 

 

 



VIII 
 

Hoe makkelijk is het voor jou om te begrijpen wat je kind wil of nodig heeft?  

o heel gemakkelijk 
o gemakkelijk 
o enigszins moeilijk 
o het is heel moeilijk 
o ik kan meestal niet achterhalen wat het probleem is 

Toen ik nog niet in de gevangenis zat, zag ik mijn kind:  

o elke dag 
o elke week 
o elke maand 
o enkele keren per jaar 
o nooit 
 

Tijdens de voorbije maand sprak ik, in gesprekken met andere mensen, over mijn kind:  

o ja, elke dag 
o ja, enkele keren per week 
o ja, eenmaal per week 
o ja, minder dan eenmaal per week 
o neen 

Tijdens de voorbije maand heb ik brieven geschreven aan mijn kind:   

o ja, elke dag 
o ja, enkele keren per week 
o ja, eenmaal per week 
o ja, minder dan eenmaal per week 
o neen 

Tijdens de voorbije maand sprak ik met mijn kind via de telefoon:  

o ja, elke dag 
o ja, enkele keren per week 
o ja, eenmaal per week 
o ja, minder dan eenmaal per week 
o neen 
 

 

 



IX 
 

Tijdens het voorbije jaar zag ik mijn kind tijdens het bezoek:  

o meerdere keren per week 
o eenmaal per week 
o eenmaal per maand 
o tussen de 6 en de 11 keer 
o tussen de 2 en de 5 keer 
o 1 keer 

Tijdens de voorbije maand sprak ik met diegene die momenteel voor mijn kind zorgt over dat 

kind:  

o ja, elke dag 
o ja, enkele keren per week 
o ja, eenmaal per week 
o ja, minder dan eenmaal per week 
o neen 

Wie heeft het meeste te zeggen over of je kind je al dan niet komt bezoeken?  

o ik heb daar het meeste over te zeggen 
o mijn kind heeft daar het meeste over te zeggen 
o de zorgverlener van mijn kind (de persoon waar hij of zij nu bij woont) heeft het 
meeste te zeggen 

o andere familieleden hebben het meeste te zeggen 
o de overheid heeft het meeste te zeggen (comité bijzondere jeugdzorg, jeugdrechtbank) 

 

 

 

 

 



X 
 

Wat waren je gedachten en gevoelens toen je voor het eerst van je kind werd gescheiden 

door detentie? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Hoe ervaar je deze scheiding nu? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



XI 
 

Bij de volgende vragen staan er telkens een aantal uitspraken die in groepen bij elkaar staan. 

Lees iedere groep aandachtig door. Kies dan bij elke groep de uitspraak die het beste 

beschrijft hoe je je de afgelopen twee weken, met vandaag erbij, gevoeld hebt en 

kleur het bolletje dat ervoor staat. Als je twijfelt tussen twee uitspraken, kleur dan het bolletje 

bij de uitspraak die het hoogste gerangschikt staat. Let er op dat je alle uitspraken van een 

bepaalde groep leest, voordat je een keuze maakt. 

 

Groep 1:  

o ik voel me niet somber 
o ik voel me een groot deel van de tijd somber 
o ik ben de hele tijd somber 
o ik ben zo somber of ongelukkig dat ik het niet verdragen kan 
 

Groep 2:  

o ik ben niet ontmoedigd over mijn toekomst 
o ik ben meer ontmoedigd over mijn toekomst dan vroeger 
o ik verwacht niet dat de dingen goed voor mij zullen uitpakken 
o ik heb het gevoel dat mijn toekomst hopeloos is en dat het alleen maar erger zal 
worden 

 

Groep 3:  

o ik voel me geen mislukking 
o ik heb te veel dingen laten mislukken 
o als ik terugkijk, zie ik een hoop mislukkingen 
o ik vind dat ik als persoon een totale mislukking ben 
 

Groep 4:  

o ik beleef net zo veel plezier als altijd aan de dingen die ik leuk vind 
o ik geniet niet meer zoveel van dingen als vroeger 
o ik beleef heel weinig plezier aan de dingen die ik vroeger leuk vond 
o ik beleef geen enkel plezier aan de dingen die ik vroeger leuk vond 
 

Groep 5: 

o ik voel me niet bijzonder schuldig 
o ik voel me schuldig over veel dingen die ik heb gedaan of had moeten doen 
o ik voel me meestal erg schuldig 
o ik voel me de hele tijd schuldig 

 

Groep 6:  

o ik heb niet het gevoel dat ik gestraft word 
o ik heb het gevoel dat ik misschien gestraft zal worden 
o ik verwacht gestraft te worden 
o ik heb het gevoel dat ik nu gestraft word 



XII 
 

Groep 7: 

o ik voel me over mezelf net als altijd 

o ik heb minder zelfvertrouwen 

o ik ben teleurgesteld in mezelf 

o ik heb een hekel aan mezelf 

 

Groep 8:  

o ik bekritiseer of verwijt mijzelf niet meer dan gewoonlijk 

o ik ben meer kritisch op mezelf dan vroeger 

o ik bekritiseer mezelf voor al mijn tekortkomingen 

o ik verwijt mijzelf al het slechte wat gebeurt 

 

Groep 9:  

o ik heb geen enkele gedachte aan zelfdoding 

o ik heb gedachten aan zelfdoding, maar ik zou ze niet ten uitvoer brengen 

o ik zou liever een eind aan mijn leven maken 

o ik zou een eind aan mijn leven maken als ik de kans kreeg 

 

Groep 10: 

o ik huil niet meer dan vroeger 

o ik huil meer dan vroeger 

o ik huil om elk klein ding 

o ik wil graag huilen, maar ik kan het niet 

 

Groep 11: 

o ik ben niet rustelozer of meer gespannen dan anders 

o ik ben rustelozer of meer gespannen dan anders 

o ik ben zo rusteloos of opgewonden dat ik moeilijk stil kan zitten 

o ik ben zo rusteloos of opgewonden dat ik moet blijven bewegen of iets doen 

 

Groep 12: 

o mijn belangstelling voor andere mensen of activiteiten is niet verminderd 

o ik heb nu minder belangstelling voor andere mensen of dingen dan vroeger 

o ik heb mijn belangstelling voor andere mensen of dingen grotendeels verloren 

o het is moeilijk om nog ergens belangstelling voor op te brengen 

 

Groep 13: 

o ik neem beslissingen ongeveer even makkelijk als altijd 

o ik vind het moeilijker om beslissingen te nemen dan gewoonlijk 

o ik heb veel meer moeite met het nemen van beslissingen dan vroeger 

o ik heb moeite met alle beslissingen 

 

 

 

 



XIII 
 

Groep 14: 

o ik heb niet het gevoel dat ik waardeloos ben 

o ik zie mezelf niet meer zo waardevol en nuttig als vroeger 

o vergeleken met anderen voel ik me meer waardeloos 

o ik voel me volstrekt waardeloos 

 

Groep 15: 

o ik heb nog evenveel energie als altijd 

o ik heb minder energie dan vroeger 

o ik heb niet voldoende energie om veel te doen 

o ik heb niet genoeg energie om wat dan ook te doen 

 

Groep 16: 

o mijn slaappatroon is niet veranderd 

o ik slaap wat meer dan gewoonlijk 

o ik slaap wat minder dan gewoonlijk 

o ik slaap veel meer dan gewoonlijk 

o ik slaap veel minder dan gewoonlijk 

o ik slaap het grootste deel van de dag 

o ik word 1-2 uren te vroeg wakker en kan niet meer inslapen 

 

Groep 17: 

o ik ben niet meer prikkelbaar dan anders 

o ik ben meer prikkelbaar dan anders 

o ik ben veel meer prikkelbaar dan anders 

o ik ben de hele tijd prikkelbaar 

 

Groep 18: 

o mijn eetlust is niet veranderd 

o mijn eetlust is wat kleiner dan gewoonlijk 

o mijn eetlust is wat groter dan gewoonlijk 

o mijn eetlust is veel kleiner dan vroeger 

o mijn eetlust is veel groter dan gewoonlijk 

o ik heb helemaal geen eetlust 

o ik verlang de hele tijd naar eten 

 

Groep 19:  

o ik kan me net zo goed concentreren als altijd 

o ik kan me niet zo goed concentreren als anders 

o het is lastig om mijn gedachten ergens lang bij te houden 

o ik kan me nergens op concentreren 

 

 

 

 

 



XIV 
 

Groep 20: 

o ik ben niet meer moe of afgemat dan gewoonlijk 
o ik word sneller moe of afgemat dan gewoonlijk 
o ik ben te moe of afgemat voor veel dingen die ik vroeger wel deed 
o ik ben te moe of afgemat voor de meeste dingen die ik vroeger wel deed 

 

Groep 21:  

o ik heb de laatste tijd geen verandering gemerkt in mijn belangstelling voor seks 
o ik heb minder belangstelling voor seks dan vroeger 
o ik heb tegenwoordig veel minder belangstelling voor seks 
o ik heb alle belangstelling voor seks verloren 

 

 

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst en het vrijmaken van je tijd!!! Zou 

je zo vriendelijk willen zijn om vooraleer deze vragenlijst terug af te geven, nog eens te 

controleren of alle vragen werden ingevuld?  

 

 

 

 

 



XV 

 

Bijlage II: Formulier geïnformeerde toestemming 

Beste,  

Ik ben een studente aan de Universiteit Gent. Met deze brief wil ik je medewerking vragen 

voor het onderzoek dat ik in het kader van mijn eindwerk doe. In negen gevangenissen 

(Antwerpen, Gent, Dendermonde, Hoogstraten, Leuven Centraal, Merksplas, Oudenaarde, 

Turnhout en Wortel) zou ik informatie willen verzamelen bij gedetineerde vaders.  

Ik zou graag te weten willen komen hoe het voor jou is om van je kind(eren) gescheiden te 

zijn en op welke manier je probeert om papa te zijn.  

Wil je voor mij een vragenlijst invullen? Het duurt ongeveer 20 minuten. Je antwoorden 

zullen volledig anoniem verwerkt worden. Je hoeft dan ook je naam niet schrijven op de 

vragenlijst. Ook op dit blaadje mag je een valse naam gebruiken. Als je wil kun je later de 

resultaten van mijn onderzoek krijgen.  

Als je wil meewerken aan mijn onderzoek, wil je dan ook dit blad ondertekenen (met je echte 

of een valse naam)?  

Naam:…………………………………………………………, gaat akkoord om deel te nemen 

aan het hierboven omschreven onderzoek en gaat akkoord met de volgende voorwaarden:  

- U hebt de uitleg over het onderzoek hierboven gelezen. U werd tevens de 

mogelijkheid geboden om bijkomende informatie te verkrijgen.  

- U neemt totaal uit vrije wil deel aan dit onderzoek.  

- U hebt het recht om op het even welk moment te stoppen met het invullen van de 

vragenlijst.  

- U bent er zich van bewust dat het al dan niet deelnemen aan het onderzoek op geen 

enkele manier invloed zal hebben op uw begeleiding.  

- De gegevens die tijdens dit onderzoek verzameld worden, worden enkel gebruikt voor 

wetenschappelijk onderzoek en worden strikt vertrouwelijk en geheel naamloos 

verwerkt en gerapporteerd.  

Voor akkoord, 

Handtekening:………………………………………………….. 

Datum: …………………………………………………………. 


