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Samenvatting 
Deze literatuurstudie kwam tot stand op vraag van het project „Ouders als Onderzoekers‟. 

Tijdens dit project worden gedetineerde ouders samengebracht om op zoek te gaan naar 

gemeenschappelijke interessepunten rond ouderschap in detentie. Op die manier kunnen 

gedetineerde ouders hun stem laten horen. Vooraleer men van start kan gaan met een 

dergelijk project, moet men overzicht hebben over de bestaande informatie. Verschillende 

onderzoeken in het verleden handelen echter over diverse aspecten van ouderschap in 

detentie, wat er voor zorgt dat er tot op heden amper overzicht van de bestaande 

vakliteratuur bestaat. Aan de hand van een thematische analyse wordt in volgend werk de 

bestaande vakliteratuur via een integratieve literatuurstudie in kaart gebracht. Deze analyse 

resulteerde in vijf thema‟s: profiel van de gedetineerde ouder, identiteit, beleving, ouder-

kindcontact en ouderschapsprogramma‟s en -projecten. Doorheen de thema‟s kon worden 

vastgesteld dat informatie over moeders, in vergelijking met vaders, rijkelijker en 

gedetailleerder aanwezig is. Daarnaast blijkt informatie hoofdzakelijk afkomstig uit 

internationale literatuur. Hoewel talrijke internationale bronnen terug te vinden zijn, doen zij 

allen beroep op hetzelfde cijfermateriaal. Tenslotte zet inhoudelijke informatie in deze 

literatuurstudie aan tot reflectie over ouderschap in detentie en inspanningen die geleverd 

worden om ouderschap in detentie een plaats te geven. Op het einde van deze 

literatuurstudie worden dan ook aanbeveling gegeven voor toekomstige studies en projecten, 

waaronder het project „Ouders als Onderzoekers‟.  

  



 

 
 

Voorwoord 

In mijn 2de en 3de jaar sociaal werk aan de Arteveldehogeschool liep ik stage bij een Comité 

voor Bijzondere Jeugdzorg. Tijdens deze periode praatte ik twee maal met vaders in de 

gevangenis. De gevangenis riep bij mij altijd het stereotype beeld op van een crimineel, een 

boef. Toen ik echter met die papa‟s ging praten werd dit beeld doorbroken. De crimineel die 

voor mij zat werd plots een mens, een vader met zijn eigen mening, gedachten en 

gevoelens. Vandaar mijn interesse om dieper in te gaan op het onderwerp „Ouderschap in 

detentie‟.   

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

het sociaal werk‟. Dit werkstuk zou niet tot stand gekomen zijn zonder de steun en 

begeleiding van een aantal personen. Vooraleer mijn literatuurstudie begint, neem ik hier nog 

even de tijd om hen te bedanken.  

Graag wil ik de medewerkers van het project „Ouders als Onderzoekers‟ bedanken om mij de 

kans te geven deze masterproef te schrijven.  

Daarnaast wens ik ook mijn promotor Dhr. Rudi Roose te bedanken. Hij gaf mij de vrijheid 

om mijn eigen weg te zoeken doorheen dit proces. Indien nodig kon ik echter op hem 

rekenen voor de nodige sturing.  

Vervolgens wil ik ook mijn papa, broer en zus bedanken voor het aandachtig nalezen van 

mijn schrijfsels en de vele aanmoedigingen die zij mij gaven. Speciale dank gaat uit naar 

mijn vriend, die nooit van mijn zijde wijkt. 

Ten slotte bedank ik ook mijn mama, omdat zij het beste voor ons wilde.  
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DEEL 1: ALGEMENE INLEIDING 

1 Onderzoeksopzet 

1.1 Projectkader 

In 2008 besloot het agentschap Jongerenwelzijn ervoor om het project „Ouders als 

Onderzoekers‟ in samenwerking met het Vormingscentrum voor Opvoeding en Kinderopvang 

te ontwikkelen (Ouders als Onderzoekers, 2011). Het project „Ouders als Onderzoekers‟ 

vertrok vanuit de idee dat wetenschappers, psychologen, pedagogen en therapeuten het 

vaak hebben over ouderschap zonder dat ouders hierbij zelf aan het woord komen. Tijdens 

het project werden ouders daarom samengebracht om gemeenschappelijke interessepunten 

te bespreken en te onderzoeken. Onder begeleiding werkten ouders een probleemstelling 

uit. Daarna werd die probleemstelling wetenschappelijk verantwoord onderzocht en werden 

de resultaten gerapporteerd. Zo kregen ouders een stem in de „trialoog‟ ouders-

onderzoekers-beleidsmakers (VCOK, 2012). Het project „Ouders als Onderzoekers‟ eindigde 

in 2011 met de publicatie van het boek „Ouders als Onderzoekers. Inspiratie in participatie en 

sociale actie‟ (Ouders als Onderzoekers, 2011).  

In 2013 wil het VCOK, samen met de Rode Antraciet, Justitieel Welzijnswerk, de Vlaamse 

Overheid en de vakgroep Sociale Agogiek, opnieuw van start gaan met het project „Ouders 

als Onderzoekers‟. Ditmaal wil men gedetineerde ouders, die hun straf uitzitten in de 

gevangenis van Gent, een stem geven. Gedurende twaalf weken wil men samen met hen 

rond de tafel zitten en nadenken over de gemeenschappelijke interessepunten die ouders 

ervaren tijdens hun detentieperiode. Naar aanleiding van dit project ontstond dan ook het 

idee bij de organisatie om ter voorbereiding een literatuurstudie te voeren rond ouderschap 

in detentie. Wat is reeds te vinden in de bestaande vakliteratuur? 

 

1.2 Probleemstelling 

De gevangenis is voor veel gevangenen een moeilijke periode en onplezante ervaring, die 

volgens Sykes gekarakteriseerd wordt door deprivatie van goederen, diensten, zekerheid, 

vrijheid en contact met de buitenwereld.  Dit wordt ook wel de „pains of imprisonment‟ 

genoemd (Sykes, zoals geciteerd in Haney, 2002). Heel wat onderzoek focust op deze en 

andere directe negatieve gevolgen, zoals de gezondheid van de gevangenen (de Viggiani, 

2007; Dettbarn, 2012; Douglas, Plugge, & Fitspartick, 2009; Haney, 2002; Jordan, 2011; 

Riley, 2002; Schnittker & John, 2007; Schnittker, Massoglia, & Uggen, 2011). 
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Daarnaast schenkt internationaal onderzoek ook heel wat aandacht aan de gevolgen van 

detentie voor personen uit de directe omgeving van de gedetineerde, zoals de ouders, 

partner of kinderen (Baker, McHale, Strozier, & Cecil, 2010; Travis, McBride, & Solomon, 

2003; Western, 2004; Wildeman & Western, 2010). Bijna uniform melden gevangenen dat de 

meest significante aanpassing aan het gevangenisleven het leren omgaan is met het verlies 

aan connecties met hun kinderen en familie (Haney, 2002). Specifiek heeft detentie grote 

gevolgen voor de ouder-kind relatie (Davies, Brazzell, La Vigne, & Shollenberger, 2008; 

Dyer, 2005; Johnston , 1995a; Shamai & Kochat, 2008). Recente internationale literatuur met 

betrekking tot de impact van detentie op en de beleving van kinderen van gedetineerden is 

dan ook in overvloed terug te vinden (Boswell, 2002; Davies, Brazzell, La Vigne, & 

Shollenberger, 2008; Johnson, 2001; Hairston, 2007; Murray, 2005; Parke & Clarke-Stewart, 

2003; Reid & Mark, 2002; Seymour, 1998). 

Studies naar ouderschap bij gedetineerden zelf zijn echter minder talrijk (Meek, 2007b). De 

meeste gepubliceerde studies omtrent ouderschap richten zich ofwel op moeders ofwel op 

vaders (Desender, 2011-2012). Studies rond vaderschap zeggen dat er over vaders minder 

informatie te vinden is. De internationale literatuur besteedt veel meer aandacht aan 

moederschap (Clarcke, et al., 2005; Hairston, 1998; Johnston & Gabel, 1995; Mendez, 2000; 

The Council on Crime and Justice, 2006; Tyrer, Chase, Warwick , & Aggleton, 2005). Recent 

zwengelt de aandacht naar vaderschap in detentie wel waar wat aan (Boswell & Wedge, 

2002; Clarcke, et al., 2005; Clark, 1995; Meek, 2007b). 

Studies bevestigen enerzijds dat er een veelheid aan onderzoek is over moeders in de 

gevangenis (Ferraro & Moe, 2003). Anderzijds zijn er ook bronnen die zeggen dat er nog 

maar weinig onderzoek werd gevoerd rond de invloed van een detentie en de scheiding met 

de kinderen op moeders(chap) (Houck & Loper, 2002; Hutchinson, Moore, & Propper, 2008; 

Snyder, Carlo, & Mullins, 2001). Bronnen over moederschap en vaderschap spreken elkaar 

dus tegen met betrekking tot de hoeveelheid informatie die te vinden is.  

Het beperkt aantal studies rond ouderschap in detentie is vreemd, gezien er uit een 

onderzoek in 2001 van het Limburgs Universitair Centrum bleek dat de helft van de 

mannelijke gedetineerden in de studie kinderen had en vier op vijf vrouwelijke gedetineerden 

moeders zijn (Lenaers, 2001). Deze situatie zien we niet enkel in België. Hetzelfde verhaal 

doet zich ook internationaal voor. Uit een onderzoek in de Verenigde Staten bleek dat in 

2007 maar liefst bijna 70% van de gedetineerde vrouwen moeder was van één of meerdere 

minderjarige kinderen (Mumola, 2000; Poehlmann, 2005) en net zoals in België bleek de 

helft van de mannen vader (Glaze & Maruschak, 2008; Mumola, 2000). Bovendien blijkt uit 

een studie van het International Centre for Prison Studies (2011) dat het aantal gevangenen 
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in 218 deelnemende landen verspreid over vijf continenten blijft groeien (Walmsley, 2011). 

Deze toename geldt in het algemeen zowel voor mannen als vrouwen (Berry & Eigenberg, 

2003), maar bij vrouwen, die eigenlijk wereldwijd slechts 2 tot 9% deel uitmaken van de 

gevangenispopulatie in 80% van de gevangenissystemen, is deze opsluitingsbeweging het 

sterkst waar te nemen (Walmsley, 2012). Sinds 1990 blijkt het aantal vrouwelijke 

gevangenen dan ook sneller te groeien dan het aantal mannelijke gevangenen  (Berry & 

Eigenberg, 2003; Mumola, 2000). 

Gezien zowel nationaal als internationaal meer dan de helft van de gedetineerden ouder is 

van één of meerdere kinderen en gezien dit aantal blijft toenemen, is het niet onbelangrijk 

om na te gaan wat er reeds te vinden is over ouderschap in detentie.  

Ten slotte valt ook op dat studies over ouderschap hoofdzakelijk afkomstig uit de Verenigde 

Staten (Arditti, Lambert-Shute, & Joest, 2003; Arditti, Smock, & Parkman, 2005; Berry & 

Eigenberg, 2003; Clark, 1995; Dyer, 2005; Enos, 1997; Enos, 2001; Foster, 2012; Geller, 

Garfinkel, Cooper, & Mincey, 2009; Glaze & Marushak, 2008; Hairston, 1998; Houck & 

Loper, 2002; Loper, 2006; Mumola, 2000; Schafer & Dellinger, 1999; Schram, 1999; 

Shannon & Abrams, 2007; Snyder, 2009; Stringer, 2009; Swicher & Waller, 2008; Tripp, 

2009; Wilson, 2010). Daarnaast vond ik een aantal studies uit onder andere: Portugal 

(Granja, da Cunha, & Machado, 2012), Israël (Shamai & Kochat, 2008), Austraië (Farrell, 

1998), het Verenigd Koninkrijk (Clarcke, et al., 2005; Meek, 2007a; Meek, 2007b; Tyrer, 

Chase, Warwick , & Aggleton, 2005), Ierland (McGrath, 2007) en Nederland (Braam, Mak, & 

Tan, 2007). De hoeveelheid internationale literatuur is echter niet te vergelijken met het 

beperkt aantal Belgische bronnen dat ik kon vinden (De Smet, 2009-2010; Demeersman, 

2006; Desender, 2011-2012; Desmet, 2007-2008; Lenaers, 2001). 

Gezien de beperkte hoeveelheid materiaal die nationaal beschikbaar is, kan het voor verder 

onderzoek nuttig zijn om te weten wat in internationale vakliteratuur reeds bestaat. In deze 

masterproef probeer ik dan ook om een beeld weer te geven van de informatie die nationaal 

en internationaal over gedetineerde ouders te vinden is. Dit betekent dat ik probeer om zowel 

informatie met betrekking tot vaders als moeders evenwaardig aan bod te brengen. Inhoud 

en kwaliteit van de bronnen primeert hierbij boven kwaniteit. 
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2 Methodologie en onderzoeksvraag 
In deze masterproef werk ik aan de hand van een literatuurstudie. Dit is “een systematische 

en grondige bestudering van publicaties en informatiebestanden die via bibliotheken en 

internet worden ontsloten”. Het doel van een literatuuronderzoek is zo veel mogelijk 

informatie opsporen die belangrijk is voor een onderzoek over een bepaald onderwerp 

(Nederhoed, 2010), in dit geval over „ouderschap in detentie‟.  

Een onderzoeker kan namelijk geen betekenisvol onderzoek voeren zonder eerst kennis te 

hebben van de literatuur die reeds bestaat in het onderzoeksveld. Hij moet weten wat vooraf 

werd gedaan, wat de sterktes en zwaktes zijn van de onderzoeken en wat deze kunnen 

betekenen. Voorafgaand onderzoek niet begrijpen plaatst de onderzoeker sowieso in een 

benadeelde positie. Een inhoudelijke en grondige literatuurstudie is dan ook een voorwaarde 

voor een degelijk onderzoek (Boote & Beile, 2005).  

Specifiek voer ik een integratief literatuuronderzoek uit. Dit is een algemeen type van 

onderzoek waarin de auteur de huidige stand van kennis over een bepaald onderwerp 

presenteert en samenvat. Hierbij worden overeenkomsten en verschillen belicht. Een 

integratief literatuuronderzoek wordt vaak gecombineerd met een context onderzoek waarbij 

een auteur een specifieke studie verbindt met een grotere hoeveelheid kennis. Een 

integratief literatuuronderzoek kan echter ook gepubliceerd worden als een onafhankelijk 

artikel dat ten dienste staat van andere onderzoekers (Neuman, 2011). Mijn literatuurstudie 

sluit aan bij dit laatste. De masterproef vormt een afzonderlijk werkstuk dat gebruikt kan 

worden in het kader van het project „Ouders als Onderzoekers‟, maar dat ook ten dienste kan 

staan van andere onderzoekers.  

Binnen het thema ouderschap in detentie zien we namelijk dat allerlei studies zich richten op 

afzonderlijke aspecten van detentie, zoals onderzoek naar de gevolgen voor gedetineerde 

ouders, onderzoek naar de identiteit van gedetineerde ouders, studies rond de effectiviteit 

van ouderschapsprogramma‟s, studies rond ervaringen van gedetineerde ouders, studies die 

ofwel op moeders ofwel op vaders focussen en ga zo maar door. Als gevolg van dit opdelen 

in deelonderwerpen wordt het moeilijk om overzicht te behouden over het hoofdthema en 

alle deelonderwerpen.  

Dit literatuuronderzoek wil tegemoet komen aan het probleem van gefragmenteerde 

informatie door een overzicht te bieden van bestaande vakliteratuur met betrekking tot het 

thema ouderschap in detentie. 

Het verloop van een literatuuronderzoek kan opgedeeld worden in verschillende stappen 

(Nederhoed, 2010; Neuman, 2011). Deze stappen zijn in realiteit niet altijd even duidelijk te 
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onderscheiden (Nederhoed, 2010). Mijn onderzoeksproces leg ik zo duidelijk mogelijk uit aan 

de hand van de stappen die omschreven worden door Neuman.  

Stap 1: Definieer en herdefinieer het onderwerp 

Een goed onderzoeksonderwerp wordt geformuleerd in de vorm van een vraag (Neuman, 

2011). Hier wil ik een antwoord formuleren op de vraag ‘Hoe komt ouderschap aan bod 

binnen (nationale en internationale) vakliteratuur?‟. Met deze vraag tracht ik zicht te krijgen 

op de bestaande kennis over ouderschap in detentie. Dit kan voor het sociaal werk een 

vertrekpunt vormen voor verder onderzoek in de toekomst. Zonder overzicht is het immers 

moeilijk om hiaten en opvallendheden op te sporen. 

Later, bij het verwerken van de verzamelde informatie, zullen nog twee subvragen aan bod 

komen. Deze vragen zijn: ‘Welke thema’s komen aan bod binnen de bestaande vakliteratuur 

over ouderschap in detentie?’ en ‘Hoe worden de gevonden thema’s rond ouderschap in 

detentie inhoudelijk ingevuld?’. 

Stap 2: Ontwerp een onderzoek 

Het ontwerp van een onderzoek bestaat uit het type onderzoek, de uitgebreidheid, het type 

materiaal dat gebruikt wordt, de hoeveel tijd die eraan besteed wordt, hoe ver je terugkeert in 

de tijd, het minimum aantal bronnen die onderzocht zullen worden, enzovoort (Neuman, 

2011).  Zoals reeds aangegeven koos ik ervoor om een integratief literatuuronderzoek uit te 

werken. Hiervoor gebruikte ik boeken, thesissen, wetenschappelijke artikels en verslagen 

van de laatste 20 jaar om een relatief recent beeld te krijgen.  

Stap 3: Lokaliseer onderzoeksrapporten 

Bronnen lokaliseren is afhankelijk van het type rapport of onderzoek „outlet‟ dat je zoekt. In 

het algemeen is de regel: gebruik meerdere onderzoeksstrategieën om de beperkingen van 

een eenzijdige zoekmethode te neutraliseren (Neuman, 2011).  

Tijdens het zoeken naar relevante literatuur werd gebruik gemaakt van volgende 

elektronische databanken: web of science, sociological abstracts, LibHub E-Articles, Google 

Books en Google Scholar. Naast deze databanken raadpleegde ik een aantal bronnen in de 

bibliotheek. Er werd tijdens het lokaliseren van bronnen gezocht onder diverse zoektermen, 

namelijk: mother-, father-, parenthood, mothering, fathering, parenting, incarcerated parents, 

- fathers, - mothers, incarceration, jail, prison, relationship, children... Verschillende 

combinaties werden ingevoerd doorheen het zoekproces en termen werden hoofdzakelijk in 

het Engels en Nederlands ingevoerd. Omdat ik heel weinig resultaten vond bij het zoeken 

onder Nederlandse zoektermen, vermeld ik hier de Engelse termen. Referentielijsten van 

verschillende bronnen leidden mij ook steeds opnieuw naar interessant bronnenmateriaal. 
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Tijdens het zoekproces werd bijgevolg gebruik gemaakt van een combinatie van de 

systematische zoekmethode, op basis van zoektermen en de sneeuwbalmethode, op basis 

van literatuurverwijzingen (Nederhoed, 2010).  

Stap 4: Evalueer de publicaties 

Beoordeling van bronnen gebeurt eerst op basis van de titel en vervolgens wordt het abstract 

gelezen. Aan de hand van titel en abstract moet de relevantie van de bron bepaald kunnen 

worden. Indien op het eerste zicht relevant kan men de introductie en de conclusie lezen om 

verder te oordelen. Het volledige artikel wordt pas in de laatste stap gelezen (Neuman, 

2011). De beoordeling van de bronnen gebeurde in deze literatuurstudie op dezelfde manier. 

Een eerste beoordeling van de gevonden literatuur gebeurde op basis van de titel, 

rekeninghoudende met de voorgaande criteria. Aan de hand van het abstract beoordeelde ik 

de geselecteerde bronnen nogmaals op bruikbaarheid. Hierbij werd vooral gelet op de focus 

van de bron op ouderschap vanuit het perspectief van de ouder. Lezen gebeurde pas nadien 

en viel samen met het nemen van notities.  

Stap 5: Notities nemen 

Eenmaal de bronnen verzameld en geëvalueerd zijn, is het belangrijk om notities te nemen. 

Dit kan op verschillende manieren door bijvoorbeeld een bestand bij te houden met 

informatie over de bronnen en een bestand met informatie over de inhoud van die bronnen. 

Daarnaast kan men een bestand met bronnen bijhouden die zeker gebruikt worden en een 

bestand voor bronnen die misschien gebruikt worden (Neuman, 2011). Tijdens mijn 

literatuurstudie hanteerde ik een combinatie. Tijdens het lezen van de bronnen legde ik een 

fiche aan per bron met daarin zowel bibliografische gegevens als inhoudelijke gegevens. 

Bronnen waarover ik nog twijfelde werden gekenmerkt door een vraagteken naast de titel.  

Na het nemen van notities worden deze vervolgens georganiseerd. De beste methode is 

afhankelijk van het doel van het onderzoek. Bij een integratief literatuuronderzoek worden 

gegevens georganiseerd rond centrale algemene bevindingen binnen het onderzoeksveld en 

de hypotheses die men test (Neuman, 2011). Organiseren van de bevindingen gebeurde in 

deze literatuurstudie aan de hand van een thematische analyse. Bij een dergelijke analyse 

worden een beperkt aantal thema‟s geïdentificeerd. Deze thema‟s beschrijven wat in de 

gedetailleerde tekstuele data aan bod komt. Volgens Howitt is deze manier van werken in de 

eerste plaats een beschrijvende benadering en niet gericht op theorieontwikkeling (Howitt, 

2011). Aan de hand van deze thematische analyse van de bevindingen wil ik structuur 

aanbrengen. Het indelen in thema‟s deed ik door over de verschillende fiches heen verwante  

notities te groeperen tot clusters. Die clusters vormden uiteindelijk de volgende zes thema‟s: 
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profiel, identiteit, beleving, ouder-kind contact, ouderschapsprogramma‟s en –projecten en 

beleid.  

De thema‟s profiel, identiteit, beleving, ouder-kind contact en ouderschapsprograma‟s en -

projecten komen aan bod in deze literatuurstudie. Het thema beleid werd echter bewust 

weggelaten. Om na te gaan hoe nationaal en internationaal beleid aandacht besteedt aan 

gedetineerde ouders is meer tijd en ruimte nodig dan voorzien voor deze masterproef. Ik 

koos er voor om mij hier te beperken tot alle aspecten met betrekking tot beleving, uiting en 

uitvoering van ouderschap vanuit het perspectief van de ouder. De informatie en 

vaststellingen uit deze masterproef kunnen natuurlijk stof bieden voor verdere 

beleidsanalyse en kunnen eventueel een onderdeel uitmaken van het onderzoek „Ouders als 

Onderzoekers‟. 

De volgende twee onderwerpen kwam ik tijdens mijn zoektocht naar literatuur ook geregeld 

tegen: „verblijfsregeling van kinderen van gedetineerde ouders‟ en „visie op de toekomst‟. 

Wanneer vergeleken met bovenstaande vijf thema‟s blijken deze twee onderwerpen beperkt 

in omvang. Om die reden worden beiden hier niet als afzonderlijke thema‟s aangekaart. Wel 

wordt naar de verblijfsregeling van de kinderen verwezen indien deze invloed heeft op 

aspecten van het ouderschap. Ditzelfde geldt voor de visie van ouders op de toekomst. 

Wanneer dit aansluit bij één van de thema‟s die wel aan bod komen in deze masterproef 

wordt hiernaar verwezen.   

Stap 6: Plannen en schrijven van de literatuurstudie  

Na het doorlopen van voorgaande stappen, kunt u hieronder het uiteindelijk resultaat lezen. 

Binnen de thema‟s die aan bod komen worden de inhoudelijke bevindingen verder 

uitgewerkt. Informatie wordt beschreven en met elkaar vergeleken.  

Het eerste thema vormt een profiel van gedetineerde ouders. Wie zijn zij volgens de 

literatuur en wat kenmerkt hen? Demografische gegevens over deze groep ouders komen 

aan bod. Deze gegevens worden gevolgd door informatie over hun gezins- en leefsituatie 

voor en tijdens de detentie. Ten slotte wordt ook dieper ingegaan op hun criminele carrière.  

De identeit van de gedetineerde ouder komt aan bod in het tweede thema. Hier ga ik na 

welke identiteit een ouder in detentie wordt toegekend in onze samenleving. Stereotypen zijn 

hier niet weg te denken. Daarnaast ga ik ook in op welke identiteit de gedetineerde zichzelf 

toekent.  

Thema drie gaat verder in op de beleving van die identiteit en het ouderschap. Voor zowel 

gedetineerde moeders als vaders wordt nagegaan welke emoties, gedachten en zorgen door 

hen heen gaan. Vervolgens wordt ook aandacht besteed aan copingmechanismen die 
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gebruikt worden om om te gaan met die storm van emoties en gedachten. Het derde thema 

eindigt met een verduidelijking van ouderschap als „motive for survival‟ of „motive for 

change‟. 

Het vierde en voorlaatste thema handelt over de verschillende vormen van contact die een 

gedetineerde kan hebben met zijn of haar kinderen. Veel aandacht gaat naar de 

moeilijkheden en obstakels waar zij mee geconfronteerd worden bij het zoeken of 

(onder)houden van contact. Ten slotte wordt ook verduidelijkt waarom ouder-kind contact al 

dan niet belangrijk is voor een gedetineerde.  

Ik eindig met het vijfde thema, ouderschapsprogramma’s en -projecten. Eerst wordt 

verduidelijkt waarom deze programma‟s noodzakelijk zijn binnen detentie. Opnieuw worden 

ook verschillende soorten programma‟s en projecten in kaart gebracht. Vervolgens ga ik het 

belang en de effectiviteit van deze programma‟s na. Ten slotte worden ook een aantal 

kritieken aangebracht. 

Afsluitend volgt een discussie en conclusie. Hier worden een aantal vaststellingen gemaakt 

die betrekking hebben op de vakliteratuur in verband met „ouderschap in detentie‟ in het 

algemeen en meer specifiek over de inhoud. Deze vaststellingen kunnen fungeren als 

aanbevelingen voor het project „Ouders als Onderzoekers‟ en voor eventueel andere 

toekomstige onderzoeken of projecten.   

Belangrijk om op te merken is het feit dat een literatuurstudie nooit af is. Er is altijd nog meer 

informatie over een onderwerp te vinden (Nederhoed, 2010). Volledig zal deze 

literatuurstudie dus nooit zijn, vandaar dat bronnen dan ook beoordeeld worden op kwaliteit 

en niet op kwantiteit. 
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DEEL 2: LITERATUURSTUDIE 

In deel twee komen de vijf thema‟s, die vastgesteld werden in de geanalyseerde artikels, aan 

bod. Elk thema heeft de belangrijkste inhoudelijke vaststellingen en bevindingen weer die ik 

terugvond in de vakliteratuur.  

1 Thema 1: Profiel van de gedetineerde ouder 

Wanneer men aan onderzoek doet bij een bepaalde doelgroep kan het interessant zijn om 

na te gaan wat reeds over die doelgroep geweten is. Over wie hebben we het hier? In 

diverse studies die ik tijdens mijn zoektocht naar literatuur doornam, kwam een onderdeel 

met demografische gegevens, zoals leeftijd ouders, aantal kinderen, gehuwd of ongehuwd, 

nationaliteit e.d. aan bod. Daarnaast besteden heel wat studies ook aandacht aan het type 

misdrijf, de voorgeschiedenis en familiale afkomst van de gedetineerde en de leefsituatie 

voor de detentie.  

In het eerste hoofdstuk probeer ik bijgevolg deze gegevens samen te brengen in drie punten, 

namelijk demografische gegevens, gezins- en leefsituatie en criminele achtergrond. Hierbij 

wijs ik, waar nodig, op verschillen tussen gedetineerde moeders en vaders. Aangezien er 

weinig  gegevens beschikbaar zijn over gedetineerde ouders in Belgische gevangenissen, 

kan het profiel dat hier wordt opgesteld functioneren als vertrekpunt voor eventuele 

vergelijking.  

 

1.1 Demografische gegevens 

Ten eerst blijkt uit verschillende bronnen dat het overgrote deel van de vrouwelijke 

gedetineerden moeders zijn. Bijna 70% is moeder van één of meerdere kinderen (Braam, 

Mak, & Tan, 2007; Mumola, 2000; Poehlmann, 2005). Volgens een Belgisch onderzoek uit 

2001 van het Limburgs Universitair Centrum zou dit cijfer zelfs oplopen tot bijna 80% 

(Lenaers, 2001). 10% van de vrouwelijke gedetineerden blijkt zelfs zwanger te zijn op het 

ogenblik dat ze de gevangenis betreden (Kauffman, zoals geciteerd in Casey-Acevedo, 

Bakken, & Karle, 2004; Bloom 1995; Pollock, 2002). Van de mannelijke gedetineerden blijkt 

slechts de helft vader van minderjarige kinderen te zijn  (Glaze & Maruschak, 2008; Lenaers, 

2001; Mumola, 2000). De ouders zijn meestal ook relatief jong. Uit een onderzoek van het 

Bureau of Justice Statistics blijkt dat gedetineerde ouders van minderjarige kinderen meestal 

tussen de 25 en 34 jaar oud zijn (Glaze & Maruschak, 2008; Mumola, 2000). In verschillende 

andere onderzoeken situeert de gemiddelde leeftijd zich dan ook tussen deze grenzen (Berry 

& Eigenberg, 2003; Casey-Acevedo, Bakken, & Karle, 2004; Clarcke, et al., 2005; Houck & 
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Loper, 2002; Loper, 2006; Schafer & Dellinger, 1999; Shamai & Kochat, 2008; Tripp, 2009). 

Volgens een onderzoek van het Limburgs Universitair Centrum ligt de gemiddelde leeftijd in 

de Belgische gevangenissen op 34 jaar. Twintigers en dertigers zijn in overvloed aanwezig, 

terwijl er een ondervertegenwoordiging is van vijftigplussers (Lenaers, 2001).  

Ten tweede geven cijfers van het Bureau of Justice Statistics aan dat de meerderheid van de 

gevangenen minderjarige kinderen hebben. Gemiddeld hebben zowel mannen als vrouwen 

twee kinderen (Glaze & Maruschak, 2008). Cijfers over het aantal kinderen zijn echter niet 

altijd eenduidig. Vaak onthullen moeders bijvoorbeeld het bestaan van hun kinderen (of de 

verblijfplaats) niet uit angst dat autoriteiten zullen tussenkomen en hun kinderen zullen 

plaatsen (McCarthy, zoals geciteerd in Casey-Acevedo, Bakken, & Karle, 2004). Ook in 

België is er onduidelijkheid over het aantal kinderen van gedetineerde vrouwen, gezien deze 

gegevens niet systematisch worden geregistreerd (Lenaers, 2001).  

Één vierde heeft kinderen die vier jaar of jonger zijn en meer dan de helft van de 

gedetineerden heeft kinderen die negen jaar of jonger zijn. Kinderen van vrouwelijke 

gedetineerden zijn iets jonger dan kinderen van mannelijke gedetineerden. Een derde van de 

minderjarige kinderen zal de leeftijd van 18 jaar bereiken nog voor de gedetineerde ouder 

vrijuit gaat.  (Glaze & Maruschak, 2008).  

Ten derde zijn het aantal opsluitingen het grootst onder de meest kansarmen (Geller, 

Garfinkel, Cooper, & Mincey, 2009). Uit verschillende bronnen blijkt dat gedetineerde ouders 

vaak een lage socio-economische achtergrond hebben. Ze zijn arm (Hairston, 1998; Pollock, 

2002; Snyder, 2009) en hebben een laag opleidingsniveau (Austin & Irwin, 2002; Geller, 

Garfinkel, Cooper & Mincey, 2009; Hairston, 1998; Houck & Loper, 2002; Lenaers, 2001; 

Loper, 2006; McGrath, 2007; Swicher & Waller, 2008). Uit een Belgische studie bleek dat 

gedetineerden vaak technisch of beroepsonderwijs volgden en dit ook vaak niet afmaakten 

(Lenaers, 2001). De vaststelling dat gedetineerden vaker laaggeschoold zijn, is niet 

onbelangrijk. Uit een studie bleek namelijk dat een laag opleidingsniveau geassocieerd wordt 

met een hoog niveau van restrictive parenting (beperkend ouderschap) en een laag niveau 

van responsive parenting (responsief ouderschap). Responsief ouderschap wordt 

geassocieerd met ouderlijke uitdrukking van warmte, affectie en controle. Beperkend 

ouderschap daarentegen wordt geassocieerd met veeleisendheid, strenge controle, weinig 

warmte en responsiviteit en zou leiden tot negatieve uitkomsten voor kinderen (Modecki & 

Wilson, 2009).  

Het werkloosheidscijfer ligt bij deze kansarmen bijgevolg relatief hoog (Lenaers, 2001; 

Mumola, 2000). Binnen de maand voor de arrestatie bleek volgens Mumola bijna één derde 
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van de staats en federale gevangenen werkloos te zijn. Werkloosheid was groter bij moeders 

dan bij vaders (Mumola, 2000).  

Ten vierde stelt onderzoek ook vast dat gedetineerden vaak afkomstig zijn uit 

minderheidsgroepen (Geller, Garfinkel, Cooper, & Mincey, 2009; Houck & Loper, 2002; 

Loper, 2006; Pollock, 2002). Cijfers van het Bureau of Justice Statistics geven aan dat 

slechts 3 op 10 gedetineerde vaders blank zijn. Het grootste deel van de vaders zijn Afro 

Amerikaans en één vijfde hispanic (Austin & Irwin, 2002; Glaze & Maruschak, 2008). De helft 

van de gedetineerde moeders is dan weer wel blank. In vergelijking met mannen is slechts 3 

op 10 moeders Afro Amerikaans en één vijfde hispanic (Glaze & Maruschak, 2008).  

Ten vijfde valt het op dat op het ogenblik van detentie zowel gedetineerde moeders als 

vaders hoofdzakelijk ongehuwd zijn (Casey-Acevedo, Bakken, & Karle, 2004; Hairston, 

1998; Houck & Loper, 2002; Lenaers, 2001; Loper, 2006; Mumola, 2000; Shamai & Kochat, 

2008; Tripp, 2009). De meeste vaders zijn ofwel vrijgezel, ofwel gescheiden, ofwel nog nooit 

gehuwd met de moeder van één van hun kinderen. Slechts één vierde van de mannen is 

getrouwd (Hairston, 1998).  

 

1.2 Gezins- en leefsituatie voor en tijdens de detentie  

Verschillende bronnen geven aan dat gedetineerde moeders vaak opgroeiden in multi-

problemgezinnen die gekenmerkt werden door verbale en fysieke agressie tussen de 

ouders, afwezigheid van een familielid of detentie (Poehlmann, 2005; Sandifer, 2008; 

Shannon & Abrams, 2007), drugs- of alcoholverslaving bij een ouder, vaak de vader (Shamai 

& Kochat, 2008; Shannon & Abrams, 2007; Sandifer, 2008), fysiek, seksueel en emotioneel 

misbruik (Ferraro & Moe, 2003; Poehlmann, 2005; Snyder, 2009) en verwaarlozing  (Pollock, 

2002). Volgens sommigen zou bij een aantal gedetineerden ook sprake zijn van dakloosheid 

(Glaze & Maruschak, 2008; Loper & Tuerk, 2011; Mumola, 2000). 

 

In het artikel van Hairston lezen we dat het klassieke beeld van één man en één vrouw die 

getrouwd zijn en samen een paar biologische kinderen hebben, niet overeen stemt met de 

typische familie structuur in gevangenissen (Hairston, 1998). In het algemeen blijkt uit 

onderzoeken dat minder dan de helft van de ouders in Amerikaanse staatsgevangenissen 

samen woonden met hun kinderen in de maand voor hun arrestatie (Glaze & Maruschak, 

2008; Mumola, 2000). Meer dan 6 op 10 moeders leefde samen met hun kinderen net voor 

hun detentie in vergelijking met minder dan de helft van de vaders (Glaze & Maruschak, 

2008). 



 

12 
 

 

Vaak geven vaders met meerdere kinderen aan dat de kinderen verschillende moeders 

hebben (Hairston, 1998; McGrath, 2007). Volgens Modecki en Wilson is het aantal relaties 

waaruit een vader kinderen heeft dan ook negatief verbonden met responsief ouderschap 

(Modecki & Wilson, 2009). Daarnaast leidt kinderen hebben bij verschillende vrouwen tot 

verschillende soorten leefsituaties. Sommige vaders woonden samen met hun kinderen op 

het ogenblik van hun arrestatie, anderen zagen elkaar regelmatig en nog andere zagen 

elkaar af en toe of zelfs helemaal niet. Meestal woonde de vader op het ogenblik van zijn 

arrestatie met minstens één van zijn kinderen samen, meestal ging het om het jongste kind 

(Hairston, 1998). Vaders die met één of meerdere kinderen samenwoonden voor hun 

arrestatie steunden vaker op iemand anders voor de dagelijkse zorg van hun kinderen, 

bijvoorbeeld de partner die ze op dat ogenblik hadden (Glaze & Maruschak, 2008). Veel 

vaders dragen wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Meestal stonden zij in voor de 

financiële ondersteuning van hun minderjarige kinderen (Hairston, 1998). 

 

Een groot aantal gedetineerde moeders blijkt voor de detentie een éénoudergezin te vormen 

met hun kinderen (Braam, Mak, & Tan, 2007; Glaze & Maruschak, 2008). In vergelijking met 

vaders staan veel meer moeders alleen in voor de dagelijkse zorg voor hun kinderen (Glaze 

& Maruschak, 2008; Poehlmann, 2005). 

 

Moeders zijn dus meestal de primaire zorgdragers voor de kinderen (Berry & Eigenberg, 

2003; Bloom, 1995; Hairston, 1998). Vaders worden meestal gezien als de secundaire 

verzorgers omwille van de financiële steun die zij wel of niet geven en de problemen die ze 

veroorzaken (Hairston, 1998). Wanneer mannen gedetineerd worden moeten ze zich 

meestal minder zorgen maken over waar hun kinderen naar toe gaan tijdens de 

detentieperiode (Berry & Eigenberg, 2003). De meeste kinderen van gedetineerde vaders 

verblijven tijdens de detentie namelijk bij hun moeder (Berry & Eigenberg, 2003; Bloom, 

1995; Glaze & Maruschak, 2008; Mumola, 2000). Moeders daarentegen moeten zich veel 

meer zorgen maken over het verblijf van hun kinderen tijdens de detentieperiode  (Berry & 

Eigenberg, 2003). Kinderen van gedetineerde moeders verblijven tijdens de detentie vaker 

bij de grootouders, meestal de maternale grootouders (Berry & Eigenberg, 2003; Schafer & 

Dellinger, 1999). Gezien moeders er echter vaker alleen voor staan (Berry & Eigenberg, 

2003), is de kans ook groter dat de kinderen terecht komen in een pleeggezin of instelling 

voor bijzondere jeugdzorg (Glaze & Maruschak, 2008).  

 

Er kunnen ook verschillen worden vastgesteld in plaatsing op basis van ras en etniciteit.  

Blanke kinderen zullen vaker bij hun vader wonen dan kinderen van zwarten of hispanic. 
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Grootouders zullen vaker zorgen voor de kinderen van zwarte of hispanic kinderen dan voor 

blanke kinderen en blanke kinderen zullen tweemaal zoveel in de pleegzorg geplaatst 

worden dan andere kinderen (Enos, 1997).  

 

1.3 Criminele achtergrond 

In het algemeen geldt ook dat gedetineerde ouders met een crimineel verleden vaker 

minderjarige kinderen hebben dan gedetineerden die nog geen crimineel verleden hadden.  

(Glaze & Maruschak, 2008). Met crimineel verleden worden eerdere veroordelingen of 

gevangenisstraffen bedoeld (Austin & Irwin, 2002). Dit wijst erop dat veel ouders 

herhaaldelijk in aanraking komen met het strafrecht (Travis, McBride, & Solomon, 2003). 

Vaders werden vaker veroordeeld in vergelijking met moeders (Mumola, 2000; Schafer & 

Dellinger, 1999).  

 

Volgens een onderzoek uit 2008 van het Bureau of Justice Statistics hebben daders van 

drugs- en openbare orde delicten in staats en federale gevangenissen in Amerika vaker 

kinderen dan geweldplegers (Glaze & Maruschak, 2008).  

 

Als we dieper ingaan op het druggebruik dan blijkt dat de meerderheid van die gedetineerde 

ouders, namelijk 85%, in staatsgevangenissen in Amerika drugs gebruikte binnen de maand 

voor de arrestatie. Dit cijfer ligt hoger dan het druggebruik bij niet-ouders (Mumola, 2000). 

Één derde van de ouders geeft hierbij toe dat ze onder invloed van drugs waren tijdens het 

plegen van hun daden (Houck & Loper, 2002; Mumola, 2000). Moeders hebben ongeveer 

twee maal zo veel kans om hun misdaden onder invloed van drugs te plegen (Mumola, 

2000). Zij worden dan ook veel vaker dan niet-moeders veroordeeld voor niet-geweldadige 

drugsdelicten (Braam, Mak, & Tan, 2007; Ferraro & Moe, 2003; Lalonde & George, 2002; 

Loper, 2006; Pollock, 2002; Snyder, 2009; Snyder, Carlo, & Mullins, 2001)  en diefstal 

(Braam, Mak, & Tan, 2007; Loper, 2006; Pollock, 2002; Schafer & Dellinger, 1999; Snyder, 

2009; Snyder, Carlo, & Mullins, 2001). In een onderzoek van Loper worden mogelijke 

redenen aangehaald voor de grotere betrokkenheid van moeders bij drugsgerelateerde 

feiten. Zo zouden alleenstaande moeders naar drugs grijpen om de stress veroorzaakt door 

het opvoeden van hun kinderen te verlichten. Een andere reden suggereert dat moeders 

betrokken raken bij drugstrafiek om zo een extra inkomen te verwerven voor de opvoeding 

van hun kinderen (Loper, 2006).   

 

Ten slotte vergelijken we ook nog de straflengte van gedetineerde moeders en vaders. Uit 

onderzoek blijkt dat de straflengte van gedetineerde moeders gemiddeld minder lang is dan 
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de straflengte van vaders (Austin & Irwin, 2002; Loper, 2006). Dit komt omdat vaders, in 

vergelijking met moeders, vaker veroordeeld worden voor gewelddadige ernstige delicten 

(Desender, 2011-2012; Schafer & Dellinger, 1999), wat bijgevolg leidt tot langere straffen 

(Desender, 2011-2012). De straflengte is uiterst belangrijk voor de gedetineerde zelf, maar 

ook voor zijn omgeving. De duur van de straf heeft gevolgen op het gebied van contact 

tijdens de opsluiting (Austin & Irwin, 2002) en op het type ouderschap. De tijd die in de 

gevangenis doorgebracht wordt is namelijk opnieuw negatief verbonden met responsief 

ouderschap (Modecki & Wilson, 2009). Daarnaast is de straflengte ook bepalend voor het 

succes van een later gezinshereniging (Austin & Irwin, 2002). 

 

1.4 Besluit 

Ondanks de verschillen tussen moeders en vaders kan uit de demografische gegevens uit 

de literatuur een duidelijk profiel afgeleid worden. Gedetineerden hebben vaak een slechte 

jeugd achter de rug en zijn veelal afkomstig uit een lagere socio-economische klasse. Op het 

ogenblik van hun detentie situeert hun leeftijd zich meestal rond de 30 jaar. Gedetineerden 

zijn dus meestal relatief jong, wat betekent dat ze ook meestal relatief jonge kinderen 

hebben. Vaak zijn ze ongehuwd of reeds gescheiden. Zowel moeders als vaders worden 

minder veroordeeld voor gewelddadige feiten. Hun criminele carrière wordt echter wel vaker 

gekenmerkt door drugsmisbruik.  

Op basis van deze gegevens is het echter onjuist om te stellen dat „de gedetineerde ouder‟ 

bestaat. Niet elke ouder zal aan dit profiel voldoen. Bovendien moeten we ook opletten dat 

dergelijk profiel niet mee het stereotyp beeld van „de gedetineerde ouder‟, dat later in deze 

masterproef nog aan bod komt, bevestigt of mee in de hand werkt. Wanneer gewerkt wordt 

met ouders in de gevangenis moeten we ons bewust zijn van de persoon die voor ons zit. 

Ook al vertoont de gedetineerde gelijkenissen met het algemeen profiel dat hier wordt 

voorgesteld, toch gaat het om een individu. In het vervolg van deze thesis gaan we dieper in 

op aspecten zoals identiteit en beleving die er voor zorgen dat elke gedetineerde anders is.  
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2 Thema 2: Identiteit van de gedetineerde ouder 

In het tweede hoofdstuk ga ik na hoe gedetineerden hun identiteit als ouder vorm geven. 

Eenmaal je in de gevangenis terecht komt hou je niet op met ouder te zijn. Je „kunnen‟ als 

ouder wordt enkel beperkt. Als gevolg hiervan kunnen wel wijzigingen optreden in de 

identiteit van de ouder. 

In het eerste deel van het hoofdstuk lezen we welke stereotype beelden van gedetineerde 

ouders in onze samenleving heersen en hoe de perceptie van zichzelf als ouder hierdoor 

beïnvloed wordt. Ik bespreek moeders en vaders afzonderlijk om duidelijkheid te scheppen. 

Ten slotte ga ik na hoe zij zelf hun rol en identiteit als ouder binnen de muren van de 

gevangenis zien en hoe zij deze tot uiting laten komen. Wat is mogelijk en waar stoot men op 

grenzen? Ook hier maak ik een onderscheid tussen moeders en vaders.  

 

2.1 De slechte vader en de slechte moeder 

2.1.1 De slechte moeder  

In onze hedendaagse samenleving heerst een geïdealiseerd, mythologisch en universeel 

beeld van vrouwen. Dit beeld over vrouwen heeft een grote hoeveelheid macht om te 

bepalen hoe vrouwen zich moeten gedragen (Berry & Eigenberg, 2003). In onze 

samenleving heeft men dan ook de neiging om vrouwelijkheid te associëren met 

moederschap (Granja, da Cunha, & Machado, 2012; Shamai & Kochat, 2008). Een 

essentiële karakteristiek en centrale taak van moederschap omvat het opvoeden van 

kinderen (Berry & Eigenberg, 2003; Shamai & Kochat, 2008) en „moeder zijn‟ is de 

topprioriteit in hun leven. In deze benadering worden verschillen in ras en klasse teniet 

gedaan. Daarnaast wordt gesuggereerd dat enkel biologische of geadopteerde moeders 

kunnen instaan voor de zorg en opvoeding van hun kinderen. De benadering negeert met 

andere woorden zowel een brede variëteit van moederlijk gedrag als de rol van familie bij het 

zorgen voor kinderen. De voorgeschreven noties van moederschap worden doorgegeven 

van generatie op generatie via gender rol socialisatie (Berry & Eigenberg, 2003). Moeders 

die de stempel „ongeschikt‟ of „slecht‟  krijgen opgeplakt (Enos, 1997; Ferraro & Moe, 2003), 

zijn meestal diegenen die afwijken van de bestaande ideologie over vrouwen en moeders 

(Ferraro & Moe, 2003).  

Bij gedetineerde moeders is er zeker sprake van dit afwijken (Berry & Eigenberg, 2003). Het 

beeld over vrouwelijke misdadigers is namelijk het beeld van een vrouw die vervreemd is van 

haar familieleden en die steunt op en afhankelijk is van een pimp (Enos, 1997).  Zij voldoen 

niet aan de voorgeschreven normatieve idealen van moederschap (Berry & Eigenberg, 
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2003). Vrouwen dragen de last van een criminele veroordeling en van de schending van 

sociale normen over wat een goede vrouw en goede moeder zou moeten zijn (Snyder, 

2009). Niet alleen overtrad zij de wet, haar criminele daden en detentie geven ook aan dat 

haar kinderen voor haar geen topprioriteit in haar leven zijn (Berry & Eigenberg, 2003; Enos, 

1997).  

Uit een studie van Shamai en Kochat blijkt dat de manier waarop gedetineerde moeders 

zichzelf beschrijven overeenstemt met de sociale stigmatisering van gedetineerde 

moeders(Shamai & Kochat, 2008).  

2.1.2 De slechte vader 

Betrokkenheid in criminaliteit blijkt, volgens Enos de ouderlijke status van een man minder te 

bedreigen dan die van een vrouw (Enos, 2001). Verschillende auteurs beweren echter iets 

anders. Ook over gedetineerde vaders bestaat een stereotyp beeld van de „slechte‟ vader. 

 

Wanneer een man opgesloten wordt, wordt volgens Mendeze automatisch geconcludeerd 

dat hij geen goede vader kan zijn, gezien hij in de gevangenis zit. Dit suggereert dat een 

misdaad begaan ervoor zorgt dat iemand minder liefdevol is ten opzichte van zijn familie 

(Mendez, 2000). Het negatief stereotype beeld bij criminele mannen gaat uit van vaders die 

niet om hun kinderen geven en er voor zorgen (Hairston, 1998; Mendez, 2000; Tyrer, Chase, 

Warwick , & Aggleton, 2005). De stigmatisering van gevangenschap in de bredere 

samenleving kan er bijgevolg voor zorgen dat de gedetineerde zijn identiteit van 

respectabele vader afzwakt en zijn criminele identiteit versterkt wordt (Clarcke, et al., 2005). 

Gezien ze vaak afgeschilderd worden als onbelangrijk en overbodig in het leven van hun 

kinderen, bestaat ook het gevaar dat zij ophouden met proberen een vader voor hun 

kinderen te zijn (Nurse, 2002). 

 

Het stereotype beeld bestaat niet enkel buiten de gevangenismuren. De gevangenis zelf kan 

ook schade toebrengen aan het zelfbeeld van gedetineerde mannen. Zij halen detentie als 

reden aan om zichzelf als „slechte‟ vader te zien. Drie algemene bekommernissen zijn de 

oorzaak van dit negatieve zelfbeeld. De eerste bekommernis betreft de fysieke scheiding van 

de gedetineerde van zijn kinderen en partner en de emotionele pijn die hiermee gepaard 

gaat. De tweede bezorgdheid houdt het verdwijnen van een vaderfiguur thuis in. Detentie 

zorgt voor het verlies van macht over de persoonlijke rolinvulling als vader en het verlies van 

controle in familiale kwesties en problemen. Daarnaast zorgt de detentie ervoor dat veel 

gedetineerden zich niet langer een onderdeel van de familie voelen. De laatste bekommernis 

heeft betrekking op het verlies van een kostwinner. Velen voelen zich slecht omdat ze niet in 

staat zijn om hun kinderen en gezin financieel te ondersteunen (Tripp, 2003). 
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2.2 De ouder identiteit in detentie  

2.2.1 Moeders  

In de literatuur wordt aangegeven dat vrouwen minder dan mannen in staat zijn om zichzelf 

en hun identiteit te scheiden van moederschap (Berry & Eigenberg, 2003). Moederschap is 

een positief gewaardeerde status in onze samenleving. Gedetineerde vrouwen zien hun 

moederschap dan ook als een potentiële bron voor maatschappelijke acceptatie. Daarnaast 

geeft de literatuur aan dat de verbondenheid van vrouwen met hun kinderen belangrijk is 

voor hun persoonlijkheid (Clark, 1995; Ferraro & Moe, 2003). Kinderen zijn als het ware een 

uitbreiding op de identiteit van vrouwen (Ferraro & Moe, 2003).  

Sommige gedetineerde moeders blijken wel een onderscheid te maken tussen de identiteit 

en praktijk van enerzijds de biologische moeder en anderzijds de sociale en psychologische 

plaats van de zorgverleners tijdens de detentie. Dit brengt extra uitdagingen met zich mee 

wanneer moeders de zorgtaak over hun kinderen opnieuw opnemen eens ze vrijkomen  

(Enos, 1997).  

In een mannelijk geconstrueerde gevangenisomgeving die gekenmerkt wordt door opsluiting, 

strakke regels en reglementen die in strijd zijn met de behoeften van moeders en hun 

kinderen, wordt de vrouwelijke identiteit en moederidentiteit meestal ontkent (Farrell, 1998). 

De moederidentiteit wordt wel enigsinds erkent binnen de moeder-subcultuur in de 

gevangenis. De moederrol zorgt namelijk bij gedetineerde moeders voor een gevoel van 

gemeenschap. De moeder-subcultuur die in de gevangenis heerst moedigt vrouwen aan om 

hun energie te focussen op het verbeteren van hun band met hun kinderen (Clark, 1995).  

 

Binnen de gevangenis moeten zij weerstaan aan de gevangenis identiteit, maar ook aan de 

identificatie als slechte moeder (Enos, 2001). Het is voor gedetineerde moeders dan ook een 

grote uitdaging om het tegendeel van wat over hen beweerd wordt te bewijzen. Zij proberen 

binnen de harde gevangeniscontext te bewijzen dat zij goede moeders zijn. Zij willen hun 

„geschiktheid als moeder‟ demonstreren (Berry & Eigenberg, 2003; Enos, 1997; 2001). Die 

geschiktheid als moeder vastleggen vereist van hen dat zij hun moeder identiteit succesvol 

opeisen (Enos, 2001). Enerzijds willen zij dit bewijzen aan formele personen die sociale 

controle uitoefenen, anderzijds willen zij hun geschiktheid aantonen aan informele bronnen 

zoals hun familieleden (Enos, 1997). Gezien vrouwen hun traditionele taken als moeder in de 

gevangenis niet meer kunnen opnemen (Stringer, 2009) moeten zij op zoek gaan naar 

andere manieren om die geschiktheid aan te tonen (Berry & Eigenberg, 2003).  
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Ten eerste is volgens Enos „identity talk‟ noodzakelijk om geschiktheid aan te tonen. Door 

het gebruik van „contrasterende rethoriek‟ onderscheiden moeders zich ten eerste van 

andere gedetineerden en van anderen in gelijkaardige situaties. Ze distantiëren zichzelf van 

andere gedetineerde moeders door te verwijzen naar de betrokkenheid van die gedetineerde 

in een bepaalde activiteit, misdaad  of levensstijl. Ze verwijzen naar gedrag van anderen als 

„unmotherly‟. Wanneer ze zelf drugs gebruiken, praten zij dit goed door aan te halen dat ze 

bijvoorbeeld geen drugs gebruiken in de aanwezigheid van hun kinderen. Er bestaat dus als 

het ware een hiërarchie tussen drugs en kinderen. Ten tweede onderscheiden ze zich van 

zichzelf in het verleden. Het beschadigde deel van de moeder identiteit wordt onderscheiden 

van wie de moeder in hart en nieren beweert te zijn. Betrokkenheid in misdrijven en 

druggebruik of –trafiek worden omschreven als atypisch en uitzonderlijk gedrag in de 

bredere context van de vrouw haar leven  (Enos, 2001). Ook Clark erkent het gebruik van 

„identity talk‟, ook al wordt dit door haar zo niet benoemd. Zij verwijst naar de moeder 

subcultuur in de gevangenis waar gedetineerde moeders ervaringen met elkaar delen en 

(legale) expertise met elkaar uitwisselen (Clark, 1995).  

 

Ten tweede kan men geschiktheid aantonen door een actieve rol in het beslissingsproces 

met betrekking tot de plaatsing van hun kinderen op te nemen (Berry & Eigenberg, 2003). 

Een goede verblijfplaats zoeken voor hun kinderen is essentieel, want dit bepaalt of het kind 

gelukkig zal zijn. Als een kind gelukkig is bij zijn nieuwe verzorger, dan wordt het kind minder 

geschaadt door de detentie. Dit wijst er vervolgens op dat de moeder een „goede moeder‟ is, 

want zij regelde die goede verblijfplaats (Enos, 2001). In de studie van Enos blijken blanke 

moeders vaker dan Afro Amerikaanse moeders beroep te doen op pleegzorg. Zij vinden het 

gemakkelijker om hun kind na de detentie uit de pleegzorg weg te halen. Indien een kind bij 

familie wordt ondergebracht vrezen zij dat ze voor de rest van hun leven op hun detentie en 

de fouten die ze maakten, gewezen zullen worden. Afro Amerikaanse moeders vermijden 

liever pleegzorg. Volgens hen is het namelijk moeilijker voor een Afro Amerikaanse moeder 

om haar geschiktheid te bewijzen aan de sociale diensten. Indien zij wel broep doen op 

pleegzorg, is het voor hen van uiterst belang dat ze de „geschikte‟ sociaal werker vinden. Dit 

suggereert dat een persoonlijke relatie onderhouden met de sociaal werker tijdens de 

detentie bevorderend kan zijn om na de detentie het kind terug bij zich te krijgen en het 

dossier af te sluiten (Enos, 1997).  

Een derde manier waarop vrouwen hun rol als moeder tot uitdrukking brengen is door 

regelmatig bezoeken met hun kinderen te organiseren (Berry & Eigenberg, 2003).  Via 

bezoeken krijgen ouders namelijk de kans om contact te hebben met hun kinderen, maar het 

biedt hen ook de mogelijkheid om hun interesse als moeder in hun kind te demonstreren  
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(Enos, 2001). In thema vier zal blijken dat dit evenwel niet altijd een even gemakkelijke 

opgave is. Enos heeft ook aan dat door contact te onderhouden moeders ook allerlei kennis 

over hun kinderen verwerven. Anticiperen op problemen bij het kind door bijvoorbeeld op 

mogelijk probleemgebieden te wijzen en eventueel plannen te maken om deze problemen 

aan te pakken, wordt gewaardeerd (Enos, 2001).  

 

Een vierde wijze waarop de geschiktheid als ouder en interesse in het kind actief 

aangetoond kan worden, is deelname aan eventuele ouderschapsprorgamma‟s en 

bezoekprogramma‟s die in de gevangenis aangeboden worden (Enos, 2001). 

 

De vijfde en laatste actieve manier waarop geschiktheid bewezen kan worden, is door de 

toekomstige hereniging met de kinderen te plannen. Dit plannen neemt heel wat tijd en 

energie in beslag, vooral voor gedetineerde moeders die het einde van hun detentie 

naderen. Moeders die te maken kregen met jeugdwelzijnsdiensten, moeten meestal een plan 

volgen vooraleer ze zich met hun kinderen kunnen herenigen. Vaak staat op dit plan een 

deadline (Enos, 2001). Moeders zijn zich hier vaak ook tijdens hun detentie van bewust. In 

een studie van Wilson gaf meer dan de helft van de moeders aan dat zij na hun vrijlating 

toch eerst een periode van aanpassing aan de gemeenschap nodig zouden hebben, 

vooraleer ze zich met hun kinderen herenigen (Wilson, 2010). Gedurende die periode willen 

zij een vaste verblijfplaats en werk vinden (Wilson, 2010; Snyder, 2009) en vaak moeten zij 

hun drugsverslaving laten behandelen om te voldoen aan de hen opgelegde voorwaarden 

(Snyder, 2009). 

 

Ten slotte is er ook sprake van een eerder passieve manier van bijdragen als moeder, 

namelijk beroep doen op religie en spiritualiteit. Waar niet-gedetineerde vrouwen via 

autoriteit en het nemen van beslissingen macht hebben over de opvoeding van hun 

kinderen, doen gedetineerde moeders volgens Stringer hiervoor beroep op religie en 

spiritualiteit. Ze herbekijken hun rol als moeder en nemen gebed en geloof op als deel van 

hun moederlijke verantwoordelijkheid  (Stringer, 2009). 

 

Inspanningen om ouderlijke geschiktheid aan te tonen is bij velen noodzakelijk, wanneer de 

ouderlijke rechten of voogdij ter discussie worden gesteld (Enos, 2001).  

2.2.2 Vaders 

2.2.2.1 Duale identiteit  

In de literatuur over gedetineerde vaders is er sprake van een duale of gefragmenteerde 

identiteit (Clarcke, et al., 2005; Schmid & Jones, 1991; Tripp, 2009). Enerzijds is er sprake 
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van een gevangenis identiteit (Tripp, 2009) die dient als een „objectieve‟ en „sociale‟ basis 

voor interacties binnen de gevangenis (Schmid & Jones, 1991). Anderzijds is er sprake van 

de vader identiteit  (Tripp, 2009) en pre-gevangenis identiteit die „subjectief‟ en „persoonlijk‟ is  

(Schmid & Jones, 1991). De levens van de gedetineerden worden dan ook opgedeeld in 

twee werelden die samenvallen met deze identiteiten, namelijk de gevangenis of „in here‟ en 

thuis of „out there‟ (Tripp, 2009). Vaderschap was voor veel mannen een activiteit die 

plaatsvond „daarbuiten‟ en niet „hierbinnen‟ (Clarcke, et al., 2005). 

In een artikel van Clarcke en collega‟s wordt binnen de vader identiteit een onderscheid 

gemaakt tussen de „nurturing father identity‟ en de „providing father identity‟. Het eerst 

genoemde verwijst naar het verzorgende aspect van vaderschap. Het laatst genoemde heeft 

betrekking op de economisch ondersteunende functie die een vader in neemt. Beide rollen 

van vaderschap komen onder druk te staan tijdens de detentie (Clarcke, et al., 2005).  

Wanneer mannen in de gevangenis terecht komen moeten ze hun eigen vaderschapsscript 

en -rol uitwerken gezien er geen duidelijke sociale richtlijnen zijn over hoe men de vaderlijke 

identiteit en familiale relaties in een gevangenisomgeving moet beheren en onderhouden  

(Clarcke, et al., 2005).  De vader identiteit die geassocieerd wordt met „out there‟ beheerst de 

manier waarop een gedetineerde zijn gevangenis identiteit presenteert. Dit wordt ook wel 

„identity salience‟ genoemd (Stryker, zoals geciteerd in Tripp, 2009). Volgens Tripp is er 

sprake van een soort hiërarchie van identiteiten waarbij de vader identiteit verkozen wordt 

boven de gevangenis identiteit. Het gedrag en de keuzes van gedetineerden worden 

bijgevolg beïnvloed door hun vader identiteit. Zo zijn er ouders die ruzies en geweld in de 

gevangenis uit de weg gaan, omdat zij hun vader identiteit een hogere waarde toekennen 

dan hun gevangenis identiteit (Tripp, 2009). Hieruit blijkt dat mannelijke gedetineerden, net 

als vrouwelijke gedetineerden, graag goeie vaders willen zijn. Kinderen geven hen iets om 

voor te leven en zij bieden hen een kans om aan zichzelf en anderen te bewijzen dat ze in 

staat zijn iets van zichzelf te maken  (Shannon & Abrams, 2007). 

Dat gedetineerden goede vaders willen zijn blijkt ook uit een studie in Mountyjoy Prison. 

Antwoorden van gedetineerden reflecteren het beeld van „de betrokken vader‟. Dit is het 

meest recente model van „ideaal vaderschap‟ dat de laatste decennia sterk aan populariteit 

wint. De vader wordt hierbij voorgesteld als hartelijk, liefdevol en speels. Hij levert steun en 

geeft richtlijnen, in tegenstelling tot fysieke straffen. Hij is veel meer dan de meeste 

traditionele vaders betrokken bij de huiselijke taken. Hierbij aansluitend wezen de 

gevangenen in de studie op het belang van open communicatie en wederzijds begrip in de 

relatie met hun kinderen. De bovenstaande beschrijving van het ideaal vaderschap stond 
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meestal in fel contrast met de persoonlijke ervaringen van de gedetineerde met hun eigen 

vader (McGrath, 2007).    

 

Ook de studie van Mendez sluit bij dit beeld van „de betrokken vader‟ aan. 68% van de 

vaders voelde zich, ondanks hun detentie, verantwoordelijk voor de opvoeding van hun 

kinderen. Ze proberen hun ouderrol uit te oefenen door onder meer hun kinderen aan te 

moedigen hun best te doen op school (80%) en door financieel bij te dragen aan de familie 

(33%). Net zoals in McGraths‟ studie gaan de vaders in de studie van Mendez ervan uit dat 

geweld geen oplossing is. 72% van de vaders stimuleren hun kinderen om problemen op te 

lossen door te praten in plaats van met geweld (Mendez, 2000).  

2.2.2.2 Prizonisation 

Soms zijn er echter ook vaders die niet in staat zijn om hun identiteit als vader in de 

gevangenis vol te houden [omwille van de moeilijkheden waarmee zij geconfronteerd 

worden]. Tijdens bezoeken van kinderen moeten zij namelijk de conflicterende duale 

identiteiten simultaan beheren en dit wordt door veel vaders als moeilijk ervaren. Een gevolg 

hiervan is dat sommige vaders afstand nemen van hun kinderen en hun gevangenis identiteit 

aanvaarden (Tripp, 2009). Deze transformatie die gedetineerden soms doormaken heet 

„prisonization‟ (Terry zoals geciteerd in Arditti, Smock, & Parkman, 2005). De gedetineerden 

nemen de waarden en normen van de institutie waar ze verblijven over (Terry zoals 

geciteerd inArditti, Smock, & Parkman, 2005; Clarcke, et al., 2005).  

In de tekst van Clarcke en collega‟s worden deze geïnstitutionaliseerde vader identiteiten 

„hangover identities‟ genoemd (Clarcke, et al., 2005). Veel gevangenen uiten dan ook 

bezorgdheden over hun vermogen om terug te keren naar hun oude rol zoals bijvoorbeeld de 

rol van vader of vriend (Schmid & Jones, 1991). De geïnstitutionaliseerde identiteiten zouden 

re-integratie in de familie en de wederopbouw van de vader identiteit van voor de detentie 

belemmeren (Clarcke, et al., 2005).  

Nochtans zijn er volgens Schmid en Jones veel gedetineerden die naar het einde van hun 

straf toe proberen om hun pre-gevangenis identiteit, hier de vader identiteit, opnieuw op te 

nemen. Ze distantiëren zich geleidelijk aan meer van andere gevangenen om zo hun 

gevangenisidentiteit te minimaliseren. Ze vergelijken zichzelf met anderen die ze als moreel 

en persoonlijk inferieur zien. Hiernaar wordt ook wel verwezen als „identity minimalisation 

strategie‟ (Schmid & Jones, 1991).  
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2.3 Besluit 

In onze samenleving heersen bepaalde beelden over wat een goede ouder is en bijgevolg 

ook over wat een slechte ouder is. Ouderschap in detentie roept dan ook het stereotyp beeld 

van „de slechte ouder‟ op, namelijk de ouder die zijn of haar kinderen niet als prioritair ziet, 

die niet om zijn of haar kinderen geeft en die niet voor hen zorgt. Een gedetineerde ouder is 

een ouder die afwijkt van alle verwachtingen die gepaard gaan met de traditionele rol van  

een ouder. Dit negatieve stereotype beeld is zodanig ingeburgerd in onze maatschappij dat 

de gedetineerde dit beeld overneemt en zichzelf ook als „slechte‟ ouder gaat zien.  

Tijdens de detentie balanceren zowel gedetineerde vaders als moeders op een slappe koord 

wat betreft hun identiteiten. Enerzijds zien zij zichzelf als gevolg van de negatieve stereotype 

beelden als slechte ouder. Anderzijds proberen zij op verschillende manieren aan te tonen 

dat ze goede ouders (kunnen) zijn. Verschillende manieren worden hierbij in de strijd 

geworpen. Over deze manieren bij vrouwen is heel wat meer geweten dan over de 

strategieën van mannen. Bij mannen circuleren wel concrete ideeën van wat een goede 

betrokken ouder is.  

Naast de identiteit van de „slechte‟ ouder, wordt in de literatuur zowel bij gedetineerde 

moeders als vaders gesproken over een ouderidentiteit en een gevangenisidentiteit. In 

vergelijking met vaders wordt echter bij moeders minder duidelijk het onderscheid tussen 

beide identiteiten gemaakt.  
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3 Thema 3: Beleving 

Thema drie van deze masterproef belicht de beleving van gedetineerde ouders. Een detentie 

is voor elke gevangene een ingrijpende gebeurtenis die bijgevolg gepaard gaat met heel wat 

emoties. Echter wanneer de gedetineerde kinderen heeft is die opsluiting nog ingrijpender. 

Niet alleen het leven van de gedetineerde wordt overhoop gegooid, ook het leven van hun 

kinderen wordt op zijn kop gezet. Dit baart de gedetineerde ouder heel wat zorgen.  

In wat volgt ga ik eerst dieper in op de beleving van de scheiding tussen een ouder en zijn of 

haar kind en de zorgen en stress die hiermee gepaard gaan. Vervolgens ga ik na hoe ouders 

met die emoties en bezorgdheden omgaan. Een detentie zou namelijk volgens sommige 

auteurs moeilijker te verdragen zijn voor moeders dan voor vaders (Schafer & Dellinger, 

1999; Snyder, Carlo, & Mullins, 2001). Dit is dan ook de reden waarom moeders en vaders 

hier afzonderlijk behandeld worden. Ten slotte bekijk ik ook de positieve kant van 

ouderschap voor gedetineerden. Uit de literatuur blijkt namelijk dat ouderschap een 

gedetineerde hoop en kracht kan geven om zijn detentie door te komen en tegelijk kan 

ouderschap hen motiveren om te veranderen.  

 

3.1 Beleving  

3.1.1 Moeders 

3.1.1.1 Beleving van de scheiding tussen moeder en kind 

De scheiding van een moeder en haar kind en het verlies van contact dat hiermee gepaard 

gaat wordt door gedetineerde vrouwen ervaren als pains of imprisonment (Enos, 1997; 

Foster, 2012). In de literatuur wordt dan ook vaak verwezen naar hoe de moeders die 

scheiding beleven. Die scheiding gaat voor heel wat moeders gepaard met stress (Berry & 

Eigenberg, 2003; Houck & Loper, 2002; Loper, 2006), verdriet (Loper & Tuerk, 2011; 

Poehlmann, 2005), pijn (Casey-Acevedo, Bakken, & Karle, 2004; Ferraro & Moe, 2003; 

Johnston, 1995a; Pollock, 2002; Seymour, 1998; Snyder, 2009), kwaadheid (Casey-

Acevedo, Bakken, & Karle, 2004), angst (Snyder, 2009), schaamte (Clark, 1995; Pollock, 

2002; Snyder, 2009) en schuldgevoel (Block & Potthast, 1998; Clark, 1995; Houck & Loper, 

2002; Pollock, 2002; Snyder, 2009; Snyder, Carlo, & Mullins, 2001).  

Een emotionele reactie van vrouw op de scheiding van haar kinderen kan gebaseerd zijn op 

verschillende zaken. Enerzijds zullen haar gedachten over hoe ze zal omgaan met de 

scheiding, gezien de beperkingen van de gevangenis, haar reactie bepalen. Ook haar visie 

over hoe dergelijke scheiding haar relatie met haar kinderen zal beïnvloeden zal hierbij een 

rol spelen  (Houck & Loper, 2002).  
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Moeders maken zich zorgen over het niet betrokken zijn in het dagelijkse leven van hun 

kinderen (Sandifer, 2008) en hoe ze omgaan met de detentie (Houck & Loper, 2002). In de 

studie van Block en Potthast, die ingaat op een bezoekprogramma voor moeders en 

dochters, maakten moeders zich vooral zorgen over de emotionele schade die hun opsluiting 

teweeg bracht bij hun dochters en aan de moeder-dochter relatie (Block & Potthast, 1998). 

Moeders vrezen dat hun kinderen in het strafrechtsysteem zullen terecht komen als gevolg 

van hun daden (Snyder, Carlo, & Mullins, 2001). 

Ze vragen zich voortdurend af of hun kinderen wel goed behandeld worden (Houck & Loper, 

2002) en zijn bezorgd over de gezondheid, geschiktheid (Sandifer, 2008) en veiligheid van 

de kinderen in hun huidige leefsituatie (Sandifer, 2008; Snyder, Carlo, & Mullins, 2001). 

Moeders zijn bang als ze denken aan de hereniging met hun kinderen (Block & Potthast, 

1998). Ze vrezen dat hun kinderen hen iets kwalijk zullen nemen of dat zij te gehecht zullen 

zijn aan diegene die voor hen zorgde tijdens de detentie (Baunach, zoals geciteerd in Block 

& Potthast, 1998). Ze zijn bang dat de band met hun kinderen tegen het einde van de 

detentie vertroebeld zal zijn (Block & Potthast, 1998).   

Anderzijds zal de kijk die de gedetineerde ouder op zichzelf heeft bepalend zijn voor het 

emotioneel welzijn van de moeder (Houck & Loper, 2002). Tijdens de detentie hebben veel 

vrouwen het gevoel dat zij niet in staat zijn om zich te engageren in aspecten van hun leven 

die geassocieerd worden met hun verantwoordelijkheden als moeder. Omwille van hun 

detentie kunnen zij hun verplichtingen als moeder niet op een traditionele manier uitvoeren 

(Berry & Eigenberg, 2003). Veel moeders hebben dan ook het gevoel gefaald te hebben als 

ouder (Clark, 1995; Johnston, 1995a; Seymour, 1998; Shamai & Kochat, 2008; Snyder, 

2009) en vaak twijfelen zij aan hun competenties als moeder (Berry & Eigenberg, 2003; 

Houck & Loper, 2002; Snyder, 2009; Snyder, Carlo, & Mullins, 2001; Wrenn, 2010). Deze 

gevoelens waren bij sommige moeders reeds voor de detentie aanwezig. Zij werden zich er 

pas echt pijnlijk van bewust eens ze opgesloten zaten. Vaak houden deze gevoelens ook 

nog lange tijd na de detentie aan. Dit verklaart dan ook waarom moeders na hun vrijlating 

naar hun kinderen toe willen compenseren. Ten slotte dient opgemerkt te worden dat de 

gevoelens van gefaald te hebben als moeder mee in de hand gewerkt worden door het 

stigma van de „slechte‟ moeder die haar kinderen verwaarloost (Shamai & Kochat, 2008).  

3.1.1.2 Ouderlijke stress en role strain 

Bovenstaande bezorgdheden en twijfels waarmee moeders worstelen zijn niet bevorderlijk 

voor het welzijn van deze vrouwen. In de literatuur wordt hieromtrent vaak verwezen naar 

ouderlijke stress (Houck & Loper, 2002; Wrenn, 2010) en „role strain‟ (Berry & Eigenberg, 

2003).  
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„Role strain‟ kan gedefinieerd worden als de emotioneel ervaren moeilijkheden bij het 

vervullen van verplichtingen die bij een bepaalde rol horen (Strycker, zoals geciteerd in Berry 

& Eigenberg, 2003). Foster maakt in haar studie een onderscheid tussen „importation strains‟ 

en „deprivation strains‟. De eerstgenoemde zijn stressoren die aanwezig waren voor de 

detentie. Voorbeelden hiervan zijn jeugdtrauma‟s en druggebruik. „Deprivation strains‟ 

benadrukken de invloed van de gevangenis zelf. Hiermee worden onder andere de pains of 

imprisonment bedoeld. Beide soorten „strains‟ worden in haar onderzoek geassocieerd met 

verminderde lichamelijke en geestelijke gezondheid (Foster, 2012).  

In het onderzoek van Poehlman zien we een gelijkaardige vaststelling met betrekking tot de 

importation strains, hoewel Poehlman deze term niet gebruikt. Wel schrijft zij dat moeders 

die voordien een groter aantal relatiebreuken, verliezen en trauma‟s meegemaakt hebben 

meer depressieve symptomen vertonen (Poehlmann, 2005).  

Ook Houck en Loper stellen vast dat verhoogde ouderlijke stress als gevolg van een negatief 

beeld van de eigen ouderlijke competenties negatief is voor het welzijn van moeders. Veel 

ouderlijke stress kan invloed hebben op de zelfwaardering van de ouder en resulteren in 

gevoelens van verdriet, smart en pijn. Vrouwen met meer ouderlijke stress vertonen een 

hogere mate van angst, depressieve symptomen en begaan meer institutionele 

overtredingen  (Houck & Loper, 2002).  

Het niveau van ouderlijke stress is echter niet bij elke moeder even hoog. In het 

doctoraatsonderzoek van Wrenn bleken blanke moeders meer stress met betrekking tot hun 

vaardigheden als ouder te ervaren (Wrenn, 2010). Diezelfde vaststelling maakt ook het 

onderzoek van Berry en Eigenberg over role strain. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 

blanke moeders minder vatbaar zijn voor institutionalisering en zich meer identificeren met 

hun rollen buiten de gevangenis. Een tweede verklaring kan zijn dat zwarte vrouwen 

historisch gezien altijd armer zijn geweest dan blanke vrouwen en bijgevolg vaker 

buitenshuis gingen werken om rond te komen. Tijdens hun werkuren moesten zij hun 

kinderen voor een bepaalde tijd alleen laten. Zwarte vrouwen associëren bijgevolg fysieke 

aanwezigheid misschien minder met goed moederschap of hebben betere 

copingsmechanismen ontwikkeld. Niet-blanke vrouwen hebben dus misschien meer ervaring 

met moederschap van op afstand (Berry & Eigenberg, 2003).  

In het onderzoek van Berry en Eigenberg deed men nog twee andere belangrijke 

vaststellingen. Ten eerste ervaren vrouwen die lange straffen uitzitten en vrouwen die voor 

hun detentie niet samenwoonden met hun kinderen meer „role strain‟ dan vrouwen die wel 

samenwoonden met hun hun kinderen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat „role strain‟ 

toeneemt naarmate de duur van de scheiding toeneemt. Hoe langer een moeder van haar 
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kinderen gescheiden leeft, hoe meer zij haar mogelijkheden om zich te engageren als 

moeder ziet afnemen en hoe minder zij het vooruitzich heeft op een toekoemstige hereniging 

met haar kinderen.   

Ten tweede stelde men in het onderzoek ook vast dat vrouwen die niet tevreden zijn met de 

verblijfsregeling of plaatsing van hun kinderen meer „role strain‟ ervaren. Bepalen wie zal 

zorgen voor hun kinderen is namelijk een van de weinige manieren waarop moeders in 

detentie nog controle kunnen uitoefenen over hun kinderen. Zonder die mogelijkheid zijn zij 

niet in staat om die basis functie uit te voeren (Berry & Eigenberg, 2003). 

Ouderlijke stress is niet enkel nefast voor het welzijn van de gedetineerde moeders, maar 

beïnvloed ook hun aanpassing aan het gevangenisleven. In een onderzoek van Loper 

vergeleek men moeders en niet-moeders met elkaar op vlak van aanpassing aan het 

gevangenisleven. Uit de resultaten bleek dat niet de status van moeder bepaalt of een 

gedetineerde vrouw zich moeilijker aanpast, maar wel de hoeveelheid ouderlijke stress 

waarmee een moeder worstelt. Moeders met meer ouderlijke stress hadden meer 

aanpassingsmoeilijkheden (Loper, 2006).  

Zowel de studie van Loper en de studie van Berry en Eigenberg geven aan dat interventies 

of strategieën in gevangenissen moeten focussen op het aanpakken van ouderlijke stress of 

„role strain‟ (Berry & Eigenberg, 2003; Loper, 2006). Een manier om dit te doen is volgens 

Berry en Eigenberg ouders te laten deelnemen aan activiteiten die geassocieerd worden met 

moederschap in plaats van enkel de status van moeder te dragen. Moeders die aan 

ouderschap kunnen „doen‟ ervaren namelijk minder „role strain‟ dan moeders die enkel 

moeder „zijn‟ (Berry & Eigenberg, 2003). 

3.1.1.3 Copingsmechanismen 

Moeders kunnen op verschillende manieren omgaan met hun emoties. Volgens Celinska en 

Siegel kunnen copingsstrategieën zowel adaptief als maladaptief zijn. Adaptieve 

copingstrategieën zorgen ervoor dat men beter met stress kan omgaan, terwijl maladaptieve 

manieren enkel voor meer stress zorgen (Celinska en Siegel, zoals geciteerd in Desender, 

2011-2012). 

Bij aanvang van de detentie wordt vaak teruggegrepen naar maladaptieve manieren. Bijna 

70% van de gedetineerde moeders in de studie van Phoelmann omschreef een intense 

focus op gevoelens van pijn, depressie en schuld op het ogenblik van de scheiding met hun 

kinderen (Poehlmann, 2005).  

Naast focussen op intense pijn, worden nog andere maladaptieve copingstrategieën 

aangehaald in de literatuur. Er zijn gedetineerden die zichzelf distantiëren van hun kinderen. 
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Om dit te doen worden verschillende ontsnappingsstrategieën gehanteerd, zoals (proberen) 

zelfmoord te plegen (Poehlmann, 2005; Shamai & Kochat, 2008), zich als een robot op 

automatische piloot gedragen, zich op drugs storten om de pijn te verzachten  (Shamai & 

Kochat, 2008) of conflicten en ruzies opzoeken (Poehlmann, 2005; Shamai & Kochat, 2008). 

Nog anderen gaan zich zich emotioneel terugtrekken (Clark, 1995; Shamai & Kochat, 2008).  

Het ontkennen van gevoelens wordt in de hand gewerkt door de mythe van „de goede 

moeder‟. De mythe ontmoedigt een eerlijke herevaluatie van zichzelf en het leven dat men 

leidde. Moeders zijn afkering om hun gevoelens van schuld en schaamte en hun angsten 

over de toekomst te uiten. Zij vertellen prachtige verhalen over hun kinderen aan hun mede-

gevangenen en verdoezelen de problemen die ze kenden, zoals bijvoorbeeld hun 

drugsverslaving of verwaarlozing (Clark, 1995). Naarmate de tijd voorbij gaat idealiseert een 

deel van de moeders hun ervaringen met hun kinderen in het verleden. In de studie van 

Phoelmann gebeurde idealisering van de moeder-kind ervaringen veel minder bij aanvang 

van de scheiding (Poehlmann, 2005). 

De vrouwen in het onderzoek van Shamai en Kochat waren moeders die zich ervan bewust 

waren dat ze ontsnappingsstrategieën gebruiken. Het was echter niet duidelijk of de vrouwen 

zich er ook van bewust waren dat ze zich op „self-destructive‟ en „self-punishing‟ manieren 

gedragen (Shamai & Kochat, 2008).  

Naarmate de tijd vordert gaan moeders volgens Poehlmann (2005) beter om met de 

scheiding. Ze maken gebruik van meer adaptieve copingmechanismen. In de studie van 

Poehlmann had namelijk een groot deel van de moeders, ongeveer 40%, na een tijd een 

meer gebalanceerde kijk op hun situatie. Slechts 1 op 5 moeders focust zich nog steeds 

sterk op de intense pijn (Poehlmann, 2005). Volgens Shamai en Kochat maken sommige 

moeders tijdens hun detentie een overgang van contact vermijden naar opnieuw contact 

maken met hun kinderen (Shamai & Kochat, 2008). Ze proberen zoveel mogelijk vanuit de 

gevangenis de moederrol op te nemen. Sommige vrouwen zoeken steun bij andere 

gedetineerde moeders (Poehlmann, 2005; Shamai & Kochat, 2008). Andere vrouwen halen 

hun kracht uit religie en spiritualiteit aan de hand van gebed en geloof in God. Volgens 

Stringer laat deze bron van kracht moeders toe om om te gaan met „role strain‟ en de 

scheiding met hun kinderen. Daarnaast geeft het hen de mogelijkheid om hun ervaringen als 

moeder vanuit een spiritueel standpunt te interpreteren en betekenis te geven aan hun 

situatie (Stringer, 2009). Met betrekking tot de studie van Stringer over religie en spiritualiteit 

is het belangrijk om op te merken dat de studie enkel werd uitgevoerd bij Afro Amerikaanse 

gedetineerde moeders. Het is dus niet duidelijk of ook blanke gedetineerde moeders in 

dezelfde mate gebruik maken van religie en spiritualiteit.   
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3.1.2 Vaders 

Algemeen wordt gedacht dat mannen niet geven om hun kinderen (Mendez, 2000). 

Nochtans is nergens aangetoond dat de impact van detentie op hun ouderschap minder 

groot is bij hen dan bij gedetineerde moeders (Demeersman, 2006).  

3.1.2.1 Beleving van de scheiding tussen vader en kind 

Net zoals voor vrouwen blijkt de scheiding tussen een vader en zijn kinderen ook voor 

mannen een emotionele gebeurtenis te zijn die gepaard gaat met gemis (Demeersman, 

2006; Desender, 2011-2012), pijn (Desender, 2011-2012; Tripp, 2009) en schuldgevoelens 

(Mendez, 2000). In een onderzoek rond de beleving van gedetineerde vaders, uitgevoerd in 

Belgische gevangenissen, wordt nog uitgebreider ingegaan op de beleving van vaders. De 

scheiding ging voor de gedetineerden gepaard met angst, schaamte, spijt, teleurstelling in 

zichzelf, kwaadheid op zichzelf, frustraties, machteloosheid, radeloosheid en ongeloof  

(Desender, 2011-2012). 

Al deze gevoelens gaan gepaard met een stroom van gedachten en bezorgdheden. Heel 

veel gedetineerden maken zich zorgen om hun kinderen (Desender, 2011-2012; Hairston, 

1998). In een studie van Mendez was 70% van de vaders bezorgd om het emotioneel welzijn 

van hun kinderen (Mendez, 2000). Daarnaast vragen zij zich af hoe hun kinderen hen zien 

als vader? Zal hun plaats in het leven van hun kinderen niet ingenomen worden door iemand 

anders (Hairston, 1998) en hoe kunnen ze vanuit de gevangenis hun rol als ouder blijven 

vervullen (Demeersman, 2006)? 

Net zoals bij vrouwen blijken mannen te twijfelen aan hun ouderlijke competenties  

(Desender, 2011-2012).  Uit een onderzoek van Loper en collega‟s blijkt dat de ouderlijke 

competenties voor veel vaders een grote bron van stress vormen (Loper et al., zoals 

geciteerd in Desender, 2011-2012). Hieronder gaan we dieper in op het aspect van 

ouderlijke stress.  

3.1.2.2 Ouderlijke stress en role strain 

Volgens de reeds vermelde studie van Loper en collega‟s ervaren gedetineerde vaders meer 

ouderlijke stress in vergelijking met gedetineerde moeders, ongeacht het aantal maanden 

dat zij reeds in detentie doorbrachten. Hoofdzakelijk hun relatie met hun kinderen en hun 

ouderlijke competenties veroorzaken deze stress. Gedetineerde vaders werden in de studie 

ook vergeleken met niet-gedetineerde vaders. Ook hier stelde men vast dat vaders 

significant meer stress ervaren wanneer het gaat over vaderschap (Loper et al., zoals 

geciteerd in Desender, 2011-2012). Dezelfde vaststelling maakte Nelson in zijn vergelijking 

van vaders in detentie en vaders die nog nooit gedetineerd waren geweest  (Nelson, z.d.).  
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Ten slotte stelde men in het onderzoek van Loper et al. (2009) vast dat de mate van 

ouderlijke stress minder groot was, wanneer de vader een positieve relatie heeft met de 

zorgverlener van het kind en er van overtuigd is dat er goed voor het kind gezorgd wordt 

(Loper et al., zoals geciteerd in Desender, 2011-2012).  Ook Nelson merkt dit in zijn studie 

op. Volgens hem ervaren gedetineerde vaders met een hoge mate van co-ouderschapssteun 

minder ouderlijke stress  (Nelson, z.d.). 

3.1.2.3 Copingstrategieën 

In de literatuur is in vergelijking met vrouwen heel weinig te vinden over copingstrategieën bij 

mannen. Een aantal onderzoeken stellen vast dat mannen zich net als vrouwen distantiëren 

van hun kinderen (Nurse, 2002; Tripp, 2003). Loper en collega‟s gaan er echter van uit dat 

vaders en moeders op verschillende manieren omgaan met ouderlijke stress die bij 

ouderschap in detentie komt kijken. Een hoge mate van ouderlijke stress wordt bij 

gedetineerde vaders niet geassocieerd met depressie, in tegenstelling tot de ouderlijke 

stress bij moeders in detentie. Wel zouden mannen ouderlijke stress meer tot uitting brengen 

via hun gedrag.  Contextuele verschillen tussen de situatie van moeders en vaders liggen 

aan de basis van deze verschillende manieren van omgaan. Zo wonen moeders bijvoorbeeld 

vaker bij hun kinderen voor de detentie en krijgen vaders te maken met langere straffen 

(Loper et al., zoals geciteerd in Desender, 2011-2012).  

 

3.2 Ouderschap in detentie als ‘motive for survival’ 

Ouderschap in detentie is echter niet alleen een bron van pijn, verdriet en zorgen. 

Ouderschap functioneert ook als een „motive for survival‟ (Ferraro & Moe, 2003; Shamai & 

Kochat, 2008). Kinderen geven gevangenen hoop en kracht om naar de toekomst te kijken 

(Ferraro & Moe, 2003; Shamai & Kochat, 2008). Gedetineerden in Mountyjoy Prison zijn 

trotse vaders. Vaders die regelmatig bezoek kregen van hun kroost verbonden trots aan 

prestaties en kwaliteiten van hun kinderen. Anderen verbonden trots met hun sociale status 

of rol als vader (McGrath, 2007). Kinderen geven hen iets om voor te leven (Ferraro & Moe, 

2003; Shamai & Kochat, 2008; Shannon & Abrams, 2007). Ze zijn voor gedetineerden een 

bron van zelfvertrouwen (Shannon & Abrams, 2007).  

 

3.3 Ouderschap in detentie als ‘motive for change’ 

Gedetineerden zien hun tijd in detentie als een time-out (Clarcke, et al., 2005; Clark, 1995; 

Shamai & Kochat, 2008; Tripp, 2009). Tijdens die periode is er ruimte voor persoonlijke 

reflectie en kan men het leven dat men leidt herevalueren (Clarcke, et al., 2005; Clark, 1995; 
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Tripp, 2009). Het is de ideale periode om belangrijke veranderingen in hun leven te maken 

die ertoe zullen leiden dat ze productiever zijn buiten de gevangenismuren (Tripp, 2009). 

Vooral bij drugs- en alcoholverslaafden wordt de gevangenis aangehaald als ideale periode 

voor een ommekeer. Tijdens de detentie krijgen ze de kans om een leven zonder 

middelenmisbruik te beginnen (Clarcke, et al., 2005; Clark, 1995; Tripp, 2009).  

Tijdens die time-out periode kan ouderschap in detentie, voor zowel gedetineerde moeders 

als vaders, functioneren als een keerpunt in hun leven (Block & Potthast, 1998; Clark, 1995; 

Dyer, 2005; Roettger & Swisher, 2013; Shamai & Kochat, 2008; Shannon & Abrams, 2007; 

Tripp, 2009). 

Een keerpunt kan volgens Shamai en Kochat een ervaring zijn die leidt tot een 

betekenisvolle verandering. Die ervaring bestaat meestal uit een betekenisvolle interactie in 

de gevangenis. Het kan hierbij gaan om een echte of imaginaire interactie die een intense 

emotionele pijn veroorzaakt waardoor een keerpunt in zelfperceptie als ouder en het gedrag 

ontstaat. Een voorbeeld hiervan is een moeder die overvallen wordt door een intense angst 

om vervangen te worden door een andere moederfiguur. In de studie kwam dit keerpunt er 

voor sommige moeders na de eerste detentie en voor anderen na een aantal detenties. Een 

van de deelnemers in de studie van Shamai en Kochat vatte dit als volgt samen: 

“Motherhood starts in prison . . . but it happens only after you get a slap in the face. It is very 

difficult, but it helped ...” (Shamai & Kochat, 2008)  

In de studie van Tripp werd het keerpunt vaak verbonden aan het verlangen om een betere 

vader te zijn en om thuis fysiek aanwezig te kunnen zijn bij hun kinderen  (Tripp, 2009). God 

werd ook vaak aangehaald als sleutel tot grote levensveranderingen (Stringer, 2009; Tripp, 

2009). In de studie van Tripp zijn religie of stoppen met drugs keerpunten die gericht zijn op 

een algemene verbetering van zichzelf. Ze zijn niet specifiek gericht op een verbetering van 

de vader identiteit. Echter sommige van die algemene keerpunten worden uiteindelijk wel 

verbonden met de wens van de gedetineerde om een betere ouder te zijn. In het onderzoek 

wezen vaders er namelijk op dat voor hen niet de detentie als een barrière functioneert in 

hun relatie met hun kinderen, maar wel hun drugsmisbruik (Tripp, 2009).   

 

3.4 Besluit 

Ouderschap in detentie is duidelijk een emotionele gebeurtenis voor zowel moeders als 

vaders. Beiden worden geconfronteerd met een waterval van emoties en zorgen. De detentie 

en de heersende stereotypen in onze samenleving zorgen er daarnaast ook voor dat 

gedetineerden gaan twijfelen aan zichzelf als ouder en hun competenties. Zowel moeders 
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als vaders worstelen soms met het gevoel gefaald te hebben als ouder. Dit alles in 

combinatie met de verwachtingen die komen kijken bij de rol van vader of moeder zorgen bij 

veel gedetineerde ouders voor „role strain‟ of ouderlijke stress. Echter ouderschap in detentie 

is voor sommige ouders een licht in de duisternis. Voor anderen is het dan weer een redding 

van het criminele pad waarop ze verzeild raakten.    

De informatie die in dit thema verzameld werd leert ons echter dat, in vergelijking met 

vaders, veel meer wordt stil gestaan bij de beleving van gedetineerde moeders. Dit zorgt er 

vervolgens ook voor dat de informatie over de beleving van moederschap in detentie veel 

uitgebreider en gedetailleerder is. Wat we weten over de beleving van vaderschap in 

detentie is gebaseerd op een beperkt aantal bronnen. Wel wordt duidelijk dat het beeld van 

de criminele vader die niet om zijn kinderen geeft, zoals voorgesteld werd in thema twee, 

onjuist is.  
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4 Thema 4: Ouder-kind contact 

Gedetineerden brengen hun dagen door binnen de muren van de gevangenis. Zoals reeds 

aangegeven ervaren gedetineerde ouders de scheiding met hun kinderen als één van de 

meest pijnlijke gevolgen van hun opsluiting. Contact met hun kinderen wordt drastisch 

gewijzigd en aan de regels en voorwaarden van de gevangenis onderworpen. In dit 

hoofdstuk verdiep ik mij dan ook in het contact tussen de ouder in detentie en hun kinderen.  

In het eerste deel bespreek ik de drie vormen van contact. Ten eerste vragen we ons af of 

elke gedetineerde ouder even veel contact met zijn of haar kinderen heeft? Vervolgens ga ik 

eventuele moeilijkheden en problemen na die gedetineerden en hun bezoekers, wanneer zij 

contact met elkaar zoeken, kunnen ondervinden. Die problemen worden hier als te 

overwinnen barrières benoemd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten barrières. 

Aansluitend zal ook blijken dat sommige ouders wel contact kunnen hebben met hun 

kinderen, maar dit zelf niet willen. Ten slotte haal ik een aantal redenen aan waarom het al 

dan niet belangrijk is om het contact met de kinderen te onderhouden. Het zal duidelijk 

worden dat contact enerzijds positieve aspecten kent en anderzijds ook een wrange 

nasmaak kan hebben.  

 

4.1 Soorten en mate van contact 

Gevangenen hechten enorm veel belang aan brieven, telefoontjes en persoonlijk bezoek. 

Deze drie vormen van contact worden dan ook herhaaldelijk besproken in de literatuur 

(Arditti, 2012; Nurse, 2002; Parke & Clarke-Stewart, 2003; Snyder, 2009). Volgens 

cijfergegevens van het Bureau of Justice Statistics zou meer dan drie vierde van de ouders 

in de Verenigde Staten hebben aangegeven contact te hebben gehad met hun kinderen 

sinds hun aanhouding. Uitzonderlijk bevatten de cijfergegevens hier contact met kinderen 

van alle leeftijden, dus zowel minderjarigen als meerderjarigen. Daarnaast zouden volgens 

de gegevens moeders meer contact hebben met hun kinderen dan vaders  (Glaze & 

Maruschak, 2008). Een mogelijke verklaring hiervoor is terug te vinden in de studie van 

Loper en collega‟s (2009). Zij stelden namelijk vast dat gedetineerde vaders, in vergelijking 

met moeders, vaker minder goed overeen komen met diegene die voor hun kinderen zorgt 

(Loper et al., zoals geciteerd in Desender, 2011-2012). Een andere verklaring zou ook 

kunnen zijn dat mannen gemiddeld langere straffen uitzitten dan vrouwen en daarnaast ook 

minder frequent contact hadden met hun kinderen voor de aanvang van hun detentie  (Glaze 

& Maruschak, 2008). Bloom beweerdt echter het tegendeel. Volgens haar zouden moeders 

het veel moeilijker hebben om contact met hun kinderen te onderhouden (Bloom, 1995).  
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Uit de cijfers blijkt dat ouders die binnen de maand voor of net voor hun arrestatie 

samenwoonden met hun kinderen meer contact hebben met hun kinderen dan ouders die 

niet samenleefden met hun kinderen. Deze vaststelling geldt zowel voor moeders als vaders.  

Daarnaast rapporteerden ouders die het einde van hun straf naderen frequenter contact met 

hun kinderen te hebben dan gedetineerden waarbij de vrijlatingsdatum nog veraf is. De 

verschillen hiertussen waren echter niet danig groot.  

Als we specifiek kijken naar de verschillende vormen van contact dan zien we dat de 

meerderheid van de gevangenen te kennen geeft dat zij brieven met elkaar uitwisselen. 

Deze vorm van contact wordt gevolgd door telefoongesprekken. Persoonlijke bezoeken 

komen ten slotte op de laatste plaats  (Glaze & Maruschak, 2008). Hieronder ga ik verder in 

op elke afzonderlijke vorm van contact.  

4.1.1 Brieven of kaartjes en telefoontjes 

Brieven schrijven en telefoontjes komen het vaakst voor en zijn de gemakkelijkste vorm van 

communicatie (Arditti, 2012). Het zijn pogingen om het leven te normaliseren binnen een 

abnormale omgeving  (Clarcke, et al., 2005). Daarnaast bieden ze hen de mogelijkheid om 

een relatie met hun kinderen te ontwikkelen en te verstevigen (Snyder, Carlo, & Mullins, 

2001). De dialogen en de schrijfsels bevatten een scala aan verhalen over dagelijkse 

bezigheden zoals vrienden, dieren, roddels, plannen voor de toekomst, de terugkeer naar 

huis, vooruitgang van het kind, school, sportevenementen enzovoort (Clarcke, et al., 2005). 

Gedetineerden hebben vaak geen of weinig persoonlijke controle over (de hoeveelheid) 

bezoek van kinderen. Bij brieven is dit anders. Hij of zij kan brieven schrijven wanneer hij wil, 

wat hij wil en voor weinig geld. Bovendien kan over de inhoud nagedacht worden (Loper & 

Tuerk, 2011).  

De mate waarin brieven geschreven worden of telefoontjes gemaakt worden, wijzen er op 

dat de gedetineerde geeft om zijn of haar kind van op afstand. Het kan natuurlijk ook 

aangeven dat de gedetineerde nood heeft aan emotionele steun van zijn naasten of de 

brieven kunnen een manier zijn om zijn criminele veroordeling „goed te maken‟ (Clarcke, et 

al., 2005). 

Berry en Eigenberg stellen dat vrouwen effectiever zijn in het onderhouden van telefonisch 

contact met hun kinderen. Van de 109 bevraagde gedetineerde moeders had ongeveer één 

derde van de moeders minstens één maal per week telefonisch contact met haar kinderen. 

Een grootschalig onderzoek waar 6250 gedetineerde ouders aan deelnamen, sluit zich 

hierbij aan. Vaders zouden veel minder telefonisch contact hebben met hun kinderen. In de 

studie had namelijk slechts 47% van de vaders telefonisch contact gehad in de afgelopen 
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drie maanden, ten opzichte van 70% van de moeders (Gentry, 2003). Ook in de 

cijfergegevens van het Bureau of Justice Statistics wordt gekeken naar de mate van contact. 

Daar stelt men eveneens vast dat vrouwen vaker dan mannen dagelijks tot wekelijks 

telefonisch contact hebben met hun kinderen. In de categorieën „één keer per maand‟, 

„minder dan één keer per maand‟ en „nooit‟ overheersen de vaders. Dezelfde vaststelling 

werd gedaan met betrekking tot briefwisseling. 

Clarcke en collega‟s vinden dan weer dat vaders wel veel telefonisch contact hebben. 

Volgens hen belt 56% van de vaders maandelijks of zelfs meer met hun kind  (Clarcke, et al., 

2005). Dit is veel ten opzichte van minder dan 18% vaders die minstens maandelijks contact 

hebben in de studie van Glaze en Marushak (Glaze & Maruschak, 2008). Gedetineerden 

omschreven hoe belangrijk het is om de stem van hun kind te horen om zich doorheen de 

dag te helpen. In vergelijking met het aantal telefoontjes die men pleegt, worden meer 

brieven geschreven. 65% van de vaders schrijft maandelijks of vaker een brief naar zijn 

kinderen. Clarcke en collega‟s geven wel aan dat brieven of kaartjes ontvangen veel minder 

frequent voorkomt, in verhouding tot het versturen er van (Clarcke, et al., 2005).   

4.1.2 Bezoek 

Bezoeken worden in het algemeen als positief ervaren, omdat op die momenten directe 

emotionele steun en communicatie mogelijk zijn (Clarcke, et al., 2005). Toch komt 

persoonlijk bezoek het minst voor (Glaze & Maruschak, 2008). 

Volgens Glaze en Marushak is er geen onderscheid in bezoek tussen moeders en vaders. 

Beiden krijgen evenveel bezoek (Glaze & Maruschak, 2008). Niet iedereen gaat hier echter 

mee akkoord. Volgens Belknap zouden vrouwen minder bezoek krijgen, omdat hun familie, 

partners en vrienden minder loyaal zijn naar gedetineerde vrouwen toe (Belknap, zoals 

geciteerd in Berry & Eigenberg, 2003).  Meer specifiek, volgens Casey-Acevedo, Bakken en 

Karle, zouden moeders die iets ouder zijn minder bezoek ontvangen. Een mogelijke reden 

hiervoor zou kunnen zijn dat deze oudere moeders (>33) ook oudere kinderen hebben met 

meer uiteenlopende interesses die minder aansluiten bij de interesses van hun moeder 

(Casey-Acevedo, Bakken, & Karle, 2004). Volgens een andere studie zouden vaders dan 

weer veel minder bezoek krijgen. 42% van de moeders ontving namelijk in de afgelopen drie 

maanden bezoek, ten opzichte van slechts 19% van de vaders (Genty, 2003).  

Verschillende studies tonen aan dat een significant deel van de ouders erg weinig of 

helemaal geen bezoek krijgt van hun kinderen (Clarcke, et al., 2005; Glaze & Maruschak, 

2008; Houck & Loper, 2002; Loper & Tuerk, 2011; Mumola, 2000; Poehlmann, 2005). De 

studie van Lenaers over gedetineerden in Vlaamse gevangenissen wijkt hier op het eerste 

zicht van af. Volgens de studie krijgt 69% van de gedetineerden met kinderen bezoek van 
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die kinderen (Lenaers, 2001). Hier moet wel opgemerkt worden dat geen gegevens 

beschikbaar zijn over de frequentie, waardoor het percentage een misleidend beeld kan 

geven. De studie van Buyse en collega‟s (1996) stelt dan weer vast dat ongeveer één derde 

van de gevangenen nooit bezoek krijgt van hun kinderen (Buyse et al., zoals geciteerd in 

Desender, 2011-2012). Dit laatste onderzoek ligt dan weer meer in de lijn met vaststellingen 

uit internationaal onderzoek. 

 

4.2 Barrières 

Sommige gedetineerde ouders weten niet waar hun kinderen zijn (Hairston, 2002; Shannon 

& Abrams, 2007). Zij krijgen dus niet de kans om contact op te nemen. Wie wel de kans krijgt 

om contact te zoeken met zijn of haar kinderen, kan hier een aantal barrières in ondervinden. 

Parke en Clarke-Stewart spreken over drie barrières waarmee gedetineerden en kinderen 

die contact met elkaar zoeken geconfronteerd worden  (Parke & Clarke-Stewart, 2003). 

Aspecten van deze barrières vond ik ook bij andere auteurs terug. Vandaar dat ik deze 

driedeling hier verder hanteer. 

4.2.1 Attitude barrières 

Wanneer we het hebben over contact tussen gedetineerde ouders en hun kinderen kunnen 

diverse communicatiebarrières worden vastgesteld (Snyder, 2009). Een mogelijke barrière 

die hier wordt besproken heeft betrekking op diegene die instaat voor de zorg van het kind 

buiten de gevangenismuren. Dyer wijst er in zijn artikel op dat het die personen zijn die de 

kinderen naar de gevangenis brengen, die brieven voorlezen aan kinderen die nog niet 

kunnen lezen en die beslissen of telefoontjes aanvaard worden of niet (Dyer, 2005).  

Wanneer een ouder in de gevangenis verblijft, gebeurt het namelijk vaak dat de verzorger 

van het kind of de niet gedetineerde ouder van het kind niet wil meewerken aan bezoeken 

(Dyer, 2005; Hairston, 2002; The Council on Crime and Justice, 2006). Verschillende 

redenen, waaronder bezorgdheid over de manier waarop een bezoek het gedrag en de 

emoties van het kind zal beïnvloeden, kunnen hier de oorzaak van zijn  (Snyder, Carlo, & 

Mullins, 2001). Vaak echter, vormen conflicten de oorzaak (Dyer, 2005; Hairston, 2002; The 

Council on Crime and Justice, 2006). 

Meer specifiek ligt de focus in de literatuur vaak op moeders die de betrokkenheid van de 

vader belemmeren  (Dyer, 2005). Dit lijkt ook logisch gezien bijna 90% van de vaders de 

moeder aanwijst als diegene die tijdens de detentie voor het kind zorgt. Omgekeerd geven 

veel minder moeders, nog geen 40%, de vader als verzorger van het kind op (Glaze & 

Maruschak, 2008).  
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Naar de beperking van de vaders betrokkenheid door de moeder wordt ook wel verwezen als 

“maternal gatekeeper” (Dyer, 2005). In verschillende bronnen wordt aangehaald dat de 

gedetineerde vader vaak afhankelijk is van de bereidheid van de moeder om in te stemmen 

met contact (Dyer, 2005; McGrath, 2007; Shannon & Abrams, 2007; Swicher & Waller, 

2008). Die bereidheid tot contact hangt vaak samen met de vaders (legale) relatie met de 

moeder (Roy en Dyson zoals geciteerd in Modecki & Wilson, 2009; Hairston, 1998). 

Problemen in de relatie tussen de vader en de moeder hebben hoofdzakelijk te maken met 

financiële problemen, ontrouw en bedrog, een breuk tussen beiden of wrok ten aanzien van 

de gedetineerde ouder (The Council on Crime and Justice, 2006).  

Volgens een studie van Swicher en Waller bestaan er ook grote verschillen in de 

hoeveelheid contact tussen blanke, Afro Amerikaanse en Latino vaders en hun kinderen. Zo 

bleek het verband tussen vorige detenties en de hoeveelheid contact met kinderen veel 

groter te zijn bij blanken dan bij Afro Amerikanen en Latino‟s. Hoe meer detenties een blanke 

vader had, hoe minder contact hij met zijn kinderen had. Hier kunnen verschillende redenen 

voor aangehaald worden. Zo zouden moeders vaker een relatie in stand houden met een 

Afro Amerikaanse of Latino vader ondanks hun crimineel verleden of recente criminele 

daden. Een romantische relatie hebben wordt in het onderzoek sterk geassocieerd met extra 

dagen contact. Bovenstaande vaststelling zou ook verklaard kunnen worden door raciale en 

etnische verschillen in de graad van stigma die geassocieerd wordt met gevangenschap. 

Ook verschillen in interpretatie van het crimineel strafrechtsysteem of verschillen in de 

manier waarop families zich aanpassen aan een opsluiting kunnen mee een rol spelen in de 

verklaring. Afro Amerikaanse en Latino families met een lagere socio-economische status 

die vaker geconfronteerd worden met detentie en die het crimineel strafrechtsysteem meer 

wantrouwen, zien een detentie als één van de vele uitdagingen waarmee ze geconfronteerd 

worden. Vandaar dat contact behouden dus iets is dat er gewoon bij hoort (Swicher & Waller, 

2008). 

Ondanks dat de literatuur vaak focust op problemen die gedetineerde vaders ondervinden bij 

contact met hun kinderen, is er ook literatuur die aandacht besteedt aan de problemen die 

gedetineerde moeders ondervinden. Volgens Poehlmann geven resultaten aan dat kinderen 

minder kans hebben om hun moeder te bezoeken en met haar aan de telefoon te praten als 

de moeder-verzorger relatie gekenmerkt wordt door conflicten en gebrek aan warmte 

(Poehlmann, 2005). De kwaliteit van de moeder-verzorger relatie is dus ook hier een 

belangrijke predictor voor de frequentie van het contact (Enos, 2001; Poehlmann, 2005). 

Enos voegt hier nog aan toe dat blanke families minder ondersteunend zijn dan Afro 

Amerikaanse of Hispanic families ten opzichte van gedetineerde moeders  (Enos, 2001).  
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Naast diegenen die buiten de gevangenis zorgen voor de kinderen zijn er ook nog anderen 

die gekant kunnen zijn tegen communicatie tussen gedetineerde ouders en hun kinderen. 

Zowel correctionele medewerkers als professionals binnen de sociale dienstverlening 

hebben vragen met betrekking tot de kennis die bestaat over kindbezoeken aan de 

gevangenis. Ze uiten bezorgdheden over de onderdrukkende gevangenisomgeving en over 

de aanvaarding van opsluiting door kinderen. Anderen vragen zich dan weer af of het contact 

tussen gevangenen en hun kinderen voor gedetineerden in het algemeen of voor bepaalde 

groepen van criminelen aangemoedigd moet worden  (Hairston, 2002).   

Tot nu toe ging het telkens over volwassenen die contact tussen de gedetineerde ouder en 

het kind in de weg staan. Volgens Houck en Loper kan geen contact echter ook wijzen op de 

onwil van een kind (Houck & Loper, 2002).  

4.2.2 Institutionele en praktische barrières 

Eenmaal de toelating tot contact is verkregen, worden gedetineerde ouders in hun 

communicatie en contact met hun kinderen gehinderd door het institutioneel beleid van de 

gevangenis dat gericht is op controle (Hairston, 1998; Nurse, 2002; Snyder, 2009). Veel 

gevangenissen die contact toelaten, belemmeren het behouden van familiale banden eerder 

dan dat ze deze ondersteunen (Enos, 2001; Hairston, 2002). Bovendien variëren de 

mogelijkheden om contact te onderhouden met familie sterk van institutie tot institutie 

(Hairston, 2002).  

Ten eerste zijn er de telefoongesprekken die beperkt zijn in aantal (Snyder, 2009; Travis, 

McBride, & Solomon, 2003) en duur (Hairston, 1998; Snyder, 2009; Travis, McBride, & 

Solomon, 2003). Daarnaast is er nog de kostprijs van de telefoongesprekken (Clarcke, et al., 

2005; Loper & Tuerk, 2011; Snyder, Carlo, & Mullins, 2001; Travis, McBride, & Solomon, 

2003) die de gevangenen zelf moeten dragen. Sommigen hebben familie of kinderen in het 

buitenland waardoor die kosten om hen te contacteren stevig kunnen oplopen. Tenslotte 

vormt bereikbaarheid ook een probleem. Soms kan de gedetineerde enkel bellen op 

ogenblikken waarop de moeder of de kinderen net niet thuis zijn (Clarcke, et al., 2005).  

Ten tweede blijkt op bezoek komen niet altijd even gemakkelijk. De geografische afstand 

tussen de gevangenis en de woonplaats van de kinderen vormt een eerste obstakel (Arditti, 

Lambert-Shute, & Joest, 2003; Berry & Eigenberg, 2003; Clarcke, et al., 2005; Lenaers, 

2001; Loper & Tuerk, 2011; Snyder, 2009). Onderzoek stelde hierbij vast dat gedetineerde 

vrouwen in het algemeen op een grotere afstand van hun familie worden ondergebracht dan 

mannen (Parke & Clarke-Stewart, 2003; Travis, McBride, & Solomon, 2003), dit omdat er 

minder vrouwengevangenissen zijn en deze dus meer verspreid liggen (Parke & Clarke-

Stewart, 2003). Het gebrek aan transportmiddelen (Berry & Eigenberg, 2003), de reiskosten 
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en de ongemakken die bij reizen komen kijken bemoeilijken bezoek nog meer (Berry & 

Eigenberg, 2003; Clarcke, et al., 2005; Snyder, Carlo, & Mullins, 2001). Als familie dan al tot 

bij de gevangenis geraakt om op bezoek te komen, zijn er nog een aantal andere problemen 

waarmee men geconfronteerd wordt. Zo zijn het aantal bezoekdagen en –uren beperkt 

(Hairston, 1998; Snyder, 2009), moet men soms lang wachten (Hairston, 1998; The Council 

on Crime and Justice, 2006) en moet men ingewikkelde procedures doorlopen vooraleer 

men effectief tot bij de gevangene geraakt (Arditti, Lambert-Shute, & Joest, 2003).  

Tijdens het bezoek blijken zich ook problemen voor te doen. In een studie van Clarke en 

anderen gaven vaders aan dat bezoeken soms te lang duren. Na een tijdje raken zowel de 

gedetineerde als de bezoekers uitgesproken en gaat men zich vervelen. Vaders in de studie 

vertelden dat de bezoeken geforceerd zijn. Er is sprake van een gevangenisatmosfeer. 

Gesprekken, activiteiten en contact in het algemeen verlopen niet op een natuurlijke manier 

(Clarcke, et al., 2005). Zo mag men elkaar in sommige gevangenissen bijvoorbeeld niet 

aanraken (Clarcke, et al., 2005; Hairston, 1998) en in veel gevangenissen zijn er amper 

activiteiten voor kinderen voorzien (The Council on Crime and Justice, 2006). 

Bezoekersfaciliteiten zijn in het algemeen niet naar behoren uitgerust (Hairston, 1998; 

Snyder, Carlo, & Mullins, 2001; The Council on Crime and Justice, 2006). De traditionele 

bezoeksruimte is een vervreemdende, intimiderende omgeving die zowel beangstigend als 

bedreigend blijkt te zijn voor het emotionele en fysieke welzijn van bezoekende kinderen. Dit 

alles zorgt er voor dat de kans op toekomstige bezoeken afneemt  (Snyder, Carlo, & Mullins, 

2001).  

Tenslotte waren er in de studie van Clarck enkele gedetineerde vaders  die bang zijn dat hun 

kinderen bij een bezoek aan de gevangenis blootgesteld zouden worden aan andere 

gevangenen die bijvoorbeeld een crimineel verleden als pedofiel hebben (Clarcke, et al., 

2005).  

 

4.3 Contact vermijden 

Gedetineerde ouders kiezen er soms bewust voor om geen contact te onderhouden met hun 

kinderen. Betekent dit dan dat deze ouder geen ouderlijke rol wil opnemen of doen zij dit juist 

uit bestwil voor het kind? Allerlei redenen kunnen aan de basis van hun keuze liggen.  

Enerzijds vermijden sommige ouders liever contact met hun kinderen omwille van de pijn die 

ze hierbij ervaren, het schuldgevoel tegenover hun kinderen en het gevoel als ouder gefaald 

te hebben (Dyer, 2005; Hairston, 2002; Shamai & Kochat, 2008; Tripp, 2003). Wie ervoor 
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kiest om wel contact te houden weet dat de relatie met hun kinderen gepaard gaat met de 

nodige twijfel over die keuze om contact te houden (Shamai & Kochat, 2008). 

Anderzijds zijn er ook ouders die van bezoeken met hun kinderen afzien uit bezorgdheid om 

het welzijn van hun kinderen (Arditti, lambert-Shute, & Joest, 2003; Shamai & Kochat, 2008; 

Swicher & Waller, 2008) of omdat ze het kind nog te jong vinden om onder dergelijke 

omstandigheden op bezoek te komen (Shamai & Kochat, 2008)  

Nog andere ouders willen dan weer geen contact met hun kinderen omdat zij denken dat hun 

detentie slechts van korte duur is. Er zijn ook ouders die denken dat zij vanuit de gevangenis 

niets kunnen betekenen voor hun kinderen. Zij gaan ervan uit dat ze hun afwezigheid kunnen 

goedmaken eens ze vrijkomen (Hairston, 2002).  

 

4.4 Waarom wel of geen contact? 

Bezoeken, telefoontjes, kaarten of brieven laten volwassenen, ouders en kinderen toe om 

familie-ervaringen met elkaar te delen en om in familierituelen zoals verjaardagen deel te 

nemen. Enerzijds verzekeren dergelijke vormen van contact de gedetineerde ouders dat hun 

kinderen hen niet vergeten (Hairston, 2002). Volgens Snyder zouden gedetineerden, in dit 

geval ging het om moeders, die regelmatig bezoek krijgen van hun kinderen een meer 

gebalanceerde en realistische kijk hebben op hun kinderen en de emoties van hun kinderen 

(Snyder, 2009). Weinig contact zou daarentegen leiden tot een geïdealiseerd beeld van de 

ouder-kind relatie (Houck & Loper, 2002). Anderzijds weten kinderen zo ook dat hun 

gedetineerde ouders hen graag zien en om hen geven (Hairston, 2002).  

Familiale contacten helpen gevangen om om te gaan met hun straf en bieden hoop op een 

toekomstig leven buiten de gevangenismuren (McGrath, 2007). Geen contact of een gebrek 

aan contact heeft dan ook allerlei negatieve gevolgen. Tripp heeft het in zijn studie over 

gedetineerde Afro Amerikaanse vaders over drie consequenties op vlak van motivatie, 

vaardigheden en steun. Door een gebrek aan familiale contacten degraderen gedetineerden 

zichzelf als vader en verliezen ze de motivatie om hun rol als vader opnieuw op te nemen na 

de detentie. Daarnaast kan een gebrek aan contact leiden tot een afname van de 

interactievaardigheden die ze gebruiken bij familie. Geen contact leidt sneller tot 

„prisonization‟. Gevangenen nemen een gevangenisidentiteit aan (Tripp, 2003) en bergen 

hun vader identiteit op (Dyer, 2005; Tripp, 2003). Dit geldt echter niet alleen voor mannen. 

Berry en Eigenberg schrijven dat bezoeken aan moeders de kans geven om blijvende 

interesse in het leven van hun kinderen te tonen. Het laat hen toe om hun rol als ouder te 

behouden, weliswaar geherdefinieerd (Berry & Eigenberg, 2003). Zonder die bezoeken lukt 
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dit niet. Beperkt bezoek schendt de ouder-kind relatie en vermindert de mogelijkheden om 

legale en educatieve beslissingen te nemen vanuit de gevangenis (Clark, 1995; Johnston & 

Gabel, 1995). Langzaam brokkelen de inspanningen van moeders om hun ouderlijke rol te 

behouden af (Snyder, 2009).  

Naast een verlies van motivatie en vaardigheden, ervaren gedetineerde mannen ook een 

verlies van steun. Ze vervreemden van hun familie (Dyer, 2005; Tripp, 2003) en verliezen zo 

een belangrijke bron aan steun die zij nochtans heel hard nodig zullen hebben. Ten eerste 

biedt familie hen steun gedurende de detentie (Tripp, 2003). Via contact laat de familie de 

gedetineerde toe om zichzelf te zijn en te functioneren in sociaal aanvaardbare rollen. De 

gedetineerde wordt dan even niet als een gevangenisnummer of geïnstitutionaliseerde 

crimineel behandeld (Hairston, 2002). Ten tweede zorgt blijvend contact met de familie 

gedurdende de detentie ook voor de nodige steun wanneer de gedetineerde vrijkomt (Tripp, 

2003). Verschillende studies tonen aan dat contact tussen gedetineerde vaders en hun 

familie helpt om recidive bij vrijlating te verminderen (Clarcke, et al., 2005; Hairston, 2002; 

Nurse, 2002; Tripp, 2003). Daarnaast verbetert het de kans op een succesvolle 

familiehereniging (Hairston, 1998). Ook moeders zouden baat hebben bij kindbezoek. Het 

kan hen op hun vrijlating en hereniging met hun kinderen helpen voorbereiden (Casey-

Acevedo, Bakken, & Karle, 2004; Snyder, 2009) Ook bij hen zou contact leiden tot minder 

recidive (Desender, 2011-2012; Snyder, Carlo, & Mullins, 2001).  

Verder wordt ook gesproken over de negatieve gevolgen voor de geestelijke en lichamelijke 

gezondheid van gedetineerden. Een gebrek aan contact wordt ervaren als een „pain of 

imprisonment‟ (Foster, 2012). Ouders die regelmatig contact hebben met hun kinderen 

ervaren minder emotionele pijn ten gevolge van de scheiding, hebben minder last van stress 

(Houck & Loper, 2002; Poehlmann, 2005; Wrenn, 2010) en plegen minder institutioneel 

wangedrag (Houck & Loper, 2002). In een studie van Snyder, Carlo en Mullins stelde men 

vast dat vooral het fysiek zien en aanraken van de kinderen moeders gerust stelt over de 

veiligheid en het welzijn van hun kinderen. Bovendien kan het hun angsten verminderen of 

zelfs wegnemen (Snyder, Carlo, & Mullins, 2001).  

In de studie van Foster wordt minder contact met kinderen geassocieerd met meer fysieke 

gezondheidsproblemen (Foster, 2012). De studie van Poehlmann linkt dan weer minder 

face-to-face bezoeken van kinderen aan meer depressieve symptomen bij de moeder. Dit 

verband werd echter niet vastgesteld bij telefonisch contact. Wel stelde men vast dat de 

frequentie van telefonisch contact de kwaliteit van de moeder-kind relatie voorspelde. De 

leeftijd van het kind in kwestie bleek hierbij belangrijk. Uit de resultaten concludeerden de 
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onderzoekers dat moeders een positieve en warme relatie aangeven als ze regelmatig met 

hun kinderen telefoneren en als hun kinderen ouder zijn (Poehlmann, 2005).  

Hoewel er veel redenen zijn om te pleiten voor contact, zijn er evenwel ook onderzoeken die 

het belang van contact nuanceren. De onderzoeken tonen aan dat contact tussen 

gedetineerden en hun kinderen ook negatieve gevolgen kan hebben voor de gedetineerde.  

Ten eerste stelden Bales en Mears in hun studie bij gedetineerde mannen en vrouwen vast 

dat bezoek ontvangen van familie of vrienden in het algemeen gelinkt kan worden aan 

minder recidive. Echter, tussen kindbezoek en recidive stelden zij geen statistisch verband 

vast. In tegenstelling, frequenter kindbezoek werd geassocieerd met een groter risico op 

recidive. Een mogelijke reden hiervoor is dat gedetineerden die kindbezoek ontvangen extra 

druk ervaren. Ze worden extra geconfronteerd met het feit dat zij hun ouderlijke rol niet naar 

behoren kunnen opnemen, wat leidt tot verhoging van recidive (Bales & Mears, 2008).  

Ten tweede deed men in de studie van Casey-Acevedo en collega‟s een vaststelling die 

aangeeft dat vrouwen die bezoek ontvangen van hun kinderen een grotere waarschijnlijkheid 

hebben om deel te nemen in serieuze en gewelddadige overtredingen binnen de 

gevangenis. Moeders die geen bezoek kregen waren minder vaak betrokken bij dergelijke 

overtredingen in de gevangenis en indien ze betrokken waren, dan ging het om minder 

zware incidenten. De onderzoekers in de studie geven een mogelijke verklaring hiervoor. 

Kindbezoek is dan misschien wel goed om de moeder voor te bereiden op haar vrijlating en 

haar hereniging met haar kinderen en misschien zijn moeders wel gelukkig en opgelucht om 

hun kinderen te zien, toch kan de scheiding tussen beiden leidden tot depressieve gevoelens 

en kwaadheid. Als het bezoek net voorbij is en de moeder weet dat ze haar kinderen voor 

een tijdje niet zal zien, kunnen frustraties hier rond oplopen en geuit worden in agressie. De 

emoties die moeders ervaren bij een bezoek worden bovendien nog versterkt door het feit 

dat moeders geen controle of invloed kunnen uitoefenen op het leven van hun kinderen 

(Casey-Acevedo, Bakken, & Karle, 2004). Ook Loper sluit zich hierbij aan. Zij geeft toe dat 

een kind hebben de kans van een gedetineerde om zich beter aan te passen aan het 

gevangenisleven soms kan verhogen, gezien er een soort van verbondenheid en doel is dat 

geruststellend en stabilisered kan werken. Ze merkt echter ook op dat de scheiding van een 

gedetineerde met zijn of haar kinderen evengoed kan leiden tot slechtere aanpassing aan 

het gevangenisleven. Moeders gedragen zich op complexe manieren die geassocieerd 

worden met hun copingmechanismen en hun vaardigheden om om te gaan met ouderlijke 

stress. De manier waarop een gedetineerde haar rol als ouder ervaart is volgens Loper 

relevanter dan enkel het ouder zijn (Loper, 2006).    
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Ten derde wijzen Houck en Loper op die emoties, zoals hierboven reeds aangegeven, die 

gepaard gaan met bezoek. Die emoties zijn niet allemaal positief of vrolijk. Zo ervaren 

gedetineerden angst bij het wachten op het bezoek. Ze maken zich zorgen over hoe de 

kinderen, de verzorgers, de gevangenen en het personeel van de gevangenis zich zullen 

gedragen en hoe zij zullen reageren op het bezoek. Daarnaast voelt men zich verdrietig als 

men er aan denkt dat het bezoek te kort of te lang zou kunnen duren en ten slotte heeft men 

voordien al angst over hoe men zich zal voelen na het bezoek (Houck & Loper, 2002). 

Afsluitend dient opgemerkt te worden dat gedetineerden vaak het uitzitten van een detentie 

verkiezen boven vrijkomen onder probatievoorwaarden. Probatie wordt namelijk als te 

controlerend en te streng ervaren om dagelijkse beslissingen te kunnen nemen (Tripp, 

2009). Hoewel contact dus belangrijk en bevorderlijk blijkt te zijn voor gedetineerden, 

verkiezen zij dus een opsluiting met weinig contactmogelijkheden boven een probatie met 

meer mogelijkheid tot contact en onder strikte voorwaarden. 

Ondanks dat er negatieve gevolgen zijn van ouder-kind contact besluit Caser-Acevedo en 

collega‟s dat dit geen reden is om contact met kinderen af te schaffen. Ten eerste merken zij 

op dat contact afschaffen geen minimalisering betekent van de problemen die gecreëerd 

worden door de scheiding. Contact afschaffen zou zelfs tot een toename van het familiaal 

disfunctioneren en problemen bij hereniging met de kinderen kunnen leiden. Ten tweede 

ondervinden niet alleen de gedetineerde ouders voordelen, ook de kinderen van de 

gedetineerde ouders ervaren voordelen bij ouder-kind contact. Ten derde moeten 

gedetineerden constructief leren omgaan met de gevolgen van hun daden en moeten zij 

ouderschaps- en interpersoonlijke vaardigheden aanleren (Casey-Acevedo, Bakken, & Karle, 

2004).  

 

4.5 Besluit 

Brieven, telefoontjes en bezoek zijn in de literatuur de meest voorkomende manieren voor 

gedetineerden om contact te houden met hun kinderen. Via deze beperkte mogelijkheden 

proberen gedetineerden een plaats in het leven van hun kinderen te behouden. 

Cijfergegevens over de mate waarin gedetineerde vaders en moeders contact hebben met 

hun kinderen en over de manier waarop dit contact verloopt zijn niet eenduidig. Verschillende 

studies geven verschillende resultaten weer. Sommige studies geven resultaten over contact 

bij moeders, sommige over contact bij vaders en anderen vergelijken beiden. De één gaat op 

zoek naar hoeveel ouders wekelijks contact hebben, de ander bekijkt de mate van contact 

over een periode van drie maanden. Dit alles maakt de vergelijking niet eenvoudiger.  
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Wat wel duidelijk is, is dat contact onderhouden geen eenvoudige activiteit is. Zowel van de 

gedetineerde als van de bezoeker worden inspanningen gevraagd om de attitude, 

institutionele en praktische barrières te overwinnen.  

Ten slotte blijkt ook dat ouder-kind contact een bitterzoet verhaal is. Enerzijds zijn ouders 

met om het even welke vorm van contact blij. Contact geeft namelijk steun, werkt motiverend 

en maakt dat ouders hun ouderlijke rol en vaardigheden kunnen blijven uitoefenen. 

Daarnaast is het bevorderlijk voor het welzijn en gedrag van gedetineerden, houdt het hen 

weg van conflicten binnen de gevangenis en helpt het hen om bij een terugkeer naar huis op 

het rechte pad te blijven. Anderzijds blijkt bezoek ook minder positieve kanten te hebben. Zo 

kan bezoek er voor zorgden dat ouders verdriet, angst, stress en frustraties ervaren die tot 

agressie en meer institutioneel wangedrag kunnen leiden. Hoe een ouder contact zal ervaren 

valt moeilijk te voorspellen en kan sterk variëren tussen gedetineerde ouders.  
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5 Thema 5: Ouderschapsprogramma’s en -projecten 

Dat ouder zijn in de gevangenis niet gemakkelijk is en gepaard gaat met heel wat emoties, is 

ondertussen duidelijk geworden. In de literatuur is dan ook vaak sprake van 

ouderschapsprogramma‟s die in gevangenissen worden aangeboden. Pollock omschrijft 

ouderschapsprogramma‟s als volgt: “Programma‟s die specifiek de rol van [mannen en] 

vrouwen als [ouder] aanspreekt en proberen om de uitvoering van die rol te 

vergemakkelijken en/of helpen in het ontwikkelen van ouderlijke vaardigheden” (Pollock, 

2002).  

In dit hoofdstuk probeer ik de informatie rond dergelijke programma‟s en projecten te 

structureren. Eerst beantwoord ik de vraag: waarom hebben gedetineerde ouders nood aan 

ouderschapsprogramma‟s? Vervolgens bekijk ik welke soorten programma‟s er bestaan. 

Hiervoor baseer ik mij hoofdzakelijk op een indeling van Hairston. Vooraf wil ik duidelijk 

stellen dat het hier gegeven overzicht dat door de ruime diversiteit aan programma‟s 

onmogelijk volledig kan zijn. De indeling die hier gehanteerd wordt dient enkel om structuur 

aan te brengen in de informatie. Een andere indeling kan dus evenzeer gemaakt worden. Na 

het overzicht van programma‟s ga ik na wat de literatuur schrijft over het belang en de 

effectiviteit van deze programma‟s. Men kan wel denken dat deze nuttig zijn, maar is dit ook 

effectief zo?  Ten slotte geef ik nog een aantal kritieken uit de literatuur mee. In het vervolg 

van de tekst spreek ik enkel over programma‟s om de leesbaarheid te vergroten. Dit 

betekent niet dat onder die programma‟s geen projecten aanwezig zijn.  

  

5.1 Waarom ouderschapsprogramma’s? 

Net zoals in thema één wordt in de literatuur aangehaald dat gedetineerden veel vaker dan 

anderen in armoede of in achtergestelde families opgroeien. De Social Exclusion Unit stelt 

hierbij ook vast dat zij ten opzichte van de algemene bevolking vaker opgroeien in de 

jeugdzorg (Social Exclusion Unit, 2002). Diverse bronnen geven aan dat vooral moeders 

vaak als kind opgroeien in een disfunctioneel gezin (Pollock, 2002; Sandifer, 2008; Snyder, 

Carlo, & Mullins, 2001). Volgens Pollock groeien mannen minder vaak op in 

probleemgezinnen (Pollock, 2002). Opgroeien in een probleemgezin zorgt er voor dat 

gedetineerde moeders vaak geen goede rolmodellen ervoeren en bijgevolg ineffectieve 

ouderschapsstijlen ontwikkelden voor de detentie (Clark, 1995; Pollock, 2002). Deze 

vaststelling geldt voor vrouwen, maar ook voor mannen. Algemeen kan gesteld worden dat 

slecht opgevoed zijn, mensen leert om „slecht‟ ouder te zijn. „Slechte‟ ouders produceren op 

hun beurt kinderen die blootstaan aan het risico van een criminele levensstijl (Farrington & 

West, zoals geciteerd in Sandifer, 2008) en detentie (Sandifer, 2008). Interventies voor 
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gedetineerde ouders zijn dan ook meestal gebaseerd op twee assumpties, namelijk: ten 

eerste zijn gedetineerde ouders „slechte‟ ouders. Ten tweede zullen ouderschaps-

programma‟s betere ouders van hen maken (Johnston, 1995b).  

Men gaat van de idee uit dat een toename van de ouderlijke vaardigheden en het versterken 

van de ouder-kind relatie zowel de gedetineerde als de kinderen ten goede komen. Aandacht 

besteden aan ouderlijke vaardigheden kan gedetineerde ouders namelijk helpen om effectief 

ouderschap aan te leren en te beoefenen binnen en buiten de gevangenismuren (Sandifer, 

2008). Dit is dan ook noodzakelijk gezien de meeste moeders, maar ook heel wat vaders, 

plannen om zich na hun detentie te herenigen met hun kinderen (Berry & Eigenberg, 2003; 

Boswell & Wedge, 2002; Ferraro & Moe, 2003; Hairston, 2002; Houck & Loper, 2002; 

Poehlmann, 2005; Sandifer, 2008; Snyder, Carlo, & Mullins, 2001; Wilson, 2010).  

Volgens Pollock kunnen heel wat gedetineerde vrouwen uit dergelijke 

ouderschapsprogramma‟s, die werken aan de ouderlijke vaardigheden, een aantal voordelen 

halen (Pollock, 2002). Opnieuw is het onjuist te stelllen dat enkel vrouwen hier baat bij 

hebben. Ook mannen kunnen hier voordeel bij hebben. Zij zijn zich hiervan dan ook bewust. 

In een studie van Mendez gaf namelijk 87% van de vaders aan dat zij graag willen 

deelnemen aan een programma als dit de kans vergroot om de relatie met hun kinderen te 

verbeteren (Mendez, 2000). Ook in de studie van Meek geven jonge gedetineerde vaders 

aan dat zij positief staan ten opzichte van een deelname aan een ouderschapsprogramma‟s 

gedurende hun detentie. Meer bepaald geeft het overgrote deel van de gedetineerde vaders 

aan dat zij graag ondersteuning zouden krijgen in het onderhouden van contact met hun 

kinderen. 75% antwoordt hierbij dat ze vooral nood hebben aan langere, frequentere en 

ongestoorde bezoeken. 18% van de gedetineerden in de studie wijst op de nood aan 

ondersteunende hulp bij het omgaan met het ouderzijn in de gevangenis. Hiermee wordt 

vooral ondersteuning bij het omgaan met emotionele problemen van het vaderschap bedoeld 

(Meek, 2007a).  

Er dient opgemerkt te worden dat de vraag voor ondersteuning zich beperkt tot 

ondersteuning tijdens de detentie. Meer dan drie kwart van de deelnemers in de studie van 

Meek geeft aan dat zij geen ouderlijke ondersteuning van om het even welke vorm willen 

nadat zij de gevangenis verlaten hebben. Nochtans wordt deze periode als erg cruciaal 

gezien. Vooral de kwaliteit van de vader-kind relatie blijkt in die periode bepalend te zijn voor 

een mogelijke terugkeer naar de gevangenis (Meek, 2007a). Hieronder wordt verder 

ingegaan op programma‟s tijdens de detentie. 
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5.2 Soorten programma’s 

Ongeveer elk type activiteiten of lessen die iets te maken hebben met kinderen, ongeachte 

het aantal uren of de duur er van, worden door gevangenissen als ouderschapsprogramma‟s 

benoemd (Sandifer, 2008). Ondanks dat deze soms gelijkaardige doelen hebben, verschillen 

ze soms sterk in ontwerp, uitvoering en evaluatie (Loper & Tuerk, 2006). Sommige 

programma‟s bieden de mogelijkheid tot uitgebreider bezoek, terwijl andere dan weer 

instructies via een klasgebeuren aanbieden (Sandifer, 2008).  

Toch kunnen een aantal soorten programma‟s onderscheiden worden. Zo omschrijft Hairston 

vijf grote categorieën van programma‟s (Hairston, zoals geciteerd in Ferro, Trzcinski, & 

Satyanathan, 2002). Deze worden hier beschreven en met voorbeelden uit andere 

onderzoeken gestaafd. Zelf voeg ik een zesde categorie aan de indeling van Hairston toe.  

Ten eerste heeft Hairston het over ouder-educatie. Dit is de meest populaire vorm en wordt 

in bijna alle vrouwengevangenissen en in sommige mannengevangenissen aangeboden 

(Hairston, zoals geciteerd in Ferro, Trzcinski, & Satyanathan, 2002). Uit een studie van 

Pollock bleek dat 90% van de Amerikaanse staten ouderschapslessen aanbieden (Pollock, 

2002). In deze programma‟s heeft men aandacht voor de ontwikkeling van kinderen, 

ouderschapstechnieken en zelfverbetering (Hairston, zoals geciteerd in Ferro, Trzcinski, & 

Satyanathan, 2002). Binnen deze programma‟s bestaat een grote diversiteit wat betreft 

lengte, intensiteit en bereik. In de meer uitgebreide programma‟s wordt ouder-educatie als 

een onderdeel van een totaalpakket, dat daarnaast bijvoorbeeld ook bezoeken bevat, 

aangeboden. In andere programma‟s bestaat ouder-educatie eerder uit korte modules 

(Pollock, 2002). Een voorbeeld van dergelijk programma is de zes weken durende 

oudertraining in de mannengevangenis van Oklahoma. Tijdens de eerste vijf sessies wordt 

ingegaan op de ontwikkeling van een kind van aan de geboorte tot zes jaar. Tijdens de 

volgende vier sessies besteedt men aandacht aan gedrags-management en aan de rol en 

problemen van stiefouders (Harrison, 1997). Ook in Belgische gevangenissen worden 

cursussen voor gedetineerde ouders door de organisatie „De Rode Antraciet‟ aangeboden. 

Zo wordt een cursus over „vader of moeder zijn in de gevangenis‟ gegeven en wordt een 

gespreksgroep „ouderschap na detentie‟ voor ouders die het einde van hun detentie naderen 

georganiseerd  (De Rode Antraciet, 2013). 

Ten tweede is er sprake van speciale ouder-kindbezoeken. Hier krijgen gedetineerde ouders 

en hun kinderen de kans om meer tijd met elkaar te spenderen. Deelname aan 

bezoeksprogramma‟s gaan vaak gepaard met de voorwaarde dat de gedetineerde ook 

deelneemt aan ouder-educatie (Pollock, 2002; Snyder, 2009). Voorbeelden van 

programma‟s voor ouder-kindbezoeken zijn nachtelijke bezoeken, een knutseldag, een 
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gemeenschappelijke maaltijd die georganiseerd wordt, enzovoort (Hairston, zoals geciteerd 

in Ferro, Trzcinski, & Satyanathan, 2002). Bij nachtelijke bezoeken mag het kind een nacht 

bij de gedetineerde ouder logeren in een huisje of appartement dat zich binnen het 

gevangenisdomein bevindt. Volgens Pollock zijn er momenteel nog geen studies 

beschikbaar over nachtelijke bezoeken en of deze bezoeken effectief bijdragen tot een 

betere overgang naar fulltime ouderschap (Pollock, 2002). Een ander specifiek voorbeeld dat 

in de literatuur wordt uitgewerkt is het „girl scouts beyond bars‟ programma (Block & Potthast, 

1998; Pollock, 2002). Het programma heeft als doel bezoek tussen moeders en dochters, 

van 7 tot 17 jaar, uit te breiden. De groepen van de scouts komen op regelmatige basis 

samen. Zowel moeders als dochters nemen deel aan traditionele scoutsactiviteiten (Block & 

Potthast, 1998).  

Ten derde zijn er kind-georiënteerde bezoeksactiviteiten. Deze derde categorie wijst op 

bezoeksfaciliteiten waar kinderen tijdens de bezoeken speelgoed en spelletjes kunnen 

gebruiken. Soms vormt dit een onderdeel van de algemene bezoeksruimte en soms wordt 

hier een afzonderlijk ingerichte bezoeksruimte voor voorzien (Hairston, zoals geciteerd in 

Ferro, Trzcinski, & Satyanathan, 2002). Een dergelijke kindvriendelijke ruimte moet een 

bezoek aan de gevangenis minder intimiderend maken en een natuurlijkere omgeving voor 

kinderen voorzien. De duur van bezoeken wordt soms verlengd en regels wat betreft 

toegelaten bewegingen en aanrakingen zijn minder streng. Daarnaast biedt het de kans aan 

ouders om „volwassen zaken‟ afzonderlijk te bespreken, terwijl hun kinderen gaan spelen 

(Pollock, 2002). Een voorbeeld waar dergelijke kind-georieënteerde bezoeksfaciliteiten 

voorzien zijn is het „Mother Offspring Life Devellopment‟ programma. Moeders krijgen er de 

kans om hun kinderen te ontmoeten in een neutrale omgeving, zonder de aanwezigheid van 

bewakers. Tijdens de bezoeken mogen moeder en kind elkaar aanraken, spelletjes spelen, 

dingen bouwen, lezen, enzovoort (Snyder, 2009). Ook in Belgische penetentiaire instellingen 

wordt aandacht besteed aan de bezoeksruimte. Er worden in verschillende gevangenissen 

knutselmateriaal en gezelschapsspelen voorzien (Becu, 2010-2011). 

Ten vierde zijn er ouder-steungroepen. Deze groepen komen op regelmatige basis samen 

en laten gedetineerden toe om een breed scala aan onderwerpen die hen interesseren te 

verkennen. Uitzonderlijk hieraan is dat naast vrijwilligers of medewerkers van de gevangenis 

deze meetings soms ook door gedetineerden zelf worden georganiseerd (Hairston, zoals 

geciteerd in Ferro, Trzcinski, & Satyanathan, 2002). Over deze categorie kon ik geen 

voorbeelden in de literatuur vinden. Nochtans geven Loper en Tuerk (2006) aan dat 

trainingsprogramma‟s voordeel kunnen halen uit de oprichting van een positieve peer-cultuur 

onder gedetineerde ouders en uit de ontwikkeling van ondersteunende structuren waar 
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gedetineerde ouders beroep op kunnen doen buiten de ouder-educatie (Loper & Tuerk, 

2006).  

De vijfde categorie die Hairston identificeerde zijn de diensten voor voogdij en ouderlijke 

rechten. Deze diensten helpen ouders het ouderlijk gezag over hun kinderen te behouden. 

Zij kunnen gedetineerde ouders informeren over hun rechten en plichten in de gevangenis. 

Daarnaast kunnen ze helpen bij het onderhouden van contact met hun kinderen. Zij voorzien 

bijvoorbeeld transport naar de gevangenis voor de kinderen en de verzorgers of een 

begeleidingsdienst voor  kinderen die zonder verzorger op bezoek komen. Ten slotte kunnen 

deze programma‟s gedetineerden helpen om telefoonprivileges met hun kinderen te 

verkrijgen (Hairston, zoals geciteerd in Ferro, Trzcinski, & Satyanathan, 2002). Over deze 

laatste categorie kon ik opnieuw geen specifieke voorbeelden in de literatuur vinden.  

Zelf wens ik nog een zesde categorie toe te voegen aan deze indeling, namelijk: moeder- 

kind afdelingen (De Smet, 2009-2010), in de internationale literatuur ook wel benoemd als 

„mother-child units‟ (Black, Payne, Lansdown, & Gregoire, 2004) of „prison nurseries‟ (Jbara, 

2012; Villanueva, 2009). Deze categorie zou eigenlijk, gezien de moeder hier ook de kans 

krijgt om meer tijd met haar kind te spenderen, onder de tweede categorie, ouder-

kindbezoeken kunnen worden ondergebracht. Toch wens ik deze categorie omwille van haar 

specifieke karakter apart te behandelen. Zo is er in de literatuur enkel voor moeders sprake 

van dit aanbod. Nergens is er sprake van het bestaan van een vader-kind afdeling. 

Daarnaast verblijft het kind voor een langere tijd bij de moeder in de gevangenis, waardoor 

volgens mij minder sprake kan zijn van „een bezoek‟.  

Instituties met een moeder-kind afdeling erkennen, volgens het artikel van Jbara, de 

emotionele waarde die gepaard gaat met „moeder-kind binding toelaten‟. Tegelijkertijd krijgt 

de gedetineerde moeder de kans om de basisvaardigheden van het ouderschap aan te leren 

(Jbara, 2012). Een derde argument dat voor moeder-kind afdelingen pleit, is te vinden in het 

feit dat kinderen die onvoldoende een relatie met hun moeder kunnen aangaan, meer kans 

maken op ontwikkelingsachterstanden, zich minder goed aan anderen binden en een groter 

risico hebben om later zelf voor een misdrijf veroordeeld te worden (Pojman, zoals geciteerd 

in Jbara, 2012). De capaciteit en huisvesting van dergelijke afdelingen verschilt van 

gevangenis tot gevangenis. Een bekend voorbeeld is de „nursery‟ in Bedford Hills 

Correctional Facility in New York, waar 29 moeders met kind kunnen worden ondergebracht 

(Villanueva, 2009). Moeders verblijven samen met hun kind in een slaapzaal tot het kind één 

jaar is. Daarna verhuizen de moeders met hun kind naar een individuele cel. Wanneer de 

kinderen de leeftijd van 18 maanden bereiken, moet opvang buiten de gevangenis gezocht 

worden (De Smet, 2009-2010). In „mother-baby units‟ in Engeland worden was- en 
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kookfaciliteiten en speelruimtes voorzien zodat dagelijkse bezigheden tussen moeder en 

kind kunnen plaatsvinden. Daarnaast worden kinderdagverblijven voorzien, zodat de 

gedetineerde moeder kan werken of een opleiding kan volgen (Black, Payne, Lansdown, & 

Gregoire, 2004). Ook in België, meer bepaald in de penetentiaire instelling van Brugge, 

bestaat een apparte moeder-kind afdeling (De Smet, 2009-2010) met tien plaatsen voor 

moeders en hun kinderen. De kinderen kunnen tot de leeftijd van drie jaar bij hun moeder in 

de gevangenis verblijven (Taelman, 2008). 

De meeste programma‟s die in de literatuur voorgesteld worden, zijn onder te brengen in één 

van bovenstaande zes categorieën. Er zijn echter altijd uitzonderingen die buiten de hier 

voorgestelde categorieën vallen. Zo wordt in de literatuur gesproken over „MotherRead‟, een 

programma waarbij moeders de mogelijkheid krijgen om een zelf voorgelezen verhaaltje te 

laten opnemen. De opname wordt vervolgens aan het kind bezorgd. Het programma zou 

helpen om de literaire vaardigheden van zowel moeder als kind te verbeteren. Daarnaast 

helpt het ook om de band tussen moeder en kind in stand te houden wanneer er geen 

bezoek  mogelijk is (Pollock, 2002).  

Sommige auteurs gebruiken ook andere benamingen voor programma‟s. Zo spreekt 

Johnston over ouder-empowerment programma‟s die door gedetineerden zelf ontworpen en 

gegeven worden. De programma‟s richten zich op onderwerpen over ouderschap die de 

gevangenen interesseren, zoals bijvoorbeeld effecten van ouderlijke detentie, kind-trauma‟s, 

intergenerationeel gedrag en ga zo maar verder. Het doel van de programma‟s is 

gedetineerde ouders voorzien van kindgerelateerde informatie. De programma‟s kunnen 

daarnaast helpen om ouders aan voorwaarden voor familiehereniging die de rechter hen 

oplegde te laten voldoen (Johnston, 1995b). In deze omschrijving zijn dus zowel 

gelijkenissen met ouder-educatie, ouder-steungroepen als met diensten voor voogdij en 

ouderlijke rechten, die Hairston omschrijft, terug te vinden. De indelingen die hier 

weergegeven worden, zijn dus niet absoluut en niet altijd strikt van elkaar te onderscheiden. 

 

5.3 Belang en effectiviteit van programma’s 

Ouderschapsprogramma‟s zijn belangrijk om verschillende redenen. Ten eerste dragen zij bij 

tot het verminderen van recidive. Het onderhouden en versterken van familiale banden 

verminderd namelijk recidive bij vrijlating  (Johnston, 1995b; Snyder, Carlo, & Mullins, 2001). 

Uit een onderzoek van the Correctional Education Association besloot men dat 

gedetineerden die lessen volgen, het maakt niet uit welk soort lessen, 23% minder kans 

hebben dan andere gevangenen om terug te keren naar de gevangenis. De auteur Schmidt 

besluit hieruit dat elke dollar die gespendeerd wordt aan gevangeniseducatie een besparing 
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oplevert van meer dan 2 dollar die gespendeerd wordt aan recidive (Schmidt, zoals geciteerd 

in Sandifer, 2008). Daarnaast worden programma‟s ook als rehabilitatiestrategie bij 

drugsverslaafden gebruikt. Relaties met kinderen zouden namelijk drugsverslaafden 

aanmoedigen en motiveren om weg te blijven van de drugs (Sandifer, 2008).   

Een tweede reden waarom ouderschapsprogramma‟s ingezet worden is het verbeteren van 

sociale en interpersoonlijke vaardigheden (Sandifer, 2008). Ouders zouden meer 

zelfvertrouwen krijgen in zichzelf als ouder en hun eigen ouderlijke vaardigheden (Loper & 

Tuerk, 2011; Sandifer, 2008). In de studie van Loper en Tuerk (2011) zorgde het 

ouderschapsprogramma voor meer vertrouwen van de gedetineerde moeders in de 

verzorger van hun kinderen. Empathie en eerlijke communicatie met de zorgverleners 

verbeterde hierdoor. Daarnaast hadden moeders aan het einde van het programma meer 

zelfvertrouwen om om te gaan met stress die gepaard gaat met face-to face bezoeken 

(Loper & Tuerk, 2011).  Ook in de studie van Harrison hadden vaders na het volgen van de 

oudertraining een betere attitude ten opzichte van de opvoeding van hun kinderen. 

Anderzijds stelde men in deze studie vast dat in het programma sterk de nadruk op het 

belang van geschikt ouderschap werd gelegd, waardoor bij sommige vaders gevoelens van 

onwaardigheid gestimuleerd werden. Daarnaast werden gedetineerde vaders zich in de 

studie ook sterker van hun eigen beperkingen bewust  (Harrison, 1997). Ook in het artikel 

van Jbara over „prison nurseries‟ worden minder positieve resultaten aangehaald. Moeders 

in de „nursery‟ zouden het moeilijk hebben om contacten te leggen met andere volwassenen 

en gedetineerden. Oorzaken hiervan kunnen de beperkte omgeving van de „nursery‟ zijn en 

het verbod dat soms wordt opgelegd om met andere gedetineerde vrouwen om te gaan 

(Kim, zoals geciteerd in Jbara, 2012). 

Een derde drijfveer voor het opzetten van ouderschapsprogramma‟s is het feit dat deze 

leiden tot een verbeteren van de mentale gezondheid. Dit geldt vooral voor vrouwen. Zoals 

reeds verschillende malen aangegeven in deze masterproef, is voor veel gedetineerde 

moeders het moeilijkste aspect van de detentie het feit dat zij niet bij hun kinderen kunnen 

zijn. Ook Sandifer geeft dit aan en wijst er op dat contact hebben met kinderen van uiterst 

groot belang is voor het emotioneel welzijn van moeders. De problemen die zij op mentaal 

vlak ondervinden, zoals depressie, stress, schuldgevoel, laag zelfbeeld... draaien meestal 

rond familiale relaties (Sandifer, 2008). Net zoals Sandifer geven Loper en Tuerk aan dat 

ouderschapsprogramma‟s kunnen helpen om de vloed van emoties als gevolg van de 

gedwongen scheiding tussen moeder en kind  te reguleren. In de studie stelde men duidelijk 

een daling van het aantal mentale gezondheidsproblemen zoals depressie, stress en angst 

vast (Loper & Tuerk, 2011).  
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Een vierde en laatste reden die het belang van ouderschapsprogramma‟s aantoont is het 

voorkomen van delinquentie. Zoals reeds aangegeven zorgen „slechte‟ ouders er voor dat 

kinderen van die ouders risico lopen om ook op het slechte pad terecht te komen en in het 

strafrechtsysteem verzeild te raken. Het strafrechtsysteem is intergenerationeel. Het 

aanleren van vaardigheden en het versterken van de ouder-kind band via 

ouderschapsprogramma‟s kunnen dus op hun beurt bevorderend zijn voor toekomstige 

generaties (Sandifer, 2008).  In de studie van Snyder en collega‟s ging men de effectiviteit 

van een bezoeksprogramma in een vrouwengevangenis na. Moeders die gebruik maakten 

van het programma werden met moeders die er geen gebruik van maakten vergeleken. 

Moeders die deelnamen aan het programma gaven meer dan andere moeders aan dat hun 

kinderen door het frequenter plaatsvinden van bezoeken beter omgingen met de detentie 

(Snyder, Carlo, & Mullins, 2001). Zowel moeder als kind blijken dus voordeel te ondervinden 

van het bezoeksprogramma.  

Ten slotte toont succesvol „afstuderen‟ van een ouderschapsprogramma aan de 

medewerkers van het programma, de jeugdwelzijnswerkers en anderen dat gedetineerden 

toegewijd zijn en geïnteresseerd zijn in contact met hun kinderen (Enos, 2001).  

 

5.4 Kritieken 

Doorheen de literatuur werden diverse kritische opmerking over ouderschapsprogramma‟s 

gemaakt. Allereerst kregen oudereducatie programma‟s als opmerking een gebrek aan 

consistentie, uniformiteit (Johnston, 1995b) en evaluatie te hebben (Johnston, 1995b; Loper 

& Tuerk, 2006; McAllister & Burgess, 2012). Oudereducatie verhoogt dan wel de kennis van 

gedetineerde ouders over hun kinderen en familie, de kennis die ze aanleren bevat 

hoofdzakelijk idealistische ouderschapsdoelen (Johnston, 1995b).  

Vervolgens wordt in verschillende studies opgemerkt dat programma‟s vaak  te weinig een 

combinatie van theorie en praktijk aanbieden. Gedetineerden leren in de lessen over 

ouderlijke vaardigheden maar krijgen weinig kans om wat ze aangeleerd hebben in de 

praktijk uit te testen (Johnston, 1995b; Pollock, 2002; Sandifer, 2008). Johnston stelt dat het 

dan ook hoogst onwaarschijnlijk is dat dergelijke cognitieve interventies in een autoritaire 

gevangenissetting een ware gedragsverandering zullen teweeg brengen na de detentie 

(Johnston, 1995b). In de studie van Harrison werd dit probleem ook aangekaart. De attitude 

van vaders ten opzichte van ouderschap verbeterde door deelname aan het programma. 

Weinig onder hen kregen echter de kans om kennis ook toe te passen in de praktijk, dit 

omwille van beperkte mogelijkheden tot bezoek (Harrison, 1997). Het feit dat ouders niet de 

mogelijkheden krijgen om de aangeleerde theorie in de praktijk te implementeren, zorgt er op 
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zijn beurt ook voor dat men in studies de effectiviteit meet aan de hand van theorie in plaats 

van direct opvoedingsgedrag te onderzoeken. Dit betekent dus dat effectiviteit in de meeste 

studies slechts indirect gelinkt is aan ouderschap. Volgens de auteurs is nood aan meer 

experimentele onderzoeken met grote steekproefomvang en meer follow-up studies (Loper & 

Tuerk, 2006). 

Een voorbeeld van een programma waar theorie en praktijk gecombineerd worden, wordt 

besproken door Sandifer. Het programma is gericht op het verbeteren van ouderlijke en 

relationele vaardigheden en effectiviteit er van werd gecontroleerd bij 161 gedetineerde 

moeders. Ouders bleken anders te kijken naar ouderschap en bijgevolg naar hun 

ouderschapspraktijken. Verbetering van kennis en attitude vond op verschillende vlakken 

plaats (Sandifer, 2008). Het programma blijkt dus effectief te werken. De vraag blijft natuurlijk 

of dit programma dan ook daadwerkelijk effectiever is dan een programma waar theorie en 

praktijk appart worden gegeven.  

Een derde kritiek betreft flexibiliteit van het curriculum. Flexibiliteit wordt door vaders in de 

studie van Meek aangegeven als een belangrijk aspect waar rekening mee gehouden moet 

worden. Het curriculum moet de noden en capaciteiten van de gedetineerden reflecteren. In 

een programma kunnen namelijk enerzijds ouders zitten die nog nooit de zorg voor hun kind 

op zich namen en anderzijds ouders die voor de detentie erg intensief betrokken waren bij de 

opvoeding van hun kinderen. Beiden zulen verschillende vragen en behoeften hebben 

(Meek, 2007a). Naast  diversiteit in ervaring, kunnen soorten ouderschapsprogramma‟s en 

de doelen die er mee samenhangen ook varieëren afhankelijk van de duur van de straf. Bij 

korte straffen kan het bijvoorbeeld nuttiger zijn om te werken aan gedragsmanagement, het 

gebruik van beschikbare lokale bronnen en planning van de overgang naar de buitenwereld  

(Loper & Tuerk, 2011). Gedetineerden die korte straffen uitzitten hebben daarnaast meer 

baat bij het leren behouden van hun status als primaire ouder (Loper & Tuerk, 2006). Ouders 

die lange straffen uitzitten en minder mogelijkheden hebben tot bezoek, hebben daarentegen 

misschien meer baat bij interventies die werken aan de communicatievaardigheden met hun 

kinderen en de verzorgers van hun kinderen (Loper & Tuerk, 2011). Daarnaast hebben zij 

ook meer ondersteuning nodig in het onderhouden van een band met hun kinderen. Ten 

slotte kan er ook een verschil zijn in noden van gedetineerden die het einde van hun straf 

naderen en gedetineerden die nog voor lange tijd vast zitten  (Loper & Tuerk, 2006). 

Ook de manier waarop les gegeven wordt, is onderhevig aan kritiek. Volgens Snyder en 

collega‟s hanteren ouderschapsprogramma‟s vaak de norm van intacte, blanke, 

middenklasse gezinnen, terwijl de meeste gedetineerden niet opgroeiden in dergelijke 

gezinnen. De programma‟s zijn dus niet altijd even geschikt (Snyder, Carlo, & Mullins, 2001). 
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Daarnaast hadden veel gedetineerden in het verleden slechte ervaringen op school, 

waardoor zij minder goed omgaan met een traditionele manier van lesgeven en 

klasomgeving (Meek, 2007a). Noch zijn de programma‟s die persoonlijk contact bevorderen 

volgens Loper en Tuerk (2011) in veel instituties haalbaar (Loper & Tuerk, 2011). 

Vervolgens stellen Loper en Tuerk (2006) zich ook de vraag of ouderschapsprogramma‟s 

wel altijd een goed idee zijn. Hoewel er bewijs is dat dergelijke programma‟s en het 

onderhouden van de ouder-kind relatie positieve effecten kan hebben, is het onduidelijk of 

sommige kinderen beter af zijn als de relatie niet word bevorderd. Het zou, volgens de 

auteurs, nuttig zijn om de persoonlijke karakteristieken te kennen van gedetineerden die baat 

hebben bij een ouder-kind relatie en van diegene die er geen voordeel uit halen of zelfs 

negatief door beïnvloed worden (Loper & Tuerk, 2006). 

Met betrekking tot moeder-kind afdelingen zijn in de literatuur ook heel wat opmerkingen 

terug te vinden. Hoofdzakelijk betreft het hier ethische en morele kwesties. Zo maakt men 

zich zorgen over de veiligheid en aansprakelijkheid binnen dergelijke programma‟s. 

Daarnaast hebben velen ook de mening dat kinderen niet thuishoren in de gevangenis 

(Pollock, 2002). Deze mening werd ook gedeeld door Belgische gedetineerde moeders die 

bevraagd werden in de thesis van De Smet. Moeders willen ook liever dat hun kinderen 

opgroeien buiten de gevangenis, maar zij zien geen andere oplossing (De Smet, 2009-

2010). Hierbij aansluitend argumenteert Jbara dat dergelijke afdelingen het doel van 

gevangenissen om gedetineerden te straffen zouden ondermijnen (Jbara, 2012). Er worden 

ook vragen gesteld rond de maximumleeftijd van kinderen in de gevangenis (De Smet, 2009-

2010; North, 2006). Die leeftijd varieert namelijk van negen maanden (Black, Payne, 

Lansdown, & Gregoire, 2004), tot 18 maanden (De Smet, 2009-2010), tot drie jaar (Taelman, 

2008). Opnieuw vragen ook gedetineerde moeders in de studie van De Smet zich af of drie 

jaar niet te lang is (De Smet, 2009-2010).  

Er dient ook opgemerkt te worden dat programma‟s te vaak een tijdelijk karakter hebben. Zij 

bestaan maar zolang er enthousiaste vrijwilligers voor gevonden worden of zolang 

personeelsleden genoeg energie en tijd hebben om zich voor het programma in te zetten. 

Daarnaast zijn de programma‟s ook afhankelijk van de fondsen die men kan verkrijgen 

(Pollock, 2002). 

Ten slotte wordt in diverse studies gewezen op een gebrek aan ouderschapsprogramma‟s 

en de nood hieraan (Berry & Eigenberg, 2003; Ferraro & Moe, 2003; Houck & Loper, 2002; 

Snyder, Carlo, & Mullins, 2001; Swicher & Waller,  2008). Specifiek wordt gewezen op een 

gebrek aan vaderschapsprogramma‟s (McAllister & Burgess, 2012; Snyder, Carlo, & Mullins, 

2001). Een reden hiervoor is volgens Snyder en collega‟s de verwachtingen rond 
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ouderschap die in onze samenleving heersen, waardoor vaders vaak niet als ouder erkent 

worden  (Snyder, Carlo, & Mullins, 2001).  Daarnaast focussen studies die bestaan meestal 

ofwel op vaders, ofwel op moeders. Heel weinig is geweten over de impact op vaders in 

vergelijking met moeders of omgekeerd (McAllister & Burgess, 2012). In het algemeen kan 

volgens Loper en Tuerk (2006) gesteld worden dat er ook een schaarsheid aan onderzoek is 

wat betreft ouderschapsprogramma‟s in gevangenissen (Loper & Tuerk, 2006).  

 

5.5 Besluit  

Zoals we in thema drie zagen twijfelen gedetineerde ouders vaak aan hun ouderlijke 

competenties. Daarnaast blijken zij niet altijd het juiste ouderlijke voorbeeld als kind te 

hebben gekregen. Deze combinatie zorgt er voor dat bij veel ouders in detentie de vraag 

naar ouderschapsprogramma‟s leeft. Binnen de literatuur komen diverse programma‟s aan 

bod. Sommige zijn erg specifiek, terwijl andere dan weer een totaalpakket vormen. Allen 

hebben ze echter één ding gemeen: ze richten zich op ouderschap. Vooral oudereducatie en 

programma‟s voor ouder-kindbezoek komen uitgebreid aan bod in de literatuur. Over ouder-

steungroepen is dan weer amper iets te vinden. Binnen de diversiteit aan programma‟s ligt 

de focus frequent op programma‟s voor vrouwen. Minder aandacht gaat uit naar 

vaderschapsprogramma‟s.   

Wat betreft effectiviteit blijken ouderschapsprogramma‟s meestal goed te scoren. Echter 

vergelijking tussen diverse programma‟s kon niet worden gevonden in de literatuur. 

Daarnaast worden de programma‟s en hun effectiviteit ook niet volledig vrijgesteld van 

commentaar. Zo zijn er opmerking wat betreft de combinatie van theorie en de 

implementering van die theorie in de praktijk. Daarnaast wordt ook het tijdelijke karakter van 

de programma‟s in vraag gesteld en heeft men kritiek op de lesinhoud en –methode. 

Verbetering is duidelijk nog mogelijk, niet enkel in kwaliteit, maar ook in kwaniteit.   
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6 Conclusie en discussie 

Het doel van deze masterproef is om de nationale en internationale vakliteratuur over 

ouderschap in detentie in kaart te brengen. Onmiddellijk kan worden opgemerkt dat deze 

thesis hoofdzakelijk bestaat uit internationale vakliteratuur, daar nationale bronnen over dit 

onderwerp slechts beperkt voor handen blijken te zijn. Opvallend is dat de nationale bronnen 

die gebruikt worden in deze literatuurstudie vaak masterproeven van medestudenten zijn. In 

mijn initiële probleemstelling gaf ik aan dat bronnen over moederschap en vaderschap elkaar 

tegenspreken met betrekking tot de hoeveelheid informatie die te vinden is. Doorheen deze 

masterproef stelde ik echter verschillende keren vast dat informatie over gedetineerde 

moeders, in tegenstelling tot vaders, zowel kwalitatief als kwantitatief meer aan bod komt. 

Hierdoor neig ik mij meer aan te sluiten bij studies rond vaderschap, zoals de studie van 

Mendez (2000), die aangeven dat in de literatuur meer aandacht naar gedetineerde moeders 

uitgaat. 

In deze literatuurstudie wordt de literatuur in kaart gebracht aan de hand van een 

thematische analyse die resulteert in vijf grote thema‟s, namelijk het profiel, de identiteit en 

de beleving van de gedetineerde, ouder-kindcontact en ouderschapsprogramma‟s en –

projecten. Deze indeling in thema‟s werd voornamelijk aangebracht om structuur in de 

hoeveelheid informatie te verkrijgen. Iemand anders zou dus evenwel tot een andere indeling 

kunnen komen. 

Doorheen de literatuur stelde ik heel wat gelijkenissen vast tussen de demografische 

gegevens van gedetineerde vaders en moeders. Daarnaast botste ik ook op gelijkenissen 

betreffende hun thuissituatie als kind. Verschillen in het profiel van vaders en moeders deden 

zich vooral voor op vlak van type misdrijf, straflengte en leefsituatie voor en tijdens de 

detentie. Dit profiel kan voor het project „Ouders als Onderzoekers‟ een vertrekpunt vormen 

voor verdere vergelijking. 

Doorheen de literatuur valt op dat zowel gedetineerde moeders als vaders in onze 

samenleving met het negatief stereotyp beeld van de „slechte‟ ouder geconfronteerd worden 

(Enos, 1997; Tripp, 2003). Dit beeld ontstaat doordat zij afwijken van de verwachtingen die 

gekoppeld worden aan de traditionele ouderrol (Ferraro & Moe, 2003). Het beeld van de 

„slechte‟ moeder komt echter explicieter aan bod binnen de literatuur. Een reden hiervoor 

kan zijn dat een moeder veel vaker de primaire zorgdrager van de kinderen is (Poehlmann, 

2005). Vaders worden veel minder als ouder erkend (Snyder, Carlo, & Mullins, 2001), 

nochtans hebben ook zij een duidelijk beeld van wat een „goede betrokken‟ vader is 

(McGrath, 2007). Bij moeders wordt dan ook uitgebreider en gedetailleerder aandacht 

besteed aan de manier waarop zij tegen dit negatief stereotyp beeld vechten (Enos, 2001). 
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Ook mannen proberen zichzelf als goede ouder te bewijzen (Shannon & Abrams, 2007). 

Informatie over de manier waarop gedetineerde vaders hun goed-ouder-zijn proberen te 

bewijzen is echter beperkter.  

Vooral de beleving van de scheiding tussen ouder en kind neemt binnen de literatuur een 

belangrijke plaats in. Opnieuw komt informatie over gedetineerde moeders, in vergelijking 

met vaders, uitgebreider aan bod. Vervolgens is ook een duidelijk verschil te vinden in de 

hoeveelheid informatie over ouderlijke stress of „role strain‟ en copingsmechanismen bij 

vaders en moeders. Ten eerste is bij vaders over copingsmechanismen amper iets gekend. 

Het project „Ouders als Onderzoekers‟ kan hier in komende gesprekken met gedetineerden 

aandacht aan besteden. Net zoals moeders blijken ook vaders het namelijk moeilijk te 

hebben met de scheiding tussen hen en hun kinderen (Demeersman, 2006). Ook zij moeten 

hier op één of andere manier mee omgaan. Ten tweede komt literatuur in verband met 

ouderlijke stress bij vaders, in vergelijking met moeders, minder voor. Informatie is echter wel 

aanwezig. In dit onderdeel situeert zich dan ook een zwakheid van deze masterproef. De 

informatie over ouderlijke stress bij mannen is gebaseerd op secundaire bronnen en één 

bron zonder datum. Om echter toch zo volledig mogelijk te zijn, wilde ik de lezer deze 

informatie niet onthouden.  

Het beperkter en minder gedetailleerd voorkomen van literatuur over de identiteit en beleving 

van gedetineerde vaders, brengt mij bij een belangrijke aanbeveling voor het project „Ouders 

als Onderzoekers‟. Voor hen zit een grote uitdaging in het evenwaardig aan bod laten komen 

van zowel moeders als vaders. Hierbij is het vooral belangrijk om niet uit te gaan van 

vooronderstellingen die gepaard gaan met de traditionele beelden over vaders en moeders 

in onze samenleving.  

Vervolgens zet de combinatie van volgende twee punten aan tot reflectie. Ten eerste het feit 

dat gedetineerden vaak zelf een „slecht‟ ouderlijk rolmodel hadden als kind (Pollock, 2002) 

en ten tweede het feit dat de gedetineerden vaak twijfelen aan hun eigen ouderlijke 

competenties (Desender, 2011-2012; Houck & Loper, 2002). Zij willen hun ouderlijke rol 

opnemen en „goed‟ ouderschap demonstreren door onder andere contact met hun kinderen 

te onderhouden (Berry & Eigenberg, 2003). Zij doen dit hoofdzakelijk via brieven, telefoontjes 

en in mindere mate via bezoeken (Glaze & Maruschak, 2008). In thema vier blijkt dat contact 

onderhouden evenwel geen evidentie is. Attitude, institutionele en praktische barrières 

zorgen voor de nodige hindernissen  (Parke & Clarke-Stewart, 2003). Attitudebarrières, die 

zich vaak situeren bij de niet-gedetineerde ouder of de verzorger van het kind (Hairston, 

2002), zullen volgens mij minder snel overwonnen worden. Het negatief stereotyp beeld van 

de „slechte‟ ouder zal hier mee voor zorgen. Bovendien zal dit beeld en deze 
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attitudebarrières niet snel verdwijnen uit onze samenleving. Verder meen ik ook dat er aan 

institutionele en praktische barrières wel makkelijker iets gedaan kan worden en dat deze 

taak weggelegd is voor de beleidsmakers en de instellingen. 

Hierbij hanteer ik volgende redenering: Wie een misdaad pleegt wordt bestraft met een 

detentie die leidt tot het uit elkaar rukken van hun gezin. Hoe cynisch het ook is, gaan we 

vervolgens aan die gedetineerde ouders vragen hoe zij zich voelen bij die detentie en de 

scheiding met hun kinderen. Een logisch antwoord is dan ook „niet goed‟. Indien men niet wil 

of kan afwijken van een opsluitingslogica vind ik het niet meer dan normaal dat beleid en 

instituties inspanningen leveren om gedetineerden de kans te geven hun ouderidentiteit en -

rol te behouden en te vervullen. Uit diverse bronnen blijkt namelijk dat contact positieve 

effecten heeft voor de gedetineerde zowel op mentaal vlak als op gebied van rehabilitatie en 

recidive (Hairston, 2002; Houck & Loper, 2002; Sandifer, 2008; Snyder, Carlo, & Mullins, 

2001). Zelfs als er negatieve effecten geassocieerd worden met contact betekent dit nog niet 

dat contact verhinderd moet worden. Niet alleen de gedetineerde wordt namelijk door het 

contact beïnvloed, ook kinderen halen hier voordeel uit (Casey-Acevedo, Bakken, & Karle, 

2004). Gezien zij de toekomst vormen, mag het detentiewezen volgens mij niet blijven 

vastklampen aan het idee van bestraffing. Zij moeten van bij het begin vooruit kijken en 

voorbereiden op een naderende vrijlating. Dit zeker gezien het merendeel van de 

gedetineerden plant om terug te keren naar hun kroost.   

Met deze redenering wil ik zeker niet zeggen dat instituties op dit moment geen enkele 

inspanning leveren om aan ouderschap te werken of om de ouder-kindrelatie te bevorderen. 

Verschillende inspanningen in de vorm van diverse ouderschapsprogramma‟s zijn in de 

literatuur terug te vinden (Hairston, zoals geciteerd in Ferro, Trzcinski, & Satyanathan, 2002). 

Hoofdzakelijk gaat het hier om ouder-educatie, ouder-kindbezoeken en kind georieënteerde 

bezoeksfaciliteiten. Over ouder-steungroepen vond ik geen voorbeelden in de literatuur.  

Ondanks alle initiatieven zijn er verschillende kritieken in de literatuur terug te vinden. Dit 

wijst er opnieuw op dat inspanningen vanuit beleid en instituties nog sterk verbeterd kunnen 

worden, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Een onderwerp dat tijdens het project „Ouders als 

Onderzoekers‟ aan bod zou kunnen komen is het aanbod van programma‟s. Worden deze 

voldoende aangeboden en sluit het aanbod aan bij de verwachtingen van gedetineerde 

ouders rond ouderschapsprogramma‟s? Wat zijn hun noden volgens hen en niet volgens 

ons? Daarnaast kunnen ook zeker kritieken rond de methode van lesgeven en flexibiliteit en 

inhoud van het curriculum bij deelnemerde gedetineerde ouders besproken worden.   

Doorheen de gehanteerde bronnen stelde ik vast dat diverse studies betrekking hebben op 

gedetineerde ouders met minderjarige kinderen (≤ 18 jaar) of kinderen tot de leeftijd van 21 
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jaar. Slechts zelden wordt gesproken over gedetineerde ouders met meerderjarige kinderen. 

Opnieuw situeert zich hier een aandachtspunt voor het project „Ouders als Onderzoekers‟ en 

andere toekomstige projecten en studies. Bereiken zij die gedetineerde ouders met hun 

project? En indien niet, waarom niet? Ouderschap eindigt namelijk niet wanneer de kinderen 

de leeftijd van 18 of 21 jaar bereiken.   

Ten slotte wens ik nog te wijzen op een minpunt in deze masterproef. Doorheen deze 

literatuurstudie wordt verschillende keren verwezen naar de auteurs Glaze en Marushak 

(2008) en Mumola (2000). Beide auteurs baseren zich op cijfers van het Bureau of Justice 

Statistics. Daarnaast worden beide auteurs door talrijke andere werken, die ook aan bod 

komen in deze literatuurstudie, gebruikt. Deze vaststelling wijst op eenzijdig cijfermateriaal 

dat aanwezig is binnen de internationale literatuur. Wat betreft cijfergegevens over Belgische 

gedetineerde ouders baseerde ik mij op een rapport van Lenaers (2011). Ook hier komen 

cijfergegevens uit slechts één bron, wat cijfermateriaal in deze literatuurstudie eenzijdig 

maakt. Ik eindig echter met een positieve noot. De cijfergegevens over Belgische 

gedetineerde ouders zijn, in vergelijking met de cijfers van het Bureau of Justice Statistics, 

recenter.  
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