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Woord vooraf 

 

 

Al reeds van in het begin deelden Elisa Timperman en ik een interesse voor kinderen van 

gedetineerden. We besloten daarom onze handen in elkaar te slaan en samen aan een thesis te 

beginnen. Hierbij hebben we alles samen volbracht; samen het onderzoek uitgevoerd en alles samen 

geschreven, zowel de literatuurstudie als het onderzoek. 

We waren geïntrigeerd door een onderwerp dat we toevallig waren tegengekomen in een tijdschrift. 

Het was een artikel dat handelde over de moederafdeling van de gevangenis van Brugge waar kinderen 

tot drie jaar bij hun moeder verblijven. Toch bleek dit een ietwat nauw onderzoeksveld te zijn. Daarom 

besloten we ons onderwerp te verbreden en ons toe te spitsen op kinderen van gedetineerden. 

Kinderen kunnen de band die ze met hun ouders hebben niet zomaar doorknippen en blijven zelfs in 

zeer extreme omstandigheden erg loyaal ten aanzien van hun ouders. Het leek ons frappant hoe hard 

kinderen geraakt worden wanneer ouders gedetineerd worden. De ouders gaan de cel in maar de 

kinderen worden gestraft. 

 

Het schrijven van onze masterproef was een langdurig proces dat iets meer tijd in beslag nam dan ik 

aanvankelijk verwacht had. Het was niet gemakkelijk om toestemming te verkrijgen om de Vlaamse 

gevangenissen binnen te gaan en daarnaast waren we vaak urenlang onderweg om de gevangenissen in 

alle uithoeken van Vlaanderen te bereiken. Ik had veel steun aan Lisa, omdat elk gevangenisbezoek 

meestal een heftige ervaring was, en omdat we elkaar motiveerden om steeds verder te zetten met het 

schrijven van onze thesis.  

 

Natuurlijk was het niet gelukt zonder de bemoediging en hulp van de mensen uit onze omgeving. Graag 

wil ik daarom de volgende personen bedanken. Eerst en vooral wil ik onze promotor Bruno 

Vanobbergen bedanken voor zijn begeleiding en steun tijdens het lange proces van deze thesis.  

Ik wil alle verantwoordelijken en vrijwilligers van het kinderbezoek bedanken voor hun medewerking en 

hun gastvrijheid. Ten slotte wil ik onze ouders bedanken voor de steun en het duwtje in de rug wanneer 

ik het nodig had. Ook de vele mensen die ons hebben geholpen met het nalezen en verbeteren; 

Valentino, Sophie, Louise en Adeline wil ik bedanken.  
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Inleiding 

 

1. Onderzoekskader 

1.1 Probleemstelling 

Op het moment dat iemand veroordeeld wordt voor het plegen van een bepaald misdrijf, heeft dit 

steeds een grote impact op de onmiddellijke omgeving van die persoon. Niet alleen het leven van de 

veroordeelde zelf verandert, ook het leven van zijn of haar partner, kind(eren) en familie ondergaat een 

ingrijpende wijziging. De veroordeling reikt verder dan enkel de veroordeelde en zijn gevangenisstraf.  

 

Bij de veroordeling van een persoon vormen kinderen de meest machteloze groep binnen het gezin van 

de veroordeelde. Plotseling krijgt het kind te maken met het verlies van een ouder of beide ouders. Het 

dagelijkse leven van het kind wordt grondig dooreengeschud. Gedurende de detentie van de ouder 

worden kinderen vaak blootgesteld aan verschillende stressfactoren: ze wonen bij verschillende 

opvoeders, ze worden gescheiden van hun broer of zus, of ze moeten veranderen van school. Zeventig 

procent van de kinderen ontwikkelt daardoor emotionele of psychologische problemen, voornamelijk 

agressief gedrag en moeilijkheden op school (Kampfner, 1995; Myers ea., 1999). 

 

Het onderhouden van contact met het gezin tijdens de detentie kan gunstig zijn voor zowel kinderen als 

hun ouders (Christian, 2009). Toch zijn kinderen ook erg afhankelijk van anderen om hun gedetineerde 

ouder te kunnen bezoeken. Vooral dan de personen die hen opvangen tijdens de detentie. Bovendien 

kunnen tal van praktische problemen - zoals gebrek aan geld, tijd, vervoer - er voor zorgen dat kinderen 

niet regelmatig kunnen langskomen (Hairston, 2007). Daarnaast kan het bezoek aan de gedetineerde 

ouder ook ontzegd worden door de persoon die hen opvangt tijdens de detentie. Zeker wanneer die 

persoon familie is en negatieve ervaringen heeft met het gedetineerd familielid. In België zou slechts 

één op vier kinderen regelmatig (eenmaal in de week) hun ouder in de gevangenis bezoeken (Buyse et 

al., 1996). Door hun minderjarigheid komen kinderen in een minderheidspositie terecht waarbij ze vaak 

zelf geen beslissingen kunnen of mogen nemen.  

 

Kinderen zijn ook een uiterst kwetsbare groep wanneer ouders in de gevangenis terechtkomen. Dit 

omdat ze zelf het slachtoffer zijn van de straf die aan één van hun ouders (of beide) wordt opgelegd. 



 10 

Ze zijn dus niet enkel een machteloze en erg kwetsbare groep, ze zijn ook vaak een verborgen 

slachtoffer van detentie omdat ze in het gerechtelijk systeem soms over het hoofd worden gezien 

(Seymour, 1998). 

 

Hoewel er de laatste decennia een enorme groei is van kindaandacht, blijken kinderen van 

gedetineerden hierbij uit de boot vallen. Artikel 2 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

(IVRK), aangenomen door de Verenigde Naties, stelt dat geen enkel kind gediscrimineerd mag 

worden door de situatie of de status van zijn of haar ouders. Toch zien we dat kinderen over de 

hele wereld met ouders in detentie zich vaak beschaamd voelen, het gevoel hebben anders te zijn 

of er niet bij te horen. Ze lopen bovendien de kans gepest en geïntimideerd te worden door 

leeftijdsgenoten en de gemeenschap.   

Wanneer ouder en kind door de detentie gescheiden worden, is er meestal sprake van een 

verminderd contact tussen ouder en kind. Dit gaat in tegen artikel 9 van het Kinderrechtenverdrag 

dat verklaart dat kinderen het recht hebben om direct en regelmatig contact te hebben met hun 

ouders.  

Bijkomende moeilijkheden worden gecreëerd door een grote afstand tussen woonplaats en 

gevangenis (Hairston, 2007), moeilijke bezoekuren (Siegel, 2011), lang wachttijden, ruwe 

behandeling (Hairston, 2003) en de kostprijs van het transport (Christian et al., 2006). Kinderen 

krijgen op beleidsmatig vlak dus niet altijd de gewenste aandacht (Seymour, 1998). Vooral in het 

gerechtelijk proces en bij de veroordeling worden de behoeften van kinderen vaak over het hoofd 

gezien (Nesmith & Ruhland, 2008). Staten die het IVRK hebben ondertekend, gaan echter akkoord 

met het recht van het kind om op een regelmatige basis een persoonlijke relatie en direct contact 

te onderhouden met beide ouders, indien dit niet tegenstrijdig is met de belangen van het kind. 

Het welzijn van het kind moet steeds voorop staan en daarbij heeft het kind recht op bescherming 

zoals het vermeld is in artikel 24 van het Charter van Fundamentele Rechten, namelijk de Rechten 

van het Kind (Enoc, 2013). 

 

Bepaalde maatschappelijke organisaties pogen deze kinderen uit de schaduw te halen en proberen 

bewustwording bij de bevolking te creëren. Zo was er in 2011 een bewustwordingscampagne van 

Bond zonder Naam (http://www.wordechtrijk.be) die de aandacht vestigde op het feit dat 

gedetineerden niet enkel gedetineerden zijn. Vaak zijn deze mensen een ouder en hebben ze 

dezelfde verwachtingen en dromen als niet-gedetineerden. Ook op Europees vlak worden er  
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inspanningen geleverd. Zo is er bijvoorbeeld Eurochips (http://www.eurochips.org), een Europese 

organisatie die het belang van het kind steeds voorop stelt en zich inzet voor het blijvende contact 

tussen de gedetineerde ouder en het kind. Ze geeft een stem aan deze kwetsbare groep kinderen en 

poogt met alle betrokkenen deze kinderen te ondersteunen.  

Zowel op Belgisch als op Europees niveau zijn er dus steeds meer initiatieven die zich inzetten voor 

familieleden en kinderen van gedetineerden. Ondanks die bestaande initiatieven, merken we toch dat 

er een leemte is in zowel de maatschappelijke bewustwording als in het wetenschappelijk onderzoek.  

 

Wanneer een ouder in de gevangenis verblijft, heeft dit ook een effect op het kind. De literatuur toont 

aan dat kinderen zeker schade oplopen wanneer een ouder in detentie zit. Deze schade zou zelfs 

heviger zijn dan bij een echtscheiding of overlijden (Arditti, Lambert-Shute & Joest, 2003). Kinderen 

vertonen ook heel uiteenlopende reacties op de detentie van hun mama of papa. Ze zijn boos, voelen 

zich eenzaam, zijn angstig, voelen zich schuldig en ontwikkelen een laag zelfbeeld (Katz, 1998; 

McGowan & Blumentahl, 1978; Sack ea., 1976; Seymour, 1998). Wanneer een ouder gedetineerd is, 

ondergaat het kind dus tal van veranderingen. Toch blijkt uit onderzoek dat vele kinderen aangeven dat 

ze niemand hebben om over deze zaken te praten en hun hart te luchten (Kampfner, 1995). Vaak 

worden kinderen verplicht om de detentie van de ouder geheim te houden en weet zelfs de leerkracht 

op school niet van de situatie (Hagen & Myers, 2003; Nesmith & Ruhland, 2008). 

 

Echter, ook al is de ouder gedetineerd, de ouder blijft een ouder. Deze rol verdwijnt niet wanneer die 

persoon in de cel belandt. Het is daarom belangrijk dat het contact tussen ouder en kind in de mate van 

het mogelijke behouden blijft. De COPING-studie (Enoc, 2013) toont aan dat indien het kind regelmatig 

contact heeft met de gedetineerde ouder, dit een positief effect heeft op het welzijn en de 

weerbaarheid. Wanneer er geen regelmatig contact is tussen ouder en kind tijdens de detentie, heeft 

dit een negatief effect op de ontwikkeling van het kind. Een verstoorde ouder-kind-relatie bedreigt de 

ontwikkelingsprocessen van het kind, met name: het internaliseren van waarden en normen, het vorm 

geven aan hun identiteit, het experimenteren met sociale vaardigheden, het ontwikkelen van een 

kritische geest,... (Michielsen, Steenackers & Hermkens, 1998). 

 

Zowel ouder als kind hebben behoefte aan regelmatig contact. Kinderen kunnen de band die ze met 

hun ouders hebben niet zomaar doorknippen en blijven zelfs in zeer extreme omstandigheden erg 

loyaal ten aanzien van hun ouders. Nagy (in Onderwater, 2003) spreekt over ‘de onverbrekelijke band  

http://www.eurochips.org/
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tussen ouders en kinderen’. Die band is onverbrekelijk omdat kinderen voortkomen uit hun 

ouders, ze danken hun bestaan aan hun ouders. Wanneer een ouder of beide ouders in de 

gevangenis verblijven, blijkt uit onderzoek dat kinderen hen heel erg missen. Daarom moeten 

gedetineerde ouders aangemoedigd worden hun ouderrol te blijven opnemen, dit in het belang 

van zowel zichzelf als van het kind (Enoc, 2013).   

 

We hebben dit thema als onderwerp van onze masterproef gekozen omdat we zeer geïnteresseerd 

zijn in het gevangeniswezen. Enige tijd voor we het onderwerp van onze masterproef moesten 

kiezen, lazen we een artikel in een tijdschrift over kinderen met een gedetineerde moeder. Het 

onderwerp trok meteen onze aandacht. We dachten er verder over na en meteen borrelden er 

enkele vragen in ons op. Hoe gaat de gevangenis om met kinderen en hun gedetineerde ouder? Is 

er een speciaal bezoek? Worden er speciale activiteiten georganiseerd? Hoe voelt de ouder zich 

wanneer het zijn kind moet achterlaten? Hoe ontwikkelt de ouder-kind-relatie zich verder wanneer 

de ouder in de gevangenis verblijft? Het artikel en het onderwerp boeiden ons enorm en daarom 

besloten we ons samen in dit onderwerp te verdiepen.  

 

Vooraf was dit thema onbekend terrein voor ons en daarom besloten we op zoek te gaan naar 

meer informatie. We gingen op zoek naar boeken, wetenschappelijke artikels, campagnes in de 

media, organisaties die zich focussen op kinderen van gedetineerde ouders,... Daarbij viel ons op 

dat deze informatie vooral vertrekt vanuit een klinisch psychologische invalshoek. Het gaat 

voornamelijk om effecten op het kind wanneer de ouder gedetineerd is. Een pedagogische 

invulling vonden we haast niet terug. Indien we echter wel een pedagogische focus vonden, ging 

het onderzoek over kinderen binnen de jeugdzorg en niet over kinderen van gedetineerde ouders.  

 

Er kwam een heleboel informatie op ons af en dit vergrootte onze interesse, zowel over het 

gevangeniswezen als over de rol van het kind bij de detentie van de ouder. Daarnaast gingen we 

ook op zoek naar informatie van de overheid wat betreft gedetineerde ouders en hun kinderen. 

Bestaat er een wet of een richtlijn die de opdracht geeft aan gevangenissen om speciale 

initiatieven te ondernemen voor ouders en hun kinderen? Tot onze verbazing geeft de Belgische 

Justitie enkel een richtlijn mee om minstens één keer per maand een speciaal kinderbezoek te 

organiseren. Verder wordt er weinig of geen informatie of opdracht gegeven aan de gevangenissen 

omtrent de relatie tussen de gedetineerde ouder en het kind. Op die manier kunnen we zeggen  



 13 

dat binnen Justitie de kinderen ook een vergeten groep zijn omdat er weinig afdwingbare regels 

opgesteld worden. Het lijkt alsof een ouder geen ouder meer is wanneer hij of zij in de gevangenis 

verblijft. De persoon blijkt enkel nog maar een gedetineerde te zijn en de kinderen verschuiven naar de 

achtergrond.  

 

Door onze vooropleiding tot leerkracht in het lager onderwijs en onze grote interesse voor pedagogiek 

ontwikkelden we een grote gevoeligheid voor kinderen. We vroegen ons dan ook af hoe het kan dat 

kinderen zo vaak worden vergeten in grote maatschappelijke instituties, zoals een gevangenis. Al deze 

bevindingen leidden ons tot het onderwerp van onze masterproef, namelijk de organisatie van het 

kinderbezoek binnen de gevangenis in het belang van de ouder-kind-relatie. Op welke manier is het 

kinderbezoek afgestemd op het onderhouden van de ouder-kind-relatie? Hoe geven gevangenissen 

concreet vorm aan het kinderbezoek?  

 

Eens de focus van ons onderzoek was vastgelegd, konden we verder aan de slag. We dachten na over 

welke specifieke aspecten we een antwoord wilden krijgen en hoe we ons onderzoek konden 

vormgeven. We hadden veel ideeën maar soms moest onze promotor ons terug met beide voeten op 

de grond zetten omdat bepaalde voorstellen niet haalbaar waren. Na enige tijd kwamen we tot een 

besluit en hadden we onze werkwijze vastgelegd. We besloten het kinderbezoek in enkele 

gevangenissen bij te wonen en dit te koppelen aan een interview met de praktijkmedewerker en/of 

vrijwilligers. Op die manier wilden we onder andere inzicht krijgen in de beweegredenen van de 

gevangenissen bij het organiseren van een speciaal kinderbezoek. 

 

Specifiek gingen we ons concentreren op het belang van het kinderbezoek voor de ouder-kind-relatie. 

We focusten ons daarbij op volgende subvragen. Welke initiatieven worden er genomen om de ouder-

kind-relatie te stimuleren en helpen in stand te houden? Hoe wordt het kinderbezoek georganiseerd in 

de gevangenis? Een verstoorde ouder-kind-relatie kan namelijk ernstige risico’s inhouden voor de 

verdere ontwikkeling van het kind. Daarnaast gingen we ook op zoek naar de visie die schuilt achter de 

organisatie van het kinderbezoek. Vanuit welke overtuiging organiseren gevangenissen een 

kinderbezoek? Staat het belang van het kind voorop? Het kinderbezoek wordt met een bepaalde reden 

georganiseerd en wij gingen op zoek naar de specifieke motieven. Tijdens ons onderzoek stelden wij 

ons ook de vraag hoe kinderen en ouders dit bezoek ervaren. Wat is het belang van het kinderbezoek? 

Waarom is het kinderbezoek belangrijk? 
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Deze onderzoeksvragen zullen beantwoord worden aan de hand van kwalitatief onderzoek van de 

organisatie van het kinderbezoek binnen de gevangenissen van Gent, Brugge, Hasselt, 

Hoogstraten, Dendermonde, Ieper en Leuven-Centraal. 

 

1.2 Afbakening van de doelgroep 

De populatie van ons onderzoek bestond uit alle gevangenissen in België die een kinderbezoek 

organiseren. Wegens tijdsgebrek was het echter niet mogelijk om alle gevangenissen te bezoeken 

en het kinderbezoek bij te wonen. We moesten dus een kleine steekproef bepalen binnen onze 

grote populatie. We gingen op zoek naar een steekproefkader (Mortelmans, 2007). Een kader dat 

fungeert als een bron waaruit we de onderzoekseenheden van onze populatie konden selecteren. 

Daarnaast gingen we ook op zoek naar een lijst van alle Vlaamse gevangenissen en die vonden we 

terug op de website van Justitie België1. Deze lijst gaf ons informatie over de locatie van de 

gevangenissen en de contactpersonen.  

 

Bij het bepalen van onze doelgroep hadden we vooraf enkele criteria vastgelegd. Ons doel was 

mensen te interviewen die rechtstreeks betrokken zijn bij de concrete werking van het 

kinderbezoek binnen de gevangenis. We wilden namelijk onderzoeken hoe het kinderbezoek 

concreet georganiseerd werd en hoe dit beantwoordde aan het belang van de ouder-kind-relatie. 

Doordat we vooraf duidelijke criteria hadden voor onze doelgroep maakten we geen gebruik van 

een random steekproef. We opteerden daarentegen voor doelgerichte steekproeven (Mortelmans, 

2007). De criteria die we vooraf hadden opgesteld, waren zo gekozen met het doel dat de 

interviews ons een adequaat antwoord konden geven op onze probleemstelling en dat we op die 

manier inzicht konden verwerven in het thema. De criteria moesten voldoen aan twee eisen. Ten 

eerste moesten ze alle relevante aspecten van het onderwerp afdekken. Dit wil zeggen dat de 

criteria die we aan onze doelgroep oplegden, moesten leiden tot een antwoord op onze 

onderzoeksvraag. Ten tweede moesten de criteria ook voldoende variatie bieden om het thema 

echt te kunnen exploreren (Richie ea., 2003).  

 

                                                        
1
 http://justitie.belgium.be 



 15 

Om het kinderbezoek bij te kunnen wonen, hadden we een officiële toestemming nodig van de 

Belgische Justitie. We contacteerden hen en vroegen toestemming in het kader van ons onderzoek. Na 

enige tijd kregen we de officiële toestemming toegewezen en konden we de gevangenissen 

contacteren. Doordat het kinderbezoek vaak wordt geleid vanuit het Centrum Algemeen Welzijnswerk 

(CAW) moesten we ook steeds contact opnemen met het centrum ter plaatse. Deze contactgegevens 

verkregen we via de contactpersoon binnen de gevangenis. We namen contact op met een 

medewerker van het Justitieel Welzijnswerk (JWW) en die persoon werd onze vaste contactpersoon 

van de gevangenis in de buurt. De medewerker van het JWW en de vrijwilligers van het kinderbezoek 

werden uiteindelijk de personen die we interviewden.  

 

2. Structuur 

Deze thesis is onderverdeeld in drie hoofdstukken. De eerste twee hoofdstukken zijn een 

literatuurstudie, het derde hoofdstuk handelt over het onderzoek uitgevoerd in het kader van deze 

thesis met als bedoeling de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. 

In het eerste hoofdstuk: ‘Kinderen binnen het gevangeniswezen: beleid en regelgeving’ wordt er dieper 

ingegaan op de manier waarop het beleid en de regelgeving inspelen op kinderen van gedetineerden.  

De Belgische en internationale regelgeving zegt echter niets over de effecten van detentie op het kind. 

Daarom wordt er in het tweede hoofdstuk: ‘Kinderen van gedetineerden’ dieper ingegaan over wat 

detentie voor de kinderen van gedetineerden kan betekenen en welke verschuivingen de detentie in 

het leven van het kind veroorzaakt. Ook wordt er kort ingegaan op het belang van het kinderbezoek om 

de band tussen ouder en kind te onderhouden tijdens de detentie en welke barrières er voor dit 

kinderbezoek bestaan. 

In hoofdstuk drie komen de verschillende gevangenissen naar voor die we bezocht hebben in het kader 

van onze thesis en wordt onze onderzoeksvragen uitgeschreven.  
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Hoofdstuk 1: Kinderen binnen het 

gevangeniswezen: beleid en regelgeving 

“To me it should definitely be more child-friendly. I 

know it’s prison and they’re being punished for doing 

something wrong but it wasn’t the kids fault they done 

it wrong you know what I mean.”  

(Mother in Martynowizc, 2011, p 21) 

 

1. Inleiding 

Iemand die in detentie gaat staat niet zomaar alleen in de wereld. Hij of zij is vaak moeder, vader, zoon, 

dochter, broer, zus, nonkel, tante,...  Op het moment dat hij/zij de gevangenis in gaat, worden heel wat 

vrienden en familieleden achtergelaten zonder dat er echt met hen rekening gehouden wordt. De 

mensen die achterblijven moeten vanaf dat moment hun plan trekken. Hoewel de meeste 

achterblijvers hier op één of andere manier wel van afzien, zijn het de kinderen die de zwakste groep 

vormen. Zij zijn vaak het grootste slachtoffer en moeten - zonder dat er hen iets gevraagd wordt -  

zonder vader of moeder opgroeien.  

Toch zijn er bepaalde wet- en regelgevingen die de familie van gedetineerden ondersteunen in hun 

proces.  

 

2. Belgische wet- en regelgeving 

2.1 De Belgische wetgeving en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (20 november 1989) is opgenomen in de Fundamentele 

Belgische Wetgeving (Lemmens & Dirix, 2012). Dit wil zeggen dat België zich engageert om de 

kinderrechten na te leven in alles wat ze doet. In het Verdrag zijn artikels opgenomen die het contact 

tussen ouder(s) en kind waarborgen.  
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Het derde lid van artikel 92 bepaalt dat de verdragsluitende Staten, het recht van het kind dat van 

één ouder of beide ouders is gescheiden, eerbiedigen om op regelmatige basis persoonlijke 

betrekkingen en rechtstreeks contact met beide ouders te onderhouden, tenzij dit in strijd is met 

het belang van het kind. Het vierde lid bepaalt dat indien een dergelijke scheiding voortvloeit uit 

een maatregel genomen door een verdragsluitende Staat, zoals de inhechtenisneming, 

gevangenneming, verbanning, deportatie, of uit een maatregel het overlijden ten gevolge hebbend 

van één ouder of beide ouders of van het kind, verstrekt die Staat, op verzoek, aan de ouders, aan 

het kind of, indien van toepassing, aan een ander familielid van het kind de noodzakelijke 

inlichtingen over waar het afwezige lid van het gezin zich bevindt of waar de afwezige leden van 

het gezin zich bevinden, tenzij het verstrekken van die inlichtingen het welzijn van het kind zou 

schaden. De Staten die partij zijn, waarborgen voorts dat het indienen van een dergelijk verzoek op 

zich geen nadelige gevolgen heeft voor de betrokkene(n). 

 

Het eerste lid van artikel 103 bepaalt dat in overeenstemming met de verplichting van de Staten 

die partij zijn krachtens artikel 9, eerste lid, aanvragen van een kind of van zijn ouders om een 

Staat die partij is, voor gezinshereniging binnen te gaan of te verlaten, door de Staten die partij zijn 

met welwillendheid, menselijkheid en spoed behandeld worden. De Staten die partij zijn, 

waarborgen voorts dat het indienen van een dergelijke aanvraag geen nadelige gevolgen heeft 

voor de aanvragers en hun familieleden.  

 

2.2 Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de 

gedetineerden 

Omdat het belangrijk is dat een gedetineerde de relatie met zijn familieleden onderhoudt, werd 

door het Ministerie van Justitie een basiswet4 opgesteld die het recht op contact wettelijk 

verankert. De basiswet regelt zowel de briefwisseling, het telefonisch contact als het bezoek in de 

gevangenis zelf.  

                                                        
2
 Artikel 9, IVRK 

3
 Artikel 10, IVRK 

4
 Wet 12 januari 2005 Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de 

gedetineerden, B.S. 12 januari 2005 
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In de basiswet wordt er een indeling  gemaakt tussen bevoorrechte bezoekers en andere bezoekers. 

Kinderen van gedetineerden behoren tot de bevoorrechte bezoekers. Alle onderstaande artikels 

hebben dus betrekking op kinderen van gedetineerden. 

 

Artikel 53 zegt dat de gedetineerde het recht heeft op contact met de buitenwereld binnen de 

beperkingen die door of krachtens de wet worden bepaald.  

Het eerste lid van artikel 58 bepaalt dat behoudens de door de wet bepaalde uitzonderingen, de 

verdachten het recht hebben om dagelijks bezoek te ontvangen. Het tweede lid bepaalt dat behoudens 

de door de wet bepaalde uitzonderingen, de overige gedetineerden recht hebben op minimum drie 

bezoeken per week, gespreid over drie dagen, waarvan op zijn minst een dag in het weekend en op 

woensdagnamiddag. Het derde lid bepaalt dat de duur van een bezoek minimum één uur is.  

Het vierde lid bepaalt dat behoudens de door de wet voorziene uitzonderingen, iedere gedetineerde 

minstens eenmaal per maand recht heeft op ongestoord bezoek gedurende minimum twee uur, 

overeenkomstig de door de Koning te bepalen voorwaarden en nadere regels. 

 

Het eerste lid van artikel 59 bepaalt dat bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, de voogd, de 

echtgenoot, de wettelijk of feitelijk samenwonende partner, de broers, zusters, ooms en tantes worden 

toegelaten tot het bezoek aan de gedetineerden na van hun hoedanigheid te hebben doen blijken. 

 

Het eerste lid van artikel 60 bepaalt dat in het huishoudelijk reglement, de regeling van het bezoek 

bepaald wordt, zowel wat de tijdstippen en de lokalen betreft als wat de regels betreft met betrekking 

tot de wijze waarop de gedetineerden en de bezoekers zich dienen te gedragen. Het tweede lid bepaalt 

dat het inrichtingshoofd er zorg voor draagt dat het bezoek kan plaatsvinden in omstandigheden die de 

banden met het affectief milieu in stand houden of bevorderen, inzonderheid wanneer het een bezoek 

door minderjarigen aan hun ouder betreft. 

 

Het eerste lid van artikel 61 bepaalt dat de directeur, met het oog op de handhaving van de orde en de 

veiligheid het aantal personen dat tegelijkertijd tot de gedetineerde wordt toegelaten, kan beperken. 

Het tweede lid bepaalt dat, onverminderd het bepaalde in artikel 32, hij het bezoek afhankelijk kan 

stellen van de vastlegging van de beeltenis van de bezoeker, van een voorafgaand onderzoek van de 

door de bezoeker meegebrachte voorwerpen of substanties of van een onderzoek aan de kledij van de  
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bezoeker op de aanwezigheid van voorwerpen of substanties die de orde of de veiligheid in het 

gedrang kunnen brengen. 

 

Het eerste lid van artikel 62 bepaalt dat tijdens het bezoek toezicht wordt uitgeoefend met het oog 

op de handhaving van de orde of de veiligheid. 

 

2.3 Ministeriële omzendbrief met betrekking tot de bescherming van de 

affectieve relaties van de gedetineerden en hun omgeving 

Om sociale contacten te bevorderen en familiale relaties te onderhouden en het belang hiervan 

aan te tonen werden er naast de basiswetgeving ook extra initiatieven genomen. Op 5 juli 2000 

werd er een Ministeriële omzendbrief5 verzonden naar alle Belgische gevangenissen. Deze brief is 

erop gericht een kwaliteitsvolle relatie te helpen behouden tussen de gedetineerde en zijn sociale 

omgeving van voor de detentie opdat detentieschade zoveel mogelijk beperkt zou kunnen worden. 

In de laatste sectie van de omzendbrief wordt er ook aandacht besteed aan kinderen van 

gedetineerden. Het geeft richtlijnen over het waarborgen van de ouder-kind-relatie die niet zijn 

opgenomen in de basiswet. Hierbij krijgen alle penitentiaire inrichtingen de opdracht om minstens 

éénmaal per maand een kinderbezoek te organiseren. Deze heeft echter geen bindend karakter. 

Wel zien we dat er de laatste jaren in de meeste gevangenissen in Vlaanderen flink geïnvesteerd 

werd in het kinderbezoek en dat alle bezochte gevangenissen aan de minimumrichtlijn voldoen.  

 

2.3.1 Algemene bepalingen 

De omzendbrief formuleert enkele algemene bepalingen om aandacht te besteden aan de 

affectieve relaties van gedetineerden met hun familiale omgeving. 

 

1. De familiale situatie van de gedetineerde moet vanaf het begin van de opsluiting een 

aandachtspunt zijn; de Psychosociale dienst zal erover waken dat alle nuttige informatie wordt 

genoteerd en geactualiseerd. 

2. Bij voorstellen en beslissingen met betrekking tot de classificatie van de veroordeelde 

gedetineerde zal de familiale situatie in overweging worden genomen. 

                                                        
5
 Ministeriële Omzendbrief nr. 1715 van 5 juli 2000 m.b.t. bescherming van de affectieve relaties van gedetineerden met hun 

omgeving. 
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3. Het ontnemen of het beperken van de familiale contacten mag enkel als disciplinaire maatregel 

worden aangewend wanneer een zware fout met betrekking tot deze contacten werd gesanctioneerd. 

4. Activiteiten die als doel hebben om de affectieve relaties tijdens de detentie te beschermen en te 

onderhouden, worden georganiseerd. Het is daarbij wenselijk samen te werken met externen en te 

waken over de professionele kwaliteit van elk aanbod. 

 

2.3.2 De algemene bezoekregeling 

Voor de algemene bezoekregeling zijn er enkele minimumregels opgesteld: 

- Elke gedetineerde heeft recht op minimum drie bezoeken per week, gespreid over drie dagen 

waarvan minstens één in het weekend en op woensdagnamiddag.  

- De duur van een gewoon bezoek is minstens één uur. 

- Het bezoek in een gemeenschappelijke spreekkamer moet de regel worden. De cellulaire spreekkamer 

kan uitzonderlijk worden gebruikt in het belang van de orde of de veiligheid van de inrichting. 

- Het personeel dat instaat voor het onthaal van de bezoekers en het toezicht zal met zorg worden 

geselecteerd. Het bezoek moet in de meeste aangename omstandigheden plaatsvinden. 

- De bezoeken zullen plaatsvinden in aangenaam ingerichte lokalen, zowel de wachtkamer als de 

bezoekzaal. De toegang tot een ruimte in de buitenlucht kan, indien mogelijk, worden overwogen. 

 

2.3.3 Bescherming van de ouder-kind-relatie 

De Ministeriële omzendbrief6 besteedt ook aandacht aan de bescherming van de ouder-kind-relatie. De 

brief omschrijft dat aan de relatie van het kind met zijn opgesloten verwant bijzondere zorg moet 

besteed worden, teneinde de schade die mogelijk het gevolg is van de opsluiting tot een minimum te 

herleiden.  

 

Elke penitentiaire inrichting moet maandelijks minimum één keer een activiteit organiseren die 

specifiek tot doel heeft de nodige aandacht te besteden aan deze relatie. Alle gedetineerden moeten 

de mogelijkheid krijgen aan het bezoek deel te nemen, vanaf het begin van hun opsluiting en dit voor 

elk minderjarig kind.  

 

                                                        
6
 Ministeriële Omzendbrief nr. 1715 van 5 juli 2000 m.b.t. bescherming van de affectieve relaties van gedetineerden met hun 

omgeving. 
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De Psychosociale Dienst (PSD) neemt kennis van de vraag van de gedetineerde om deel te nemen 

aan deze speciale activiteit en brengt alle elementen ter kennis van de directeur. Op die manier 

kan de PSD met een grondige kennis van zaken een beslissing nemen omtrent het al dan niet 

toestaan om deel te nemen aan de activiteit. Elke weigering tot deelname aan de activiteit moet 

gemotiveerd zijn.  

Mogelijke weigeringredenen zijn: 

- ontzetting uit de ouderlijke rechten 

- een beslissing van de Jeugdrechtbank betreffende het contact tussen kind en ouders 

- de weigering door een persoon of instelling die het hoederecht of voogdij over het kind heeft 

- de veroordeling of de aard van de begane feiten 

- wanneer de directie oordeelt dat de persoonlijkheid van de gedetineerde een contradictie is voor 

deelname 

- een tuchtsanctie voor feiten die betrekking hebben op het bezoek 

- een inbreuk gepleegd door de bezoeker op het bezoekreglement 

 

Deze beslissingen worden maximum na drie maanden opnieuw onderzocht.  

 

2.4 Officiële regeling soorten bezoeken 

Er zijn vier manieren waarop het kind zijn gedetineerde ouder kan bezoeken in de gevangenis.  

Vooreerst is er het gewone tafelbezoek. Dit bezoek vindt plaats in de normale bezoekzaal van de 

gevangenis en wordt verschillende keren per week georganiseerd. 

Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot bezoek achter glas. Tijdens dit bezoek kunnen de 

gedetineerde en de bezoekers elkaar niet aanraken. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom 

het bezoek achter glas verloopt: de gevangenisdirectie heeft een vermoeden dat er incidenten 

kunnen ontstaan, op vraag van de gedetineerde, als tuchtsanctie voor de gedetineerde,... 

Er is ook het ongestoord bezoek. Dit bezoek gaat door in een aparte ruimte binnen de gevangenis 

zonder toezicht van het gevangenispersoneel. Dit bezoek wordt speciaal georganiseerd om het 

contact tussen de gedetineerde en zijn familie te onderhouden. Elke gedetineerde, zowel een 

verdachte als een veroordeelde, heeft minstens één keer per maand recht op ongestoord bezoek 

en dit gedurende minstens twee uur. Dit bezoek moet vooraf worden aangevraagd en is mogelijk  
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vanaf één maand detentie. Het bezoek kan doorgaan met een partner, kinderen, kleinkinderen, ouders, 

grootouders, broers, zussen, ooms en tantes. 

Als laatste is er het kinderbezoek. Gevangenissen organiseren minstens één keer per maand een 

activiteit voor gedetineerde ouders en hun kinderen (http://justitie.belgium.be).  

 

3. Internationale wet- en regelgeving 

3.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens 

Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens7 verplicht alle lidstaten die het verdrag 

ondertekend hebben ertoe de mensen- en burgerrechten te garanderen en te respecteren.   

Vooral artikel 88 van dit verdrag is van belang, namelijk het recht op de eerbiediging van het privé-, 

gezins- en familieleven. Het eerste lid van dit artikel bepaalt dat elke persoon recht heeft op respect 

voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en correspondentie. Het tweede lid 

bepaalt dat er geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, 

dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang 

van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het 

voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.  

 

3.2 Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind 1989 

Binnen het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind9 is er één artikel dat in deze context van 

belang is, namelijk artikel 9 dat gaat over de scheiding van ouders en kinderen. De lidstaten die het 

IVRK hebben ondertekend waarborgen dat een kind niet wordt gescheiden van zijn of haar ouders 

tegen zijn of haar wil, tenzij de bevoegde autoriteiten beslissen dat deze scheiding essentieel is in het 

belang van het kind.  

 

Het artikel noteert daarnaast ook dat Staten die het verdrag hebben ondertekend, het recht moeten 

eerbiedigen van een kind dat van een ouder of beide ouders is gescheiden, de mogelijkheid moet  

                                                        
7
 EVRM Verdrag van 4 november 1950, Trb. 1951,, 154 (Rectificatie Trb. 1961, 8 en 1979, 150), laatstelijk gewijzigd 11 mei 

1994, Trb. 1994, 165 
8
 EVRM, artikel 8  

9
 Artikel 9, IVRK  

http://justitie.belgium.be/
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krijgen om op regelmatige basis rechtstreeks contact te hebben met de ouder of beide ouders, 

tenzij dit  tegenstrijdig is met de belangen van het kind.   

 

Indien een dergelijke scheiding het gevolg is van een maatregel genomen door de Staat, zoals de 

inhechtenisneming of gevangenneming van één ouder of beide ouders van het kind, is de Staat 

verplicht de noodzakelijke informatie en inlichtingen te verstrekken aan de ouders, het kind of een 

ander familielid over waar het afwezige gezinslid zich bevindt, tenzij het verstrekken van die 

informatie schadelijk zou kunnen zijn voor het welzijn van het kind. 

 

3.3 European Prison Rules 2006 

In 1973 stelde de Raad van Europa  de ‘Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners’ 

op. Dit document werd later ook aangenomen door het Comité van Ministers. In 1987 werden de 

standaardregels aangepast aan de ‘significante sociale trends en veranderingen binnen het 

gevangeniswezen en -management’.  

Op 11 januari 2006 aanvaardde de Raad van Europa de nieuwe en aangepaste versie van de 

‘European Prison Rules’. Deze aanbevelingen zijn niet bindend voor de lidstaten, maar ze tonen 

wel een bewustzijn aan van die staten wanneer ze worden nageleefd. De artikels hebben 

betrekking op het recht van een gedetineerde om contact te onderhouden met zijn of haar familie. 

Er is geen specifieke verwijzing naar de kinderen van gedetineerden, enkel voor diegenen die 

binnen de gevangenis zijn geboren (http://www.eurochips.org).  

 

Om het contact tussen de gedetineerde en zijn familie en kind te waarborgen, pleit de Raad van 

Europa ervoor dat de gedetineerde wordt toegewezen aan een gevangenis dicht bij huis of bij een 

plaats met resocialisatie potentieel (17.1). In de mate van het mogelijke wordt de gedetineerde 

ook geraadpleegd wanneer een transfer plaatsvindt (17.2).  

Artikel 24 focust zich specifiek op het contact met de buitenwereld. Gedetineerden moeten de 

mogelijkheid krijgen om zoveel mogelijk te communiceren met hun familie, andere personen en 

vertegenwoordigers van organisaties buiten de muren via brief, telefoon of andere 

communicatievormen. Dit geldt ook voor het ontvangen van familiaal bezoek.  

De bezoekregeling moet de gedetineerde toelaten om familiale relaties op een normale manier te 

ontwikkelen en te onderhouden (24.4). Het gevangenispersoneel en de -administratie moeten de  

http://www.eurochips.org/
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gedetineerde ondersteunen in het onderhouden van een adequaat contact met de buitenwereld en 

daarbij moeten ze de nodige sociale bijstand voorzien (24.5).  

Elke informatie over een overlijden of het ernstig ziek zijn van een familielid moet meteen 

gecommuniceerd worden naar de gedetineerde (24.6). Indien mogelijk moet de gedetineerde de 

toelating krijgen de gevangenis te verlaten, alleen of onder begeleiding, om een ziek familielid te 

bezoeken, een begrafenis bij te wonen of voor een ander humanitaire reden (24.7).  

De gedetineerde moet de mogelijkheid krijgen zijn familie onmiddellijk te kunnen inlichten over zijn of 

haar gevangenschap of over een transfer naar een andere instelling. Dit geldt ook als het gaat over een 

ernstige ziekte of kwetsuur (24.8).  

Bij aankomst in de gevangenis, bij een overlijden, bij een ernstige ziekte, een kwetsuur of bij de transfer 

naar een ziekenhuis moeten de autoriteiten onmiddellijk de partner of de dichte familie van de 

gedetineerde verwittigen, tenzij de gedetineerde dit weigert (24.9).  

 

4. Child centred justice 

4.1 De visie van de Verenigde Naties en het IVRK 

De manier waarop kinderen binnen justitie behandeld worden heeft een sterke link met de wet en haar 

doelen. De aanbevelingen van de UN General Assembly benadrukken de nood tot verantwoording en 

het beëindigen van straffeloosheid voor misdrijven tegen kinderen. Daarnaast ijveren deze 

aanbevelingen ook tot een comprehensief en kindgericht jeugdrechtssysteem (UN, 2008).  

Wanneer kinderen zijn geïntegreerd in een bredere justitiehervorming en wanneer ze toegang hebben 

tot een transparant en sensitief rechtssysteem waartoe ze hun eigen rechten kunnen bekrachtigen en 

beschermen, zou dit resulteren in een beter rechtssysteem en een betere opvolging van de 

mensenrechten en VN-verplichtingen (UN, 2008).  

 

Het doel van gerechtigheid voor kinderen is het verzekeren dat kinderen beter beschermd en gediend 

zijn door het rechtssysteem. Specifiek gaat het om een volledige toegang tot internationale normen en 

standaarden voor alle kinderen die in contact komen met het rechtssysteem zoals getuigen, 

slachtoffers en vermeende daders; of voor andere redenen waar een rechterlijke tussenkomst nodig is, 

bijvoorbeeld voor hun zorg, bescherming of hoederecht (artikel 1, IVRK).  

 

Er zijn enkele richtlijnen voor interventies inzake het jeugdrechtssysteem(UN, 2008). 
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Het eerste advies (IVRK, 1989 in UN, 2008) zegt dat elk kind het recht heeft om gelijk en eerlijk 

behandeld te worden, vrij van alle vormen van discriminatie. Dit impliceert de non-discriminatie 

van alle kinderen en het ontwikkelen van programma’s voor toegang tot het rechtssysteem. Het 

tweede advies (IVRK, 1989 in UN, 2008) zegt dat elk kind het recht heeft om zijn mening vrij te 

verkondigen en gehoord te worden. Dit wil zeggen dat kinderen moeten gehoord worden in elke 

rechterlijk of administratief proces. Een laatste richtlijn (IVRK, 1989 in UN, 2008) poneert dat 

kinderen recht hebben op bescherming van misbruik, exploitatie en geweld.   

Via deze richtlijnen en adviezen kan men een rechtssysteem ontwikkelen dat rekening houdt met 

kinderen en hun standpunten respecteert. 

 

Het belang van het kind is het leidend principe binnen het IVRK. Artikel 3 bepaalt dat in alle acties 

die te maken hebben met kinderen, of het nu gaat om publieke of private instituties, 

administratieve of legislatieve zaken, het belang van het kind altijd de eerste overweging moet zijn 

(Taskinen, 2003).  

Op basis daarvan zijn onder andere de drie P’s ontwikkeld: ‘protection, provision, participation’. 

Kinderen hebben recht op bescherming, financiële middelen om voor zichzelf te zorgen en moeten 

de kans krijgen deel te nemen aan het debat en besluitvorming omtrent zaken die voor kinderen 

belangrijk zijn (Taskinen, 2003).  

 

4.2 Kindvriendelijk strafrechtelijk systeem 

Uit het Coping-onderzoek (Enoc, 2013) blijkt dat het psychologische en fysische welbevinden van 

kinderen wordt beïnvloed door de attitudes en praktijken van politiemensen wanneer zij een 

persoon arresteren. De eventuele negatieve impact op kinderen is afhankelijk van de attitude, het 

gedrag en de taal die gebruikt wordt door politieagenten; namelijk de informatie omtrent het 

arrest die wordt gegeven, hoe dit wordt gecommuniceerd, het gebruik van handboeien,... Getuige 

zijn van een arrestatie van een moeder of vader kan dus een significante invloed hebben op het 

welzijn van het kind. 

 

Ook het Verdrag omtrent de Rechten van het Kind benadrukt duidelijk dat het recht van kinderen 

om gehoord te worden steeds van belang is (Enoc, 2013). Echter, het strafrechtelijk systeem 

voorziet maar enkele mogelijkheden voor kinderen om deel te nemen aan het beslissingsproces  
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dat een grote invloed kan hebben op hun toekomstmogelijkheden. Dit is vooral het geval bij kinderen 

waarvan hun ouders een risico hebben op opsluiting. 

 

Als gevolg van deze resultaten formuleert het ‘European Network of Ombudspersons for Children’ 

enkele aanbevelingen voor een kindvriendelijk gerechtelijk systeem (Enoc, 2013).  

Ten eerste moeten alle staatsinstellingen rekening houden met de Rechten van het Kind wanneer ze 

procedures en beleidsmaatregelen uitvoeren. Het gaat hier over de manier van aanhouding, het 

regelmatig aanbieden van informatie aan het kind en de wijze waarop het kind en zijn familie 

ondersteuning krijgen tijdens een arrestatie.  

Ten tweede moeten alle EU-leden ervoor zorgen dat het belang van het kind in overweging wordt 

genomen bij de besluitvorming rond gevangenisschap. Wanneer de locatie van detentie wordt bepaald 

moet men rekening houden met de woonplaats van het kind. 

Als laatste moet men rekening houden met het ‘Child Impact Assessment’, vooraf aan de detentie. Men 

moet daarbij rekening houden met de positie van de dader in relatie tot het kind, de huidige locatie van 

het kind en de mogelijke veranderingen voor het kind als gevolg van de detentie. Het kind moet daarbij 

het recht hebben om gehoord te worden wanneer het gaat over beslissingen die rechtstreeks met hem 

te maken hebben.  

 

4.3 Child Rights Impact Assessment 

Het Child Impact Assessment is een actieplan dat benadrukt dat bij alle maatregelen gerelateerd aan 

kinderen, het belang van het kind voorop moet staan. Besluitvormers moeten ervan bewust zijn dat alle 

beslissingen een invloed hebben op kinderen. Daarom raadt het VN-comité van de Rechten van het 

Kind aan - bij het nemen van beslissingen, het opstellen van programma’s of bij beleidsveranderingen - 

het Child Impact Assessment te gebruiken. Veel beslissingen en programma’s hebben namelijk een 

invloed op het leven van kinderen, dit op een impliciete of expliciete manier (Taskinen, 2003).  

 

Binnen het besluitvormingsproces moet men ook tijd en ruimte maken voor een evaluatie van de 

effecten op kinderen. De evaluatie omvat een sociale en een gezondheidscomponent. Het doel van de 

evaluatie is te kijken naar de significante effecten van de wet of het programma op de gezondheid, het 

leven en het welzijn van het kind, zowel op een indirecte als een directe manier. Indien er effecten 

waarneembaar zijn, moet men nagaan wat die effecten precies zijn (Taskinen, 2003). 
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Hoofdstuk 2: Kinderen van gedetineerden 

      “Fathers who are in prison are parents too.” 

(Hairston, 1998, 617-639) 

 

1. Inleiding 

In de meeste landen over de hele wereld groeit de gevangenispopulatie in een tempo dat de algemene 

bevolkingsgroei overtreft (Walmsley, 2005). Wanneer iemand veroordeeld wordt omdat hij of zij een 

misdrijf heeft gepleegd, zal dit altijd verstrekkende gevolgen hebben voor de persoon in kwestie. Het 

verliezen van de vrijheid, hoe lang deze ook duurt, is iets wat een enorme psychologische impact kan 

hebben. Maar ook de families van gedetineerden blijven niet onberoerd. Hoewel zij niets gedaan 

hebben, delen zij mee in de straf. Hierbij zijn zeker kinderen een uiterst kwetsbare groep. Welke visie 

men ook heeft over het belang van een gevangenisstraf in het rechtssysteem, het blijft duidelijk dat 

detentie de positieve en voedende band tussen ouder en kind ontwricht (Christian, S., 2009). 

 

Detentie wordt geassocieerd met een enorm verlies voor de families en de kinderen. We kunnen een 

onderscheid maken tussen een primair verlies, wat de scheiding van de familie met de gedetineerde 

inhoudt en daarnaast ook een secundair verlies, wat te maken heeft met alle dingen die de 

gedetineerde normaal zou bijdragen wanneer hij niet in de gevangenis zou zitten. Dit secundair verlies 

leidt dan tot problemen zoals financiële moeilijkheden, ouderschapsmoeilijkheden,... (Arditti,  Lambert-

Shute & Joest, 2003). 

 

Het is heel moeilijk in te schatten hoeveel kinderen in België een gedetineerde ouder hebben. In 

Vlaanderen zijn er geen gegevens over het aantal gedetineerden dat kinderen heeft, voor de Franse 

gemeenschap wordt dit geschat op 1770 kinderen (Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw, 2007). In 

totaal zouden de aantallen in België oplopen tot ongeveer 5000 vaders en enkele honderden moeders 

in detentie (Demeersman, 2007). In de Europese Unie zou het gaan over 800 000 kinderen die een 

ouder in detentie hebben. Dit is echter een grove schatting omdat er niet in alle landen gegevens 

bestaan over hoeveel gedetineerden kinderen hebben (Martynowicz, 2011). 
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Gedetineerden hebben unieke karakteristieken als ouders. Als groep hebben gedetineerde ouders 

normale ouderlijke zorgen en attitudes. En hoewel gesuggereerd wordt dat deze ouders vaak 

overbeschermend zijn, is er geen bewijs voor een verhoogd percentage van lichamelijk of seksueel 

misbruik bij kinderen van gedetineerden (Gabel & Johnston, 1995).  

Toch krijgen deze kinderen met verschillende problemen te maken, zoals onder andere sociale 

stigmatisatie (Shlafer & Poehlman, 2010), armoede en alcoholmisbruik (Phillps, S.D., et al., 2002). 

Bovendien gaan kinderen zich vaak verantwoordelijk voor en/of schuldig voelen over de detentie 

van hun ouder. Ze denken dat de ouder door hun schuld is weggegaan. Dit zorgt voor 

psychologische belasting (Demeersman, 2002). De maatschappij erkent het verdriet niet dat 

gepaard gaat met het verlies van een familielid aan detentie. In tegenstelling tot de steun die 

mensen ontvangen voor het verlies van een familielid door bijvoorbeeld sterfte, staan familieleden 

van gedetineerden er vaak alleen voor en kunnen ze geen steun van omgeving verwachten. Door 

de schaamte is er dan ook een neiging tot verminderd sociaal contact met de gedetineerde 

(Arditti, Lambert-Shute & Joest, 2003). 

 

Wanneer kinderen van hun ouders gescheiden worden heeft dit altijd een onomkeerbare impact 

op de relatie tussen de ouder en het kind, omdat de tijd die ze normaal met elkaar zouden 

doorbrengen definitief verloren is. Een verstoorde ouder-kind-relatie bedreigt de 

ontwikkelingsprocessen van het kind met name het internaliseren van waarden en normen, vorm 

geven aan hun identiteit, het experimenteren met sociale vaardigheden, het ontwikkelen van een 

kritische geest,... (Michielsen, Van Mulligen & Hermkens, 1998). 

 

Kinderen van gedetineerde vaders verblijven tijdens de detentie meestal bij hun moeder, hoewel 

dan vaak in moeilijke omstandigheden. Kinderen van gedetineerde moeders verblijven bij de vader 

of andere familieleden. Omdat gedetineerde moeders vaak alleenstaande moeders zijn, is er niet 

altijd opvang voorzien. In dit geval wordt het kind opgevangen door het comité van bijzondere 

jeugdzorg die zorgt voor een plaatsing in een pleeggezin of een tehuis (Kinderrechtencoalitie 

Vlaanderen vzw, 2007). Residentiële instabiliteit is erg kenmerkend voor kinderen van 

gedetineerden (Mackintosh et al., 2006). Zo toont onderzoek van Philips en collega’s (2006) aan 

dat kinderen waarvan de moeder één of meerdere keren gedetineerd is een aanzienlijk grotere 

kans hebben dan leeftijdsgenootjes om binnen de vijf jaar vier of meer keer te verhuizen. 
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2. Algemene effecten op het kind 

Kinderen reageren op verschillende manieren op de detentie van hun ouder: sommigen hebben 

schoolproblemen, gaan spijbelen en vertonen probleemgedrag (Gabel & Johnston, 1995; Gabel, 1992; 

Seymour, 1998, Stanton, 1980). Andere gevolgen zijn gevoelens van boosheid, eenzaamheid, angst, 

schuld, het ontwikkelen van een laag zelfbeeld, depressie, eet- en slaapstoornissen (Katz, 1998; 

McGowan & Blumentahl, 1978; Sack et al., 1976; Seymour, 1998; Travis & Waul, 2004). 

De literatuur toont aan dat kinderen zeker schade oplopen wanneer een ouder in detentie zit. Deze 

schade zou zelfs heviger zijn dan bij een echtscheiding of overlijden (Arditti, Lambert-Shute & Joest, 

2003). De effecten zouden aanzienlijk zijn (Murray & Farrington, 2008). Mogelijke schadelijke effecten 

zijn economische achteruitgang, psychische klachten en negatieve sociale processen zoals 

schuldgevoelens, schaamtegevoelens en pestgedrag. Kinderen van gedetineerden hebben bovendien 

een verhoogd risico op een blijvende belasting door armoede, talrijke huis- en schoolverplaatsingen en 

academisch falen (Child welfare league of America, 2005). Dit zijn allemaal risicofactoren die kunnen 

leiden tot het ontwikkelen van psychopathologie en het zich engageren tot criminele activiteiten 

(Broidy et al., 2003; Sameroff, Gutman & Peck, 2003).  

De effecten van ouderlijke detentie kunnen verschillen van jongens tot meisjes. Dochters, vooral 

schoolgaande dochters, gaan op de emotionele verwarring en gebrek aan beschikbaarheid van de 

moeder reageren door de rol van zorgverlener op zich te nemen (Bowlby, 1988) en zich te 

parentificeren (Byng-Hall, 2001). Bij meisjes zien we internaliserend probleemgedrag. Hetherington 

(1989) merkte op dat de jongens eerder met asociaal gedrag gaan reageren. Bij hen zien we dus vooral 

externaliserend probleemgedrag. 

 

Hierbij is echter wel te vermelden dat ouderlijke detentie niet noodzakelijk gelinkt is aan psychosociale 

problemen/nadelen (Hanlon et al., 2005). Hoewel in bijna alle gevallen de detentie van de ouder 

negatieve gevolgen heeft voor het kind, kan deze in uitzonderlijke gevallen ook positieve effecten 

hebben, vooral wanneer het kind een thuismilieu heeft dat gekenmerkt wordt door gewelddadigheid 

en misbruik (Amato, Loomis, and Booth, 1995). 

2.1 Voor de arrestatie 

Hoewel er steeds meer geweten is over de ervaringen van kinderen met gedetineerde ouders, is er nog 

niet veel onderzoek gevoerd naar de leefsituatie van kinderen voor de detentie van de ouders (DeHart  
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& Altshuler, 2009). Toch toont onderzoek aan dat kinderen van laaggeschoolde ouders meer kans 

hebben dat hun ouder in detentie gaat. Het is belangrijk dat er aan deze ongelijkheid aandacht 

wordt besteed (Wildeman, C., 2009). Vaak zijn er voorafgaand aan de detentie ook tal van familiale 

problemen, zoals: armoede, onenigheid met de familie, drugsmisbruik of ander crimineel gedrag 

dat tot uiteindelijke opsluiting leidt (Johnson & Waldfogel, 2002; Phillips & Bloom, 1998). 

2.2 De arrestatie 

Niet enkel de gevangenschap van de ouder heeft traumatische gevolgen voor het kind, ook de 

arrestatie kan een erg traumatische ervaring zijn, ook al verloopt deze op een kalme en vredevolle 

manier. Het ‘verwijderen’ van een ouder, in omstandigheden die het kind vaak nog niet helemaal 

begrijpt, drukt een stempel op het veiligheidsgevoel van het kind (Martynowicz, 2011). 

 

Als de ouder van een jong kind de gevangenis ingaat, heeft deze een grotere kans om de arrestatie 

mee te maken omdat hij of zij nog niet naar school gaat. Dit kan erg traumatisch zijn voor het kind 

en tot crimineel gedrag leiden (Besemer, 2011). Toch hebben de meeste politiedepartementen 

geen protocollen omtrent de bescherming van het kind tijdens de arrestatie. De gepaste uitleg 

over wat er gebeurt tijdens de arrestatie en hoe ze zullen opgevangen worden ontbreekt 

(Christian, 2009). 

“Mum was frying meatballs when they came and she was given just three minutes to clear it 

away and then they handcuffed her. She asked: “What about Mikkel?” and one of the officers 

said: “The 24-hour social services will pick him up”. I didn’t know what that was, so I was pretty 

scared and then I sat all on my own, waiting for them to come.” (Mikkel’s story re-told by a 

family therapist, Denmark uit Martynowicz, 2011). 

In het kader van de internationale rechten van het kind is het belangrijk dat de ervaring van de 

arrestatie van de ouder deze rechten niet schendt. Toch ligt de focus van politieacties voor het 

overgrote deel op de arrestatie van de verdachte. De arrestatie van een ouder in het bijzijn van het 

kind moet het recht van het kind respecteren inzake privacy, het gezinsleven en het recht om 

gehoord te worden (artikel 12, IVRK). Daarom zouden politieagenten getraind moeten worden om 

zulke delicate arrestaties uit te voeren (Martynowicz, 2011). 
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2.3 De voorhechtenis 

Voorhechtenis kan een bron van extra stress zijn voor de familie en kinderen van gedetineerden omdat 

er een onzekerheid bestaat over de uitkomst van het onderzoek en er veel onwetendheid is over 

bezoekrecht en andere procedures. In specifieke gevallen kan deze stress nog verzwaard worden door 

berichtgeving in de media over de zaak. Kinderen worden blootgesteld aan media-aandacht en op 

school of in andere settings geconfronteerd met informatie over de overtreding van de ouder, 

gepubliceerd in kranten of andere media. Hierbij wordt het recht op de privacy geschonden 

(Martynowicz, 2011). 

 

2.4 Het vonnis 

In een beperkt groepje landen en deelstaten (zoals bijvoorbeeld Noord-Ierland) houdt de rechter 

rekening met de familiesituatie van de veroordeelde bij het geven van een straf. Vooral de duur van de 

straf zal in overweging genomen worden. Dit blijkt echter meer uitzondering dan regel te zijn en er 

wordt nog veel te weinig rekening gehouden met de kinderen van gedetineerde bij het uitspreken van 

een vonnis (Martynowicz, 2011). Toch zegt artikel drie van het kinderrechtenverdrag dat bij alle 

maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere 

instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of 

wetgevende lichamen, de belangen van het kind de eerste overweging vormen (Martynowicz, 2011) 

(art 3 kinderrechtenverdrag). 

 

2.5 Het vrijkomen van de gedetineerde ouder 

Hoe vaak gedetineerden ook contact hebben met hun kinderen, ze missen onvermijdelijk belangrijke 

gebeurtenissen in het leven van hun kind. Zo zullen niet in staat zijn om - zoals ze dat deden voor de 

detentie - op dagelijkse basis steun en advies te geven, de ontwikkeling van hun kinderen te volgen of 

betrokken te zijn in belangrijke beslissingen (Martynowicz, 2011). Wanneer deze moeders/vaders 

worden vrijgelaten moeten ze vaak weer leren hoe ze hun ouderlijke rol moeten opnemen. Ook 

kinderen moeten terug wennen aan het idee dat hun ouder, die een tijdje afwezig was, nu terug in hun 

leven is (Martynowicz, 2011). Uit onderzoek van Hairston (2007) blijkt dat opsluiting in vele gevallen zal 

leiden tot het permanent verbreken van familiebanden en in andere gevallen tot verminderde ouder-

kind-interacties leidt. Gedetineerden worden onvoldoende voorbereid op het hernemen van hun rol en 

verantwoordelijkheid als ouder na het vrijkomen (Hairston, 2007; Young & Smith, 2000). 
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Een geslaagde hereniging van gedetineerde ouders en hun kinderen hangt van veel factoren af 

(Hairston, 2007). Een groot deel van de vaders die voor de detentie bij hun kinderen woonden, 

zullen door één of andere reden niet meer bij hun kinderen wonen na de vrijlating. Zo zijn er 

ouders die hun voogdij verliezen tijdens hun gevangenschap (Hairston, 2007). Andere ouders zijn, 

wanneer ze vrijkomen, vaak niet in de mogelijkheid om hun kinderen op een gepaste wijze 

financieel te steunen, ervoor te zorgen dat ze een woning hebben of dat ze veilig en beschermd 

zijn (Hairston, 2007). 

 

3. Moeder in detentie 

3.1 Algemene effecten op het kind en jongere 

Op basis van internationale literatuur wordt aangenomen dat het verzorgingssysteem meer 

veranderd wanneer de moeder gedetineerd wordt (Bloom, 1993; Fishman, 1983; Murray & 

Farrington, 2008). Hoewel detentie van de vader leidt van milde tot matige spanningen, zal 

detentie van de moeder verderstrekkende gevolgen hebben. Zo gaan kinderen met een 

gedetineerde moeder sneller geplaatst worden door pleegzorg (Miller, 2006). 

Kinderen van gedetineerde ouders hebben ook een verhoogd risico op antisociaal gedrag. Deze 

risico’s zijn groter bij een gedetineerde moeder dan bij een gedetineerde vader (Murray et al., 

2010). 

 

Gedurende de detentie van de moeder ondergaan kinderen vaak verschillende stressfactoren: ze 

wonen bij verschillende opvoeders, ze worden gescheiden van hun broer of zus, ze verwisselen van 

school,... zeventig procent van de kinderen ontwikkelt daardoor emotionele of psychologische 

problemen, voornamelijk agressief gedrag en moeilijkheden op school (Kampfner, 1995; Myers ea., 

1999). 

Kinderen met een gedetineerde moeder hebben een grotere kans om later zelf in de gevangenis 

terecht te komen. Deze kinderen hebben waarschijnlijk ook andere familieleden die in de 

gevangenis verblijven, hebben minder dichte familie waarbij ze terecht kunnen voor emotionele en 

financiële steun en zullen geleidelijk aan de detentie gaan normaliseren (Dallaire, 2007). 

 

In de Verenigde Staten zijn ongeveer zeventig procent van de gedetineerde vrouwen moeders. 

Hierbij zijn de meeste van deze moeders dan nog eens de primaire en enige verzorger van de  
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kinderen (Poehlmann, 2005). Deze moeders hebben gemiddeld twee tot drie kinderen en vaak zijn deze 

kinderen jonger dan dertien jaar. De meeste kinderen woonden voor de detentie bij hun moeder 

(Baunach, 1985). Vooraf aan de detentie van de moeder leefden zowel het kind als de moeder in 

onstabiele omstandigheden: er was vaak ouderlijk misbruik, kinderen waren getuigen van geweld en ze 

leefden in armoede (Myers, Smarsh, Amlund-Hagen & Kennon, 1999; Poehlmann, 2005). Kinderen 

waren getuige van zowel fysiek als emotioneel geweld (DeHart & Altshuler, 2009). De moeders zelf 

waren ook vaak slachtoffer van geweld (Blackburn ea., 2008). Naarmate kinderen ouder worden, zullen 

de gevolgen van de blootstelling aan geweld steeds duidelijker worden. Deze kinderen hebben een 

grotere kans om delinquent gedrag te vertonen zoals seksueel misbruik, alcohol- en drugsmisbruik, 

spijbelen en weglopen van huis (Osofsky, 1999; Thornberry ea., 2004; Widom, 1995). De gevolgen 

kunnen dus divers van aard zijn: gedragsproblemen zoals agressief gedrag, fysieke gevolgen zoals een 

zwangerschap en seksueel overdraagbare ziekten, en psychologische problemen zoals angst en 

ongerustheid (DeHart & Altshuler, 2009). 

 

De criminele feiten waarvoor de moeders gedetineerd worden hebben meestal niets te maken met het 

ouderschap, de arrestatie heeft meestal te maken met druggerelateerde feiten (Luke, 2002). Mogelijks 

is het groot aantal druggerelateerde veroordelingen bij moeders te wijten aan het feit dat het 

overgrote deel van deze vrouwen alleen voor de opvoeding moeten instaan (Loper, 2006). 

 

In 2011 verbleven er 443 gedetineerde vrouwen in de Belgische gevangenissen. In België zou slechts 

één op vier kinderen regelmatig (eenmaal in de week) hun ouder in de gevangenis bezoeken. Eén op 

drie moeders krijgt nooit bezoek van haar kinderen. Wel hebben de meeste moeders telefonisch of 

schriftelijk contact met hun kinderen gedurende de detentie (Buyse et al., 1996). 

 

3.1.1 Effecten op kleuterleeftijd 

Separatie van de moeder is traumatisch voor het kind ongeacht zijn leeftijd (Bowlby, 1973). Separatie 

van de primaire verzorger voor langere perioden is een serieuze risicofactor voor latere 

aanpassingsproblemen. We zien een verstoring in de kind-moeder hechtingsrelatie (Ainsworth and Bell, 

1970). 

Een studie van Poehlman (2005) toont aan dat 63% van haar onderzochte kinderen geen vaste hechting 

hadden met zowel de huidige verzorger als de gedetineerde moeder. 

Hechtingsproblemen kunnen leiden tot ontwikkelingsmoeilijkheden (Zeanah & Fox, 2004). 
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Het bezoeken van de gedetineerde moeder wordt beschouwd als een beschermende factor. 

Onderzoekers spreken elkaar tegen op het vlak van de frequentie van het aantal bezoeken. Zo 

verklaren Kazura (2001) en Snyder-Joy & Carlo (1998) dat een frequent bezoek van de 

gedetineerde ouder een beschermende factor zou zijn. Poehlman (2005) daarentegen toont in 

haar onderzoek aan dat minder bezoeken een voorspellende factor is voor hechtingszekerheid. 

Meer bezoeken zouden volgens haar kunnen leiden tot angst. Dit zou de hechting niet ten goede 

komen omdat het kind dan hechtingsonzekerheid ontwikkelt. Factoren die hiertoe bijdragen zijn 

bezoek achter glas, luide geluiden, de algemene strengheid en soberheid van het gebouw. Jonge 

kinderen hebben nood aan een stabiele zorgsituatie. Wanneer dit te chaotisch en onstabiel is kan 

dit mogelijk zorgen voor hechtingsstoornissen (Poehlman, 2005).  

 

3.1.2 Effecten op het jonge kind 

Wanneer het kind op jonge leeftijd veel van school of van omgeving verandert, kan dit een risico 

zijn voor het ontwikkelen van een vertrouwde en bevorderlijke schoolomgeving. Verstoringen op 

school en thuis plaatsen kinderen in een risicosituatie voor academisch falen omdat het kind geen 

gehechtheid ontwikkelt met de school. Dit kan op latere leeftijd een risico zijn voor anomie en 

delinquentie (George & Lalonde, 2002). 

Uit onderzoek van George en LaLonde (2002) blijkt dat het leven van kinderen van gedetineerde 

moeders (die een jaar of minder in de cel zitten) twee keer ontwricht wordt. Eén keer wanneer de 

moeder weg gaat en één keer wanneer ze terug komt. 

Kinderen van gedetineerde moeders ervaren ook sociale, emotionele en psychologische 

moeilijkheden.Zo ervaren ze mogelijks verlegenheid en schaamte omdat hun moeder gedetineerd 

is (Johnston, 1995). Gedetineerde moeders ervaren bij hun dochters meer emotionele problemen 

zoals depressie, woede en bedplassen gevolgd op hun moeders vertrek naar de gevangenis (Block 

& Potthast, 1998). Hagen en Myers (2003) wijzen vooral op het belang van een ondersteunende 

sociale omgeving die de kinderen kan opvangen. Jonge kinderen hebben nood aan emotionele 

ondersteuning en geruststelling om goed te kunnen omgaan met een gevangenisbezoek aan hun 

moeder. Op deze manier kan dit bezoek een positieve invloed hebben op de ouder-kind-relatie. De 

opvoeders hebben vaak zorgen over de situatie waarin het bezoek plaatsvindt en daardoor gaan ze 

deze bezoeken soms vermijden (Poehlmann, 2006). 
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3.1.3 Effecten op de adolescent 

Uit onderzoek blijkt dat adolescenten die te maken kregen met ouderlijke detentie, meer negatieve life-

events ondervonden zoals het getuige zijn van geweld en crisissen in de familie (Enoc, 2013). 

Ze hebben bovendien het risico om aangesloten te zijn tot afwijkende en delinquente peer subculturen 

zoals bijvoorbeeld een bende en niet verbonden te zijn aan meer reguliere sociale instituties zoals de 

school. Johnston (1995) en Myers et al. (1999) verklaren dat jongeren van gedetineerde moeders drie 

keer zoveel de school verlaten als hun leeftijdsgenoten en meer delinquent gedrag vertonen zoals 

liegen, stelen en bedriegen. Johnston (1995) voegt hieraan toe dat kinderen van gedetineerde moeders 

zes keer meer kans hebben dan hun leeftijdsgenoten om in de gevangenis terecht te komen. Ze zijn ook 

meer geneigd tot promiscuïteit en het ervaren van tienerzwangerschappen (Jose-Kampfner, 1991). 

 

Een enquête van ‘The Tennessee Department of Corrections’ afgenomen bij gevangenen onthulde dat 

17% van adolescenten met een moeder in de gevangenis reeds problemen heeft gehad met het gerecht 

of in een jeugdinstelling heeft gezeten. Verder onderzoek toont wel aan dat hoe meer verbonden de 

tieners zich voelen met hun familie, hoe minder ze zullen geneigd zijn om delinquent gedrag te 

vertonen (Kierkus & Bear, 2002). 

 

3.2 Een buitengewone situatie: wanneer moeder en kind samen achter tralies zitten 

Wanneer een moeder gedetineerd wordt, moet zij doorgaans afscheid nemen van haar kind. Toch zijn 

er bepaalde gevallen waarbij de moeder haar kind bij zich kan houden in de gevangenis (Demeersman, 

2007). Kinderen tot drie jaar kunnen bij hun moeder in de gevangenis verblijven. In het Koninklijk 

Besluit algemeen reglement strafrichtingen (1991) staat hier het volgende over geschreven 

(http://ejustice.just.fgov.be):  

‘art 111: De [adviseur-gevangenisdirecteur] mag niet weigeren een vrouw op te sluiten die vergezeld is 

van een kind, dat de zorgen van de moeder niet kan ontberen of een vrouw van wie wordt voorzien dat 

ze in de inrichting zal bevallen, tenzij ze zich gevangen geeft.’ 

‘art 112: De kinderen, die samen met hun moeder opgenomen worden, mogen bij haar in haar kamer 

blijven. Zij beschikken er altijd over een afzonderlijke slaapstede. In de belangrijke inrichtingen worden 

voorzieningen getroffen om een kinderbewaarplaats met bevoegd personeel te organiseren, waar de 

zuigelingen zullen ondergebracht worden gedurende de tijd, dat men hun moeder niet voor hen laat 

zorgen.’ 
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Enkele gevangenissen in België zijn uitgerust met een moederafdeling. Het gaat om Brugge, 

Hasselt, Lantin en Vorst. De moeders die in deze afdeling verblijven zijn vaak op het moment van 

de opsluiting of tijdens de detentie in verwachting (Demeersman, 2007).  

Het meest bekende moeder-kind complex is gelegen te Brugge. Hoewel de gevangenis van Brugge 

een volledige ziekenhuisvleugel heeft, wordt voorkomen dat de moeder in de gevangenis bevalt. 

Dit heeft twee redenen; enerzijds wil men er voor zorgen dat alle mogelijke medische hulp kan 

geboden worden, anderzijds wil men de kinderen behoeden van een stigmatiserende 

geboorteakte waarop vermeld staat dat men in de gevangenis geboren werd (Dewaele, 2010). Aan 

de leeftijd van drie jaar moet het kind de gevangenis verlaten (http://justitie.belgium.be).  

 

3.3 Gevolgen van detentie voor de moeder 

Moeders in de gevangenis zijn heel gevoelig voor verwarring omtrent hun ouderrol omdat hun 

moederrol dicht verbonden is met hun identiteit (Simon, 1992). Ze voelen zich onbekwaam om 

voor hun kinderen te zorgen of ze zijn bang om hun kinderen te verliezen (Baunach, 1985). Ze 

voelen zich depressief en schuldig tegenover hun kinderen (Kiser, 1991) of ze kunnen hun 

vertrouwen verliezen in hun bekwaamheden als moeder (Baunach, 1985; Koban, 1983; Lord, 

1995). De moeder zit dus gevangen in een vicieuze cirkel: ze moet voldoen aan de verwachtingen 

van de maatschappij als moeder maar door de opsluiting kan ze daaraan niet voldoen (Berry & 

Eigenberg, 2003). Daarbij ervaren ze ook nog eens een grote dosis stress omdat ze het gevoel 

hebben dat ze gefaald hebben om een goede moeder en een goede vrouw te zijn (Baunach, 1985; 

Beckerman, 1991; Hale, 1988; Hairston, 1991; Harris, 1993; Henriques, 1982; Jones, 1993; Zalba, 

1964). 

 

Er wordt ook vastgesteld dat er in de gevangenis een negatieve beïnvloeding is door 

stereotypering tegenover moeders. Hierdoor krijgen de vrouwen niet veel verantwoordelijkheid en 

moeten ze voortdurend onder autoriteit leven. Dit creëert een afhankelijkheid bij de 

gedetineerden. Deze boodschap kan er voor zorgen dat moeders gehinderd worden in hun 

verantwoordelijkheid tegenover hun kinderen (Clark, 1995; Schram, 1999). 

Doordat de moeders de dagelijkse opvoeding en verzorging niet meer op zich kunnen nemen, 

ondervinden ze vaak moeilijkheden om te tonen dat ze ‘een goede moeder’ zijn. Het is bewezen 

dat ze hun identiteit als moeder willen behouden in de gevangenis (Berry & Eigenberg, 2003). Eén  

 

http://justitie.belgium.be/
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van de manieren waarop een gedetineerde moeder haar moederrol wilt vervullen, is ervoor zorgen dat 

de opvoeders van hun kinderen hun opvoedingstaak goed doen. Veel moeders zijn bijvoorbeeld actief 

betrokken bij de beslissing waar het kind zal leven wanneer zij zelf opgesloten is (Belknap, 2001).   

Rolverwarring ontstaat wanneer een vrouw ook een moeder is maar wanneer ze die rol niet ten volle 

kan beoefenen. Deze rolverwarring kan tot ernstige psychologische problemen leiden bij gedetineerde 

moeders: ze verliezen hun zelfvertrouwen als moeder en ze zijn bang dat hun kinderen hen niet meer 

graag zullen zien (Koban, 1983). Uit onderzoek van Berry en Eigenberg (2003) blijkt dat 69% van de 

moeders in de gevangenis moeite heeft met rolverwarring. Hoe langer de scheiding tussen moeder en 

kind duurt, hoe sterker die rolverwarring aanwezig is bij de moeder.  

 

4. Vader in detentie 

Gedetineerde vaders hebben meestal minder redenen dan moeders om zich zorgen te maken over de 

verblijfplaats van hun kinderen tijdens de detentie. De meeste van deze kinderen verblijven tijdens die 

periode namelijk bij de moeder (Berry & Eigenberg, 2008). Toch toont onderzoek aan dat vaderlijke 

opsluiting beduidend schadelijke gevolgen heeft voor de sociaal-emotionele welzijn van jonge kinderen 

(Geller et al., 2010). 

 

4.1 Algemene effecten op het kind en de jongere 

Kinderen met een gedetineerde vader zijn getraumatiseerd door de detentie. Ze zijn op verschillende 

manieren getekend, zowel op emotioneel, economisch als sociaal vlak (Mazza, 2002).  

De arrestatie op zich resulteert vaak al in een trauma bij het kind. Het hele gebeuren is erg 

beangstigend en verwarrend, en kinderen hebben vaak het gevoel dat ze met niemand kunnen praten. 

Aan de andere kant, wanneer kinderen geen getuige zijn van de arrestatie voelen ze zich vaak in de 

steek gelaten door hun vader (Mazza, 2002). 

 

Op het moment dat de vader in de gevangenis verblijft, wordt het hele leven van het kind verder door 

elkaar geschud. Paniek en verwardheid overheersen. Er zijn veranderingen in het dagelijkse huishouden 

en het gezinsinkomen. Het gevoel van zekerheid en veiligheid zijn drastisch verzwakt en zelfs 

vernietigd. De opsluiting van de vader leidt op die manier vaak tot economische, emotionele en 

psychosociale instabiliteit bij het kind (Mazza, 2002). Kinderen van gedetineerde vaders zijn hierdoor  
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een complexe en fragiele populatie. Velen zijn heel gevoelig en verwachten onbewust opnieuw 

verlaten of teleurgesteld te worden. Ze vinden het verdacht wanneer iemand om hen geeft en 

hierdoor kunnen ze afstandelijk en afwezig zijn (Mazza, 2002). 

 

Doordat de vader gedetineerd is en daardoor als ‘slecht’ wordt bestempeld, voelen kinderen zich 

vaak ook ‘slecht’. Dat gevoel van ‘slecht zijn’ kan een self-fulfilling prophecy worden en kan 

kinderen naar de criminaliteit leiden. Bij kinderen die een hechte band hebben met hun vader is 

het mogelijk dat ze zelf gedetineerd willen worden om op die manier ‘dichter’ bij hun papa te 

komen. Kinderen hebben een grote kans om het leven van hun ouders over te nemen en te 

kopiëren (Mazza, 2002). Meerdere studies tonen aan dat het hebben van een delinquente vader 

een risicofactor is voor jongens om zelf delinquent te worden (Black, 1992). 

Daarnaast ervaren jonge kinderen vaak bedrog door hun familieleden. De familie vertelt niet de 

waarheid maar een leugen ‘voor hun eigen bestwil’. Het kind krijgt te horen dat zijn papa is 

verhuisd of dat hij in een andere staat of een ander land werkt voor een bepaalde periode. Deze 

verklaringen zorgen uiteindelijk enkel voor een gevoel van verlatenheid en dat kan later zorgen 

voor angst en depressie. Het verzwijgen van bepaalde zaken en op die manier een geheim 

meedragen kan heel verstikkend zijn. Kinderen kunnen op hun beurt hun gevoelens moeilijk 

begrijpen en moeilijk verwerken indien ze niet kunnen praten over wat er gebeurd is (Mazza, 

2002). 

 

4.2 Gevolgen voor de vader 

Mogelijk is de vader vooraf aan de detentie sterk betrokken in de opvoeding van zijn kind(eren) en 

is er een sterke emotionele band (Barret & Freeman, 1982). Meestal zien gedetineerde vaders hun 

kind graag en maken ze zich zorgen over hoe hun kind naar hen kijkt (Hairston, 1998). Ze zijn 

bezorgd over de mogelijke afwijzing door hun kind en de mogelijke vervanging door een stiefvader 

(Hairston, 1989, 1995, 1998; Lanier, 1993). Tijdens de detentie is de vader ook bezorgd over de 

veiligheid en het welzijn van zijn kind. Zijn welzijn als vader en zijn eigen perceptie van de relatie 

met zijn kind hangen af van het welzijn van het kind (Mazza, 2002). 
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5. Relatie tussen het kind en de vervangopvoeder 

Een liefdevolle en warme relatie met de vervangopvoeder is zeer belangrijk voor het kind tijdens 

stressvolle periodes. Het zorgt ervoor dat het kind emotioneel gezond is en dat het weerbaar is tegen 

de stress die gepaard gaat met de scheiding (Werner, 2000). Een goede relatie met en hulp van de 

vervangopvoeder kunnen de risico’s waarmee een kind wordt geconfronteerd, verminderen. Het kind 

zal dan een grotere veerkracht hebben en zich veiliger voelen binnen de opvoeding (Poehlmann, 2003). 

 

Kinderen die bij dichte familie opgroeien zullen meer liefde en veiligheid ervaren dan kinderen die bij 

een pleeggezin wonen (Hairston, 1999). Hierbij merken we echter op dat grootouders meer stress 

ervaren dan andere opvoeders die voor het kind zorgen (Bowers & Myers, 1999). Hoe meer stress een 

opvoeder ervaart, hoe minder verdraagzaam ze zijn tegenover het kind. Daardoor kan de kwaliteit van 

de opvoeding ook minder goed zijn (Mackintosh, Myers & Kennon, 2006). Daarnaast zijn er ook enkele 

risico’s aanwezig wanneer kinderen worden opgevoed door een grootouders. Deze zijn vaak al wat 

ouder en minder geschoold dan pleegouders. Grootouders hebben een zwakkere gezondheid en zijn 

vaak niet zo tevreden met de rol die hen wordt opgedrongen (Bowers & Myers, 1999; Heywood, 1999).  

Pleegouders staan onder toezicht van overheidsinstanties en moeten tegelijkertijd ook voldoen aan 

bepaalde standaarden. Op die manier is er ook meer controle over de zorg die kinderen ontvangen van 

pleegouders. De meerderheid van de dichte familieleden die het kind opvangen krijgen vaak geen 

ondersteuning voor de ouderverantwoordelijkheden (Heywoord, 1999). Maar grootouders zeggen dat 

de nadelen zeker niet opwegen tegen de voordelen die men heeft wanneer men een kleinkind opvoedt 

(Daly & Glenwick, 2000).  

 

Opvoeders ervaren verschillende problemen wanneer ze de opvoeding van een kind op zich nemen. De 

meest voorkomende zijn financiële problemen (36%), gedragsproblemen van het kind (32%) en 

overbelasting van de opvoedingsrol (28%). Bij deze problemen ontvangen ze mogelijks hulp en 

ondersteuning van familie, vrienden, sociaal werkers,... De opvoeders geven zelf aan dat financiële 

ondersteuning het meest nuttig zou zijn. Daarbij merken ze op dat het vaak moeilijk is om geschikte 

psychologische ondersteuning te vinden (Mackintosh, Myers & Kennon, 2006).   

 

Opvoeders zullen meer liefde en minder afwijzing voor het kind voelen wanneer het kind weinig 

gedragsproblemen vertoont en als ze zelf weinig stress ondervinden bij het opvoeden. Kinderen die zich  
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aanvaard voelen door hun opvoeders en minder stress ondervinden, zullen ook minder 

externaliserend probleemgedrag vertonen (Mackintosh, Myers & Kennon, 2006). 

 

6. Ontwikkelingstheorieën over het kind met een ouder in de gevangenis. 

6.1 Hechtingstheorie 

Wanneer een individu in contact komt met een kind of opvoeder die te maken heeft met 

ouderlijke detentie, moet deze persoon zich bewust zijn van de risico’s waarmee deze kinderen 

worden geconfronteerd, bijvoorbeeld een verstoorde relatie met de moeder (Dallaire, 2003). 

Kinderen met een onzekere hechting zijn erg geneigd om de wereld als bedreigend en 

onvoorspelbaar te zien. Hierbij ontwikkelen kinderen een onzeker hechtingspatroon dat 

gekenmerkt wordt door moeilijk te beheersen angst en woede (Makariev & Shaver, 2009). 

Een verhoogd bewustzijn van deze risico’s kan ervoor zorgen dat men de kinderen en opvoeders 

beter kan helpen en begeleiden tijdens de ouderlijke detentie (Dallaire, 2003). De ontwikkeling van 

een goede hechtingsrelatie met een opvoeder is voor een kind erg belangrijk. Deze geeft een 

bodem voor de ontwikkeling van mentale representatie van het zelf en de anderen (Bowbly, 1973, 

1982; Betherton, 1990, 1993). Dit is nodig voor interpersoonlijke competenties (Bowlby, 1982; 

Bretherton, 1996; Bretherton & Munholland, 1999; Milan & Pinderhughes, 2000). Hoewel vele 

studies het verband aantonen tussen verstoorde familie-ervaringen van kinderen en negatieve 

representaties van relaties bij deze kinderen (e.g., Grynch, Wachsmuth-Schlaefer & Klockow, 2002; 

Toth, Cicchetti, Macfie, & Emde, 1997) blijkt het toch dat kinderen niet allemaal op dezelfde 

manier reageren op grote tegenspoed op familiaal vlak (e.g;, Cicchetti, Rogosch, & Toth, 1998; 

Werner, 2000). 

 

6.1.1  Loyaliteit 

Kinderen en ouders zijn zowel op een biologische als een emotionele manier verbonden met 

elkaar. Ook al verblijft een ouder in de gevangenis, die band zal er altijd zijn. Door het feit dat een 

kind het leven krijgt van zijn ouders, ontstaat er tussen hen een onomkeerbare band van 

wederzijdse rechten en verplichtingen, verdiensten en schulden, die verder in de relatie vorm krijgt 

(Michielsen, Van Mulligen & Hermkens, 1998). 
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Wanneer het kind door anderen dan de eigen ouders wordt opgevoed, komt er een splitsing: zijn 

existentiële loyaliteit ligt bij zijn biologische ouders, terwijl de mensen die hem opvoeden door hun 

dagelijkse investering verdienste verwerven tegenover het kind en zijn loyaliteit verdienen. Wanneer de 

existentiële en verworven loyaliteit opgesplitst zijn, betekent dat een extra belasting voor het kind om 

die loyaliteiten met elkaar te verzoenen in zijn leven (Michielsen, Van Mulligen & Hermkens, 1998). Het 

kind kan dan gevangen zitten tussen beide loyaliteiten. 

 

Ouders en kinderen zijn verbonden door verticale loyaliteit. Deze is asymmetrisch: het kind is in eerste 

instantie gerechtigd meer te ontvangen dan te geven in die balans, en de ouder heeft in die balans 

meer verantwoordelijkheid voor het kind dan andersom. Loyaal zijn aan iemand houdt een keuze in 

voor die persoon en een willen voldoen aan zijn verwachtingen en rekening houden met zijn belangen 

(Michielsen, Van Mulligen & Hermkens, 1998). De loyaliteit tussen ouder en kind verdwijnt dus niet 

wanneer de ouder in de gevangenis verblijft. Integendeel, misschien is die loyaliteit nog sterker 

aanwezig wanneer beiden van elkaar gescheiden zijn. Wanneer het kind regelmatig op bezoek gaat bij 

zijn mama of papa in de gevangenis, kan die loyaliteit in stand worden gehouden. De ouder kan blijven 

geven aan het kind en het kind kan op zijn beurt die genegenheid en zorg blijven ontvangen.  

 

6.1.2 De balans tussen geven en nemen tussen ouder en kind 

Het kind heeft dus ook het recht om iets aan zijn ouder te geven. Kinderen hebben een natuurlijke 

geneigdheid om te geven en hebben een zeer grote bereidheid tot zorg dragen voor hun ouders en tot 

geven aan hen. Als het kind aan de ouder kan teruggeven en dit in verhouding tot zijn 

ontwikkelingsniveau en zijn positie, en als het kind daar ook erkenning voor krijgt, geeft dit het kind 

bestaansrecht (Michielsen, Van Mulligen & Hermkens, 1998).  

 

6.1.3 Nagy: de onverbrekelijke band tussen ouders en kinderen 

De theorie van Nagy is opmerkelijk en interessant wanneer we het hebben over kinderen van 

gedetineerde ouders. Volgens Nagy (in Onderwater, 1995) is er een onverbrekelijke band tussen 

familieleden over generaties heen. Wanneer een kind na zijn geboorte bij zijn ouders of één van zijn 

ouders blijft, is deze afhankelijk van deze persoon. Zonder verzorging en aandacht zal het niet in leven 

blijven. Door het existentiële feit dat een kind zijn leven en overleven aan zijn ouders heeft te danken 

zal het kind een loyaliteit aan hen verschuldigd zijn. Op deze manier bestaat er een blijvende band  
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tussen het kind en zijn ouders. Het blijft extentieel bij hen in schuld staan. Deze kinderloyaliteit 

bestaat los van het gedrag van de ouders ten opzichte van het kind (Onderwater, 1995). Volgens 

de theorie van Nagy (in Onderwater, 1995) kunnen we dus stellen dat er een heel sterke band 

bestaat tussen de ouders en het kind, ook al was de opvoedingsrelatie voor de detentie volgens 

‘de norm’ niet de meeste ideale.  

 

6.2 Post-traumatische stress 

De scheiding dat een kind meemaakt door detentie van de ouder wordt vaak vergeleken met de 

scheiding met een ouder door verlies aan overlijden, echtscheiding en door sociale interventies. De 

effecten die deze scheiding teweegbrengen zijn dus vergelijkbaar met de effecten van verlies van 

de ouder door voorgaande redenen. Kinderen die ‘beroofd’ worden van hun ouders vertonen 

symptomen die vergelijkbaar of erger zijn dan de symptomen van posttraumatische stress van 

kinderen die een trauma of huiselijk geweld meemaakten (McCloskey and Walker 2000; 

Stoppelbein and Greening 2000). 

 

7. Kinderbezoek - belang van onderhouden van contact tijdens de detentie 

Mensen die kinderen hebben of met kinderen werken, staan vaak twijfelachtig over het idee dat 

een kind de gevangenis bezoekt en in contact komt met gedetineerden. Sommigen vinden het niet 

geschikt dat een kind in deze barre omgeving moet vertoeven. Anderen maken zich zorgen over de 

emoties die deze bezoeken met zich mee kunnen brengen (Johnston, 1995). 

De kwaliteit van de ouder-kind-relatie is echter een heel belangrijke factor in de mate waarin het 

kind zich vlot kan aanpassen aan de ouderlijke detentie. Deskundigen zijn het erover eens dat een 

positieve ouder-kind-gehechtheid van cruciaal belang is om kinderen te leren omgaan met 

maatschappelijke vraagstukken zoals de detentie van hun ouder. Het ontbreken van een ouder-

kind-relatie tijdens de detentie kan onherstelbare schade aan familiebanden veroorzaken. Daarom 

is bezoek aan de ouder in de gevangenis, schriftelijke en telefonische communicatie zo belangrijk 

(Miller, 2006). Er wordt algemeen aangenomen dat de inclusie van ouders, zowel biologisch als 

psychologisch, één van de meest effectieve manieren is om kinderen te ondersteunen (Mazza, 

2002). Voor een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling is het belangrijk dat het kind een 

bestendige en evenwichtige relatie met zijn ouders onderhoudt (Demeersman, 2007).  
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Het tussenkomen in het leven van gedetineerde ouders met het oog op het behouden van positieve 

familieverbanden, kan positieve effecten teweegbrengen zoals minder intergenerationele 

betrokkenheid in het criminele milieu en een verhoogde positieve ontwikkeling van het kind (Christian, 

2009). 

Er zijn onderzoeken die aantonen dat het onderhouden van een goede ouder-kind-relatie zelfs 

voordelig is voor een succesvolle hereniging (Hairston, 2007) en voor minder recidiverend gedrag na de 

vrijlating (Hudson, 2006). 

 

8. Kindvriendelijkheid en actorschap van kinderen 

Er bestaat veel psychologische literatuur over de effecten van detentie op het kind maar over het 

pedagogische aspect is er weinig wetenschappelijk onderzoek te vinden. Kindvriendelijkheid, behorend 

tot het pedagogisch onderzoeksveld, is echter een belangrijk aspect binnen het kinderbezoek. 

 

8.1 Wat is kindvriendelijkheid? 

We hebben het vaak over de kindvriendelijkheid van een situatie of product. Maar wat is 

kindvriendelijkheid eigenlijk precies? Waarover gaat dit begrip?  

 

Kindvriendelijkheid is een term die steeds meer in de mond genomen wordt als marketingstrategie. 

Men heeft het dan over een product dat afgestemd is op de behoeften van kinderen en waarmee men 

ouders wil overtuigen het te kopen. Dit is echter enkel een commercieel standpunt van 

kindvriendelijkheid dat niets zegt over de pedagogische betekenis ervan (De Visscher, Reynaert & 

Bouverne De Bie, 2012). 

 

Wanneer we de kindvriendelijkheid van het kinderbezoek willen bekijken, moeten we eerst reflecteren 

over wat kindvriendelijkheid precies is en welke uitgangspunten aan de basis liggen van een 

kindvriendelijke opvoedingspraktijk (De Visscher, Reynaert & Bouverne De Bie, 2012). 

Kindvriendelijkheid mag niet enkel als einddoel gezien worden. Het is geen statisch begrip. Omdat de 

wereld steeds verandert, veranderen ook de noden van kinderen mee. Kindvriendelijkheid is daarom 

een dynamisch begrip, een proces dat steeds in verandering is en waarbij nieuwe elementen en 

uitdagingen aan worden toegevoegd (Van Ceulebroeck, 2012).  
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Als referentie voor kindvriendelijkheid schuiven De Visscher, Reynaert en De Bie (2012) het 

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind naar voren. Kinderrechten kunnen 

begrepen worden als een referentiekader voor de omgang met kinderen (De Bie, 2010).  

 

Kindvriendelijkheid is niet enkel “het hebben van rechten”.  Kinderrechten mogen dus niet enkel 

statisch bekeken worden en beperkt worden tot de juridische betekenis (Van Ceulebroeck, 2012). 

De kinderrechten kunnen dus op een verschillende manier worden gelezen. Als we ons focussen 

op het pedagogische uitgangspunt is het van belang dat we leren omgaan met verschillen met het 

oog op meer gelijkheid in sociale verhoudingen en dit zowel op individueel als collectief vlak. De 

kinderrechten vormen dus het kader waarbinnen sociale gelijkheid wordt gerealiseerd (De 

Visscher, Reynaert & De Bie, 2012).  

“De betekenis van de kinderrechten gaat uit van de interactie tussen kinderen en hun omgeving: 

rechten als begin van dialoog. Die omgeving heeft betrekking op de volledige leefwereld van 

kinderen en jongeren” (Van Ceulebroeck, 2012, p 2).  

 

Net zoals kindvriendelijkheid niet eenduidig te definiëren is, is ook het begrip ‘kinderrechten’ een 

gelaagd concept. Deze gelaagdheid wordt echter niet altijd erkend, wat leidt tot een grote 

ambiguïteit in de opvoedingspraktijk. Kinderrechten en het streven naar meer kinderrechten zal 

kinderen altijd ten goed komen (De Visscher, Reynaert & De Bie, 2012).  

 

Een dominante visie op kinderrechten is een visie met een juridische focus. Het algemene streven 

van de kinderrechtenbeweging naar een betere rechtspositie van jongeren, bijvoorbeeld het 

federale wetsvoorstel omtrent het spreekrecht, is een voorbeeld waar kinderrechten vooral een 

juridische invulling krijgen (De Visscher, Reynaert & De Bie, 2012).  

De dominantie van het juridische perspectief wordt geduid met de term ‘juridisering’, wat wijst op 

de kolonialisering van sociale verhoudingen in juridische termen. Deze tendens sluipt steeds meer 

binnen in de opvoeding, hoewel dit niet eigen is aan pedagogische praktijken. De pedagogische 

verhoudingen tussen ouder en kind wordt steeds meer gestuurd door juridische bepalingen 

(Bouverne-De Bie et al., 2009).  

 

De toegenomen aandacht voor de juridische vertaling van kinderrechten werkt zowel positief als 

negatief in op de opvoedingspraktijk. Positief zorgt het voor een grotere rechtsgelijkheid voor  
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kinderen en jongeren (De Visscher, Reynaert & De Bie, 2012). Echter, er zijn ook enkele gevaren aan 

deze tendens verbonden. Een eerste gevaar gaat over de dichotomiesering van 

samenlevingsverbanden. Het juridische perspectief benadrukt vooral de individuele belangen van de 

betrokkenen. Dit zorgt voor een groter risico op conflict, bijvoorbeeld de belangen van het kind die in 

conflict komen te staan met die van de ouders (De Visscher, Reynaert & De Bie, 2012). Een tweede 

gevaar gaat om decontextualisering. De discussie over hoe om te gaan met een concrete 

opvoedingssituatie wordt op het abstracte niveau gelegd van wat een ‘goede opvoeding’ is volgens 

maatschappelijke normen (Bouverne-De Bie, Reynaert en Roose, 2009). Deze decontextualisatie 

negeert de specifieke levensomstandigheden waarin kinderen samen met volwassenen opgroeien. 

Rechten worden op die manier onvoorwaardelijk, los van verantwoordelijkheid of wederkerigheid (De 

Visscher, Reynaert & De Bie 2012).  

 

8.2 Actorschap van kinderen 

Zoals eerder gezegd vormen de kinderrechten het referentiekader voor kindvriendelijkheid. Vanuit de 

sociale grondrechten wordt gewezen op het belang van het actorschap van kinderen waardoor ook de 

betekenisgeving van de kinderen een aangrijpingspunt vormt voor pedagogische interventies 

(Bouverne-De Bie, 2010). Deze vormgeving gebeurt echter vanuit een individualiserende benadering. 

Het gaat dan om individuele ontplooiingsmogelijkheden van het individuele kind (De Visscher, Reynaert 

& De Bie, 2012).  

Kenmerkend voor deze individualiserende benadering is dat kinderen en jongeren vooral vanuit hun 

‘moratoriumstatus’ worden benaderd. Ze worden gezien vanuit hun positie in de samenleving met 

daarbij een isolering en structurering van de kinderlijke en jeugdige leefwereld. Actueel vormt het een 

oriëntatiefunctie naar de arbeidsmarkt waarbij kinderen en jongeren moeten leren omgaan met 

flexibele trajecten, zowel in het gezin als op de arbeidsmarkt. De erkenning van het actorschap is dus 

zowel een pedagogische als een maatschappelijke doelstelling (De Visscher, Reynaert & De Bie, 2012).  

 

Het streven naar kindvriendelijke pedagogische praktijken houdt de vraag in hoe we het actorschap van 

kinderen zien. Is het een erkenning van kinderen en jongeren als autonome burgers die 

verantwoordelijk zijn voor hun eigen handelen, of zijn het medeburgers die betekenis verlenen aan hun 

situatie? Echter, Raes (2001) stelt dat kindvriendelijkheid van een cultuur niet af te leiden valt uit de 

individuele rechten van het kind. Kinderrechten kunnen collectief worden bereikt en zullen op die  
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manier het individuele gaan overstijgen. Het streven naar kindvriendelijkheid is dus een gedeelde 

verantwoordelijkheid tussen kinderen en volwassenen (De Visscher, Reynaert & De Bie, 2012).  

 

Het miskennen van het actorschap van kinderen zou een te paternalistische opvoeding impliceren. 

Op die manier wordt een grote machtsongelijkheid gecreëerd tussen kinderen en volwassenen 

waardoor opvoeding als een volwassen gebeuren dreigt gezien te worden. Opvoeding zou gaan 

over kinderen, in plaats van met kinderen (De Visscher, Reynaert & De Bie, 2012). Dit impliceert 

dan een kindonvriendelijke benadering. Echter, kinderen kunnen niet ingesloten worden in een 

afgebakend jeugdland; kinderen moeten kunnen opgroeien in de wereld van vandaag en zich deze 

kunnen toe-eigenen (De Visscher, Reynaert & De Bie, 2012).  

 

De realisatie van kinderrechten en een kindvriendelijke samenleving vinden elkaar in de 

benadering van kinderrechten als rechten van kinderen op beleid: de erkenning van het actorschap 

van kinderen, tegelijk met de erkenning dat ze daarbij recht hebben op ondersteuning en 

pedagogisch engagement (Bouverne-De Bie, 2010).  

Een kindvriendelijk beleid vertrekt dus vanuit de visie dat kinderen volwaardige medeburgers zijn 

van onze samenleving. Het doel daarbij is om kinderen volwaardig te laten deelnemen aan de 

samenleving, in al hun levensdomeinen. Een kindvriendelijk beleid is met andere woorden een 

horizontaal beleid dat integraal werkt. Kindvriendelijkheid is hierbij een kwaliteit van de hele 

samenleving in al zijn aspecten (Van Ceulebroeck, 2012).  

 

8.3 Barrières die de kindvriendelijkheid van het bezoek in de weg staan 

De gevangenis is vaak een vreemde en griezelige omgeving voor kinderen. In het boekje ‘Nine 

Candles’  (Testa, 1996, p 13) heeft de piepjonge, 7-jarige Raymond het over zijn bezoek aan de 

gevangenis. ‘‘Every time I see that big prison sign, I get a cold feeling in my stomach, like I just ate 

too much ice cream.’’ 

Het bezoeken van een gevangenis is geen simpele opdracht. In de eerste plaats ligt de focus op 

veiligheid en bescherming en bereikt men dit door het opleggen van strikte routine en regels. Men 

kan niet zomaar bij de gevangenisdeur aanbellen met de melding dat je je ouder komt bezoeken. 

Elke gevangene heeft een vastgestelde lijst met bezoekers die enkele op vooraf opgestelde tijden 

langs kan komen (Siegel, 2011). 
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Bepaalde kinderen vinden het bezoek frustrerend, ongemakkelijk en eng (Nesmith & Ruhland, 2008). 

Zowel de houding en het gedrag van het gevangenispersoneel als de fysieke omgeving van de 

gevangenis kan de kinderen angst inboezemen (Christian, 2009). Vele bezoekers beschrijven een 

gevangenisbezoek als fysiek en emotioneel uitputtend (Hairston, 2007). Soms worden bezoekers 

gekleineerd en vernederd waardoor ze zich zelf als gevangenen voelen (Hairston, 2007). 

Gevangenisbeambten kunnen erg ongevoelig zijn voor wat het bezoek betekent voor kinderen. Ze 

beseffen vaak niet hoe bedreigend ze zijn met hun uniformen en dergelijke (Murray & Murray, 2010). 

 

Het bezoek gaat vaak gepaard met lang wachten, fouillering, een ruwe behandeling of warme, vuile en 

overbevolkte bezoekruimtes. Deze condities zullen geen frequente bezoeken aanmoedigen (Hairston, 

2003). Bovendien blijkt uit onderzoek dat ongeveer de helft van de kinderen die zijn ouder in de 

gevangenis bezoekt, last heeft van gedragsproblemen zoals bijvoorbeeld hyperactiviteit vlak voor het 

bezoek dat tot een volledige dag na het bezoek kan blijven duren (Johnston, 1995). 

 

Ook zijn gevangenissen vaak moeilijk te bereiken. Veel gezinnen geven aan dat de afstand naar de 

gevangenissen en de daarbij horende problemen met het openbaar vervoer en ander vervoer (lang 

wachten, weinig bussen, …) de grootste factor is die regelmatig bezoek verhindert (Hairston, 2007). 

 

Daarnaast is het onderhouden van contact met een gedetineerde hoe dan ook een kostelijke zaak. 

Naast de kosten van de tripjes heen en terug naar de gevangenis komen er nog extra uitgaven zoals 

telefoonkosten bij (Christian et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

Hoofdstuk 3: Onderzoek: Het kinderbezoek 

binnen de gevangenis 

 

“Once, I had a gift with me for Dad, they destroyed it 

because they had to see what was inside.“ 
(Mads in Martynowizc, 2011, p 19) 

 

 

1. Inleiding 

Iedereen weet dat het praktisch onmogelijk is om als gevangene zonder toestemming de gevangenis uit 

te wandelen. Het is een gesloten wereld, een soort mini-samenleving met eigen regels en regelmaat, 

die als een soort eiland in de stad ligt afgeschermd van het ‘gewone’ leven waar alles ook gewoon 

verder zijn alledaagse gangetje gaat. We waren van begin af aan geïntrigeerd en vastbesloten om deze 

mysterieuze sfeer op te snuiven. Hierbij ondervonden we al snel dat het niet alleen moeilijk was om uit 

de gevangenis te geraken maar dat het ook een hele opgave was om hierin binnen te dringen.  

Bij de start van ons onderzoek hebben we heel wat moeten bellen en instanties moeten aanschrijven 

om toestemming te verkrijgen de gevangenis als onderzoeker binnen te gaan. Omdat we jammer 

genoeg na zes maanden te horen kregen dat onze toestemming om contact te hebben met de 

gevangenen geweigerd werd, moesten we ons eerste onderzoeksidee laten varen. Ons eerste idee was 

namelijk om moeders van gedetineerde kinderen te gaan interviewen in de gevangenis. Onze 

voorbereidingen waren al ver gevorderd. Zo waren we met de gevangenis van Brugge overeengekomen 

om met hun gedetineerden te werken. Zij zouden ons enkele vrouwen toewijzen die wij dan zouden 

informeren en eventueel - indien zij dat wensten - interviewen.  

We lieten onze moed echter niet zakken en, met het besef in ons achterhoofd dat we wel de 

toestemming hadden om alle kinderbezoeken bij te wonen, besloten we onze onderzoeksfocus te 

wijzigen.  

Uit onze tot dan toe opgedane ervaring beseften we maar al te goed dat er geen rechtlijnigheid zit in de 

organisatie van het kinderbezoek. Daarom besloten wij ons toe te spitsen op hoe het aanbod van het 

kinderbezoek afgestemd is op het belang van het onderhouden van de ouder-kind-relatie. We wilden  
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hierbij ook weten op welke manier de verschillende gevangenissen concreet vorm geven aan het 

onderhouden van die relatie en hoe dit eventueel onbewust belemmerd wordt. 

 

We wisten ondertussen dat het aanwezig zijn van het kinderbezoek en het kader hierrond (de 

Belgische en Europese wetten, de mensen- en de kinderrechten) niets zei over de manier waarop 

er aan de ouder-kind-relatie tegemoet gekomen wordt. 

Door het bijwonen van het kinderbezoek en het daarbij bevragen van vrijwilligers zijn we te weten 

gekomen hoe het kinderbezoek in zijn werk gaat, wat hier de achterliggende visie van is en hoe het 

tegemoet komt aan het individuele kind en de ouder-kind-relatie.  

 

2. Methodologie 

2.1 Onderzoeksmethode 

2.1.1 Kwalitatief onderzoek 

De keuze voor kwalitatief onderzoek was snel gemaakt. Kwalitatief onderzoek omvat meerdere 

onderzoekstypes. Toch zijn er typische eigenschappen aan dit onderzoekstype (Billiet & Waege, 

2005). Bij kwalitatief onderzoek is het doel meestal om inzicht te krijgen in relaties, opinies en 

procedures of bijvoorbeeld om belevingen te inventariseren (De Lange, Schuman & Montessori, 

2011). Omdat we niet enkel geïnteresseerd waren in de concrete werking en organisatie van het 

kinderbezoek, maar ook de belevingen en de sfeer in kaart wilden brengen, ging onze keuze uit 

naar een kwalitatief onderzoek door middel van een semi-gestructureerd interview met 

medewerkers van het kinderbezoek. Dit gecombineerd met het bijwonen, observeren en 

begeleiden van het bezoek.  

De opzet hierbij was om de organisatie van het kinderbezoek in de verschillende Belgische 

gevangenissen van dichterbij te bestuderen en deze te linken aan het belang van de ouder-kind-

relatie, zoals reeds in de literatuurstudie is aangetoond. 

 

2.1.2 Het interview 

Het interview met een medewerker van het kinderbezoek vond steeds plaats voor of na het 

kinderbezoek, in de gevangenis zelf of (uitzonderlijk) bij de vrijwilliger thuis. De vrijwilliger is die  
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persoon die het kinderbezoek begeleidt. Hij werkt samen met de organisatieverantwoordelijke van het 

CAW.  

Naargelang het gesprek verliep, werd door één van ons een vraag opgeworpen. De vragen werden niet 

in vaste volgorde overlopen, maar kwamen wel allemaal aan bod. Afhankelijk van de antwoorden die 

werden gegeven, brachten we een andere vraag naar voor of speelden we in op het antwoord van de 

vrijwilliger of medewerker van het CAW.   

De interviews werden niet opgenomen daar het in elke gevangenis verboden is elektronische 

apparatuur mee naar binnen te nemen. Afwisselend nam één van ons beiden het interview af terwijl de 

andere het schrijfwerk deed. Dit interview werd dan achteraf thuis uitgetypt en naar elkaar 

doorgestuurd.   

 

2.1.3 Voordelen 

Het werken met een semi-gestructureerd interview bood tal van voordelen.  

We hadden vooraf enkele vragen opgesteld, maar we lieten onszelf de ruimte daarvan af te wijken. 

Wanneer bepaalde zaken niet duidelijk waren, stelden we bijvragen en gingen we dieper in op het 

onderwerp. Dit gaf ons het voordeel het onderwerp grondig te bestuderen zodat we een goed inzicht 

konden verwerven in het thema. Op die manier werden onduidelijkheden ook meteen verhelderd. Door 

het interview af te nemen met iemand die rechtstreeks betrokken is bij de organisatie van het 

kinderbezoek, konden we een persoonlijk contact opbouwen met die bepaalde persoon. Het 

wederzijdse vertrouwen zorgde ervoor dat het interview op een constructieve manier verliep en dat we 

alle vragen konden stellen. Tijdens het interview konden we ook peilen naar de persoonlijke mening 

van die persoon en dat gaf ons inzicht in bepaalde toekomstperspectieven om het kinderbezoek nog 

beter te maken en beter te laten aansluiten bij de noden van zowel het kind als de ouder.  

 

Ook het bijwonen van het kinderbezoek had grote voordelen. Zo kregen wij de mogelijkheid om in 

werkelijkheid te zien hoe dit bezoek concreet werd georganiseerd en te ervaren in welke sfeer dit 

bezoek verliep. Daarbij waren we ook alert voor non-verbaal gedrag. We observeerden de sfeer en de 

contacten tussen de gedetineerden, hun familie en de medewerkers en vrijwilligers. Op die manier 

konden we ons een goed beeld vormen over het kinderbezoek en de sfeer daarbij.  
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2.2 Motivering keuze van onderzoekswijze 

Kwalitatief onderzoek is gebaseerd op de idee dat begrip over de werkelijkheid enkel kan 

verkregen worden door de ogen van de ander. ‘De’ werkelijkheid bestaat niet, eenieder heeft zijn 

eigen lezing (Jonker & Penninck, 2000). Omdat we niet enkel geïnteresseerd waren in de 

organisatie van de verschillende kinderbezoeken, maar vooral te weten wilden komen vanuit 

welke overtuiging en visie het kinderbezoek georganiseerd werd, kozen wij voor kwalitatief 

onderzoek. Wij waren vooral geïnteresseerd in het kijken door de ogen van de ander in plaats van 

het louter kijken door de ogen van de onderzoeker. Daarom was ons doel om het kinderbezoek te 

begrijpen van binnenuit in plaats van buitenaf (Jonker & Penninck, 2000). De manier waarop een 

kinderbezoek georganiseerd wordt kan veel maar kan ook niets zeggen over de achterliggende 

visie en impressie van de betrokkenen. Bij kwalitatief onderzoek wordt er dan ook niet vertrokken 

van theoretisch voorgevormde ideeën, maar laat de onderzoeker de situatie tot zich komen. Hij 

probeert één te worden met de te onderzoeken situatie (Jonker & Penninck, 2000). Wij deden dit 

door mee te gaan in het veld van ons onderzoek en zoveel mogelijk kinderbezoeken bij te wonen, 

te observeren en mee hierin mee te participeren.  

 

3. Het proces 

3.1 Voorbereiding 

Een jaar geleden10 begonnen wij met grote verwachtingen aan ons onderzoek.  Vooreerst waren 

we van plan om een kwalitatief onderzoek uit te voeren waarbij gedetineerde moeders via semi-

gestructureerde interviews bevraagd werden. Voor de gevangenis van Brugge was dit geen 

probleem zo lang zij zelf de gedetineerde moeders mochten uitkiezen. We besloten ons te 

beperken tot de gevangenis van Brugge en daar onze onderzoeksgroep op te stellen. Vooraleer we 

hiermee van start konden gaan moesten we toestemming vragen bij FOD Justitie om de 

verschillende gevangenissen binnen te mogen. We kregen een positief antwoord om de 

gevangenissen binnen te gaan maar de toestemming voor contact met gedetineerden werd ons 

jammer genoeg geweigerd. Hierdoor waren we genoodzaakt onze methodologie aan te passen en 

op zoek te gaan naar een nieuwe focus. Na enig overleg met elkaar en onze promotor kozen we 

ervoor een kwalitatief onderzoek te doen naar de organisatie van het kinderbezoek binnen de  

                                                        
10

 Ons onderzoek begon eind 2012.  



 55 

Belgische gevangenissen waarbij vrijwilligers en medewerkers van het kinderbezoek via een semi-

gestructureerd interview zouden bevraagd worden. Via FOD Justitie kregen we hiervoor toestemming 

en kregen we ook de gegevens van contactpersonen11 binnen de verschillende gevangenissen. 

Uiteindelijk hebben we een twintigtal gevangenissen per mail of via telefoon gecontacteerd met de 

vraag of we hun kinderbezoek in het kader van onze thesis mochten bijwonen. Hiervan hebben we er 

uiteindelijk zeven bezocht. 

 

3.2 Verloop 

Eens het eerste contact met onze contactpersoon binnen de gevangenis was gelegd en we informatie 

hadden gegeven over ons onderzoek, werden er praktische afspraken gemaakt. In overleg kwamen we 

tot een moment waarop we het kinderbezoek konden bijwonen en waarbij we ook een medewerker 

konden interviewen. Het maken van deze afspraken verliep steeds vrij vlot. De contactpersonen waren 

enthousiast om ons te ontvangen en tijdens het interview kregen we van de medewerkers een heleboel 

informatie. Dit maakte onze bezoeken steeds aangenaam en bijzonder leerrijk.  

Vaak zijn we urenlang onderweg geweest om het kinderbezoek in de verschillende gevangenissen bij te 

wonen. We reisden - steeds met het openbaar vervoer - naar alle uithoeken van Vlaanderen. We kozen 

bewust om met het openbaar vervoer te reizen om zo zelf te ervaren welke weg kinderen soms moeten 

afleggen om hun ouder te kunnen bezoeken. Tijdens deze lange treinritten hadden we vooraf tijd om 

het interview voor te bereiden en achteraf was er voldoende mogelijkheid om onze indrukken te 

ventileren en daarover te reflecteren. We merkten dat we dit allebei nodig hadden aangezien we vaak 

aangrijpende momenten zagen tijdens het kinderbezoek. Alsook het bezoek aan de gevangenissen zelf 

was steeds een hevige ervaring. Door te praten over onze indrukken en ervaringen kwamen we tot 

nieuwe inzichten en vormden we geleidelijk aan een eigen mening over het belang van het 

kinderbezoek binnen de gevangenis.  

 

3.3 Moeilijkheden en beperkingen 

Tijdens het voeren van ons onderzoek hebben we verschillende moeilijkheden ervaren.  

 

                                                        
11

 Zie bijlage voor lijst contactpersonen 
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Onze eerste moeilijkheid waren de grote vertragingen die we opliepen doorheen ons onderzoek. 

Omdat we afhankelijk waren van andere instanties konden we in het begin niet altijd op ons eigen 

tempo doorwerken aan onze thesis. Dit zorgde soms voor heel wat frustraties. Zo was het onze 

bedoeling om gedetineerde moeders te interviewen, maar omdat we vooraf geen stage hadden 

gelopen in een gevangenis, kregen we ook geen officiële toestemming om gedetineerden te 

interviewen. We moesten onze onderzoeksopzet dus veranderen. Eens we onze nieuwe focus 

hadden gevonden, vroegen we opnieuw toestemming aan FOD Justitie om het kinderbezoek in 

enkele gevangenissen bij te wonen. Het duurde lang voordat we toestemming kregen, maar eens 

we het officiële document hadden ontvangen, konden we verder aan de slag.  

 

Een andere beperking die ons werd opgelegd was de strenge reglementering die in de 

verschillende gevangenissen heerst. We hadden hier aanvankelijk bij onze onderzoeksopzet te 

weinig bij stilgestaan. 

Bij het binnengaan van de gevangenis werden we elke keer streng gecontroleerd. We mochten 

geen mobiele telefoons of opnamemateriaal mee binnen nemen waardoor we onze interviews 

met de medewerkers van het kinderbezoek niet konden opnemen. Dit had als gevolg dat we het 

interview schriftelijk moesten afnemen.  

 

Omdat we vooraf hadden besloten om elke gevangenis met het openbaar vervoer te bezoeken, 

waren we soms tot acht uur onderweg om heen en terug naar de gevangenis te pendelen. We 

reisden met de trein, de bus en te voet om de gevangenissen in alle uithoeken van Vlaanderen te 

bereiken. We ondervonden bovendien dat de verbindingen naar de verschillende gevangenissen 

vaak allesbehalve ideaal zijn. Dit bracht ons tot het besef dat bepaalde families en kinderen van 

gedetineerden een heuse inspanning moeten doen om hun familie te bereiken. 

 

4. Onderzoeksresultaten 

4.1 De bezochte gevangenissen 

Doorheen het jaar hebben wij zeven gevangenissen bezocht in Vlaanderen. Dit was niet altijd 

makkelijk in te plannen omdat de verschillende gevangenissen soms op hetzelfde moment 

kinderbezoek organiseerden. Ook kregen we niet van elke gevangenis de toestemming om het 

kinderbezoek bij te wonen. 
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Hieronder volgt een korte beschrijving van elke gevangenis. 

 

4.1.1 Brugge 

Sinds 1991 is het penitentiair complex van Brugge één van de grootste gevangenissen van België. Het 

biedt zowel plaats aan veroordeelden als beklaagden en aan zowel mannen als vrouwen. Ook verblijven 

er enkele gedetineerden die tot levenslange opsluiting zijn veroordeeld. De gevangenis heeft plaats 

voor ruim zeshonderd gedetineerden, maar er is momenteel een grote overbevolking. De gevangenis 

heeft vier grote afdelingen: een afdeling voor veroordeelden langer dan vijf jaar; één voor 

veroordeelden minder dan vijf jaar, voor beklaagden, verdachten en niet-definitief veroordeelden; een 

vrouwenafdeling en een drugsvrije afdeling (http://justitie.belgium.be).  

 

Op de vrouwenafdeling kunnen moeders samenleven met hun kind totdat het kind drie jaar wordt. 

Nadien moet het kind de gevangenis verlaten, ook al moet de moeder daar langer verblijven. De 

gedetineerden hebben ook de kans om binnen de gevangenis te werken. Zo hebben ze de mogelijkheid 

om goederen te verpakken of te werken in de keuken (http://www.justitie.belgium.be). 

 

4.1.2 Dendermonde 

De gevangenis van Dendermonde fungeert sinds 1863 als een arrest- en strafhuis voor mannelijke 

gedetineerden. Binnen de gevangenis heersen er twee regimes. De gedetineerden die in vleugel A, B en 

C verblijven moeten zich aan het algemene regime houden. De afdeling met de beperkte gedetineerden 

hebben een iets losser regime. Zij mogen zich vrij bewegen binnen hun afdeling. Alle gedetineerden 

hebben ook de kans om te werken binnen de gevangenis en dan gaat het vaak om technisch en 

onderhoudswerk (http://www.justitie.belgium.be).  

 

4.1.3 Gent 

De gevangenis van Gent bestaat al sinds 1862 en doet dienst als een arrest- en strafhuis voor zowel 

mannen en vrouwen. Specifiek gaat het om mannelijke beklaagden en vrouwelijke gedetineerden. 

Daarnaast biedt deze gevangenis ook plaats aan geïnterneerden, zij verblijven dan op de psychiatrische 

afdeling binnen de gevangenis. Binnen het penitentiaire complex kunnen de gedetineerden 

verpakkings- plooi- en montagewerk verrichten (http://justitie.belgium.be).  
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4.1.4 Hasselt 

De gevangenis van Hasselt is een vrij recente penitentiaire inrichting daar ze in 2005 is geopend. 

Het is een arrest- en een strafhuis voor zowel mannen als vrouwen. De gevangenis biedt plaats aan 

ruim vierhonderdvijftig gedetineerden. Er geldt een gesloten regime waarbij gedetineerden steeds 

in hun cel verblijven, behalve wanneer ze werken en deelnemen aan groepsactiviteiten. 

Gedetineerden kunnen werken in de speciale werkhuizen. Ook gedetineerde moeders kunnen hier 

verblijven met hun kind totdat het kind drie jaar wordt (http://www.justitie.belgium.be).  

 

4.1.5 Hoogstraten 

De gevangenis van Hoogstraten is een penitentiair schoolcentrum en is een open inrichting. Deze 

inrichting bevindt zich op een groot domein met verschillende gebouwen, weiden en 

landbouwgronden. Er verblijven enkel gedetineerden die leven in een gemeenschapsregime.  

De gedetineerden kunnen tijdens de periode dat ze zijn opgesloten, niet alleen werken maar ook 

een beroepsopleiding volgen, zowel binnen als buiten de kasteelafdeling. Ze zijn verplicht één van 

deze twee mogelijkheden te kiezen, daar het gemeenschapsregime daarop is afgesteld 

(http://www.justitie.belgium.be). 

 

4.1.6 Ieper 

De gevangenis van Ieper is zowel een straf- als een arresthuis, enkel voor mannen. Binnen de 

gevangenis heerst er een gesloten regime, dat wil zeggen dat gevangenen steeds op hun cel 

verblijven. Ze mogen enkel hun cel verlaten wanneer ze deelnemen aan een activiteit, wanneer ze 

werken of wanneer het tijd is voor de wandeling. Wekelijks is er ook een openleercentrum waar ze 

kunnen deelnemen aan sportactiviteiten en allerlei voorstellingen kunnen bijwonen 

(http://www.justitie.belgium.be).  

 

4.1.7 Leuven-Centraal 

De gevangenis van Leuven-Centraal is bedoeld voor strafuitvoering en voor gedetineerden die een 

lange straf moeten uitzitten. De beklaagden en veroordeelden zijn strikt gescheiden van elkaar en 

worden dus ook aan een apart regime onderworpen. De veroordeelden kennen een  



 59 

opendeurregime. Zij kunnen vrij rondlopen in hun vleugel en brengen de meeste tijd door in groep. De 

beklaagden daarentegen kennen een beperkt regime. Zij kunnen slechts deelnemen aan een beperkt 

aantal activiteiten en hun celdeuren blijven het grootste deel van de tijd gesloten. De gevangenis 

beschikt ook over verschillende werkhuizen waar de gedetineerden allerlei handenarbeid kunnen 

verrichten (http://www.justitie.belgium.be).  

 

5. Analyse 

5.1 Methode 

5.1.1 Thematische analyse 

Om onze data te analyseren hebben we een thematische analyse uitgevoerd. Thematische analyse is 

een methode om thema’s of patronen binnen data te identificeren, te analyseren en deze te 

rapporteren. Op deze manier worden gevarieerde aspecten van het onderwerp geïnterpreteerd (Braun 

& Clarke, 2006). Een belangrijke vraag hierbij is wat als thema kan tellen of hoe groot dit thema mag 

zijn. Hiervoor is er echter geen pasklaar antwoord. Rigide vastgestelde regels baten niet bij thematische 

analyse en enige flexibiliteit is hierbij vereist (Braun & Clarke, 2006). 

 

Onze eerste opdracht bestond uit het steeds opnieuw herlezen van de uitgetypte interviews en 

observaties. In deze eerste stap werden in de kantlijn alvast enige aantekeningen gemaakt. Omdat we 

alle data zelf verzameld hadden, hadden we hier reeds enige voeling mee. Tijdens het proces van de 

dataverzameling waren er al enige analytische ideeën en gedachten opgeborreld. 

Het achterhalen van thema’s was echter geen gemakkelijk proces. We ondervonden al snel dat deze 

niet zomaar uit de data oprijzen door deze veel te lezen. Het identificeren van thema’s is dan ook iets 

wat een actieve rol van de onderzoeker vereist (Taylor in Braun & Clarke, 2006). 

Data moeten actief gelezen worden zodanig dat je jezelf vereenzelvigd met de diepte en breedte van de 

inhoud en hier betekenis en patronen in vindt (Braun & Clarke, 2006). Het lezen en herlezen van onze 

data was erg tijdsconsumerend. Nadat we volledig vertrouwd waren met alle aspecten van onze data 

konden we beginnen aan de tweede fase van onze analyse. 

 

In een tweede fase hadden we reeds ideeën over wat we interessant vonden over ons onderwerp en 

wat er ons hierbij opviel. Zo hadden we bijvoorbeeld gemerkt dat gevangenissen enorm konden  
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verschillen qua sfeer, visie, kindvriendelijkheid,… Op dat moment konden we beginnen met 

coderen. Bij het coderen moet je systematisch doorheen de volledige dataset gaan en volledige en 

gelijke aandacht geven aan elk data-item zodat je herhaalde patronen vindt doorheen de data-set. 

Deze patronen zullen dan tot de uiteindelijke thema’s leiden (Braun & Clarke, 2006). Het coderen 

werd in ons geval manueel gedaan. De codes werden in de kantlijn van onze data geschreven. 

Hierbij gebruikten we verschillende kleuren. 

De codes waartoe we gekomen waren zijn: redenen van opzet, visie, frequentie van de bezoeken, 

andere contactvormen, speciale activiteiten, foto’s, bereikbaarheid, kindvriendelijke cipiers, 

wachttijd, route naar de bezoekersruimte, inrichting, regels en begeleiding voor en na het bezoek. 

Wanneer de volledige data doorgelezen en gecodeerd waren, konden we beginnen met het 

zoeken van thema’s. Hierbij werden de codes gesorteerd in potentiële thema’s (Braun & Clarke, 

2006). In ons geval maakten we gebruik van mindmaps om tot hogere thema’s te komen. 

Wanneer mogelijke thema’s geïdentificeerd zijn kan er naar de vierde stap overgegaan worden. 

In een vierde fase worden deze mogelijke thema’s verfijnd en herbekeken. Eerst wordt hierbij 

bekeken of dat alles wat hoort tot éénzelfde thema wel een coherent geheel vormt. Daarna wordt 

de validiteit van de individuele thema’s in relatie tot de volledige dataset bekeken. Op het einde 

van deze fase zou je een goed idee moeten hebben wat de verschillende thema’s zijn, hoe deze 

samen passen en welk verhaal ze over de data vertellen (Braun & Clarke, 2006). Na een klein 

beetje sleutelen kwamen we tot vier samenhangende thema’s die we dan gedefinieerd en een 

naam gegeven hebben.  

 

5.1.2 Thema’s 

De vier  thema’s waartoe we zijn gekomen, zijn de volgende: 

 

1. Algemeen kader voor het organiseren van het kinderbezoek 

● Waarom is de gevangenis gestart met een kinderbezoek? Wat zijn de specifieke redenen? 

● Visie en doelen van het kinderbezoek 

 

2. Initiatieven om de ouder-kind-relatie in stand te houden 

Mogelijkheid tot: 

● kinderbezoek 

● ‘gewoon bezoek’ 
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● andere contactvormen (telefoon, Skype, brieven,...) 

● frequentie van de soorten bezoeken  

 

Speciale activiteiten: 

● speciale initiatieven zoals een clown, Sinterklaas, verjaardagen,… 

● mogelijkheid tot het nemen van een foto 

● mogelijkheid tot het meebrengen van zaken voor de ouder door het kind (bv bij Moederdag, 

Vaderdag, verjaardag,...) 

 

3. Kindvriendelijkheid/kindgerichte benadering 

Indien cipiers of begeleiders onvriendelijk zijn, kan dit een invloed hebben op de gemoedstoestand van 

het kind. Voelt het kind zich op zijn gemak? Is het bang om naar de gevangenis te gaan? Met andere 

woorden: wat kan voor belemmering zorgen? 

 

● Bereikbaarheid gevangenis 

● Wachttijd vooraf aan het kinderbezoek (moeten ze bijvoorbeeld een uur op voorhand aanwezig 

zijn?) 

● De route naar de bezoekzaal binnen de gevangenis (moeten de kinderen voorbij andere cellen, 

veel gesloten deuren of moeten ze enkel een koer oversteken,…) 

● Leeftijd (tot welke leeftijd mag het kind op bezoek komen?)  

● Aanwezigheid van andere volwassenen als begeleider 

● Omstandigheden (sfeer waarin het bezoek verloopt,...) 

● Vriendelijkheid van cipiers, zowel bij de ingang als tijdens het bezoek (schrikt dit de kinderen af? Is 

er een strenge controle?)  

● Aankleding ruimte (oa. aanwezigheid van een speeltuin, inrichting van de bezoekersruimte,...) 

● Algemene regels tijdens het kinderbezoek (mogen rondlopen of niet, beleefdheid,...) 

 

4. Psychosociale begeleiding van het kind en de ouder 

● Begeleiding kind bij eerste bezoek 

● Begeleiding gedetineerde ouder bij eerste bezoek 

● Psychosociale dienst 

● Voorbereiding en nabespreking met het kind 
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5.2 De bezochte gevangenissen 

5.2.1 Brugge 

5.2.1.1 Algemeen kader voor het organiseren van het kinderbezoek 

De gevangenis van Brugge is in 1999 gestart met het kinderbezoek. Hiervoor groeide geleidelijk 

aan het idee dat er meer nodig was dan het gewone bezoek om aan de noden van de kinderen 

tegemoet te komen. Hoewel de Ministeriële omzendbrief met de aanbeveling een kinderbezoek te 

organiseren pas in 2000 werd rondgestuurd, was Brugge voor deze brief reeds actief met het 

kinderbezoek bezig. Tijdens het bezoek werd ons verteld dat de vrijwilligers reeds veertien jaar 

ervaring hadden in de begeleiding van het kinderbezoek en dat ze zich willen inzetten om kinderen 

de kans te bieden hun ouders in de gevangenis te bezoeken. Ze onderhouden ook een goed 

contact met de medewerkers van het CAW. 

Brugge was één van de eerste gevangenissen die het kinderbezoek organiseerde. De visie op dit 

bezoek wordt mondeling doorgegeven en is door iedereen gekend. Er is dus geen visietekst 

aanwezig. Waar volgens hen het kinderbezoek voor staat, is voornamelijk trachten de band te 

verstevigen tussen kind en volwassene. De gedetineerde moet dan ook tijdens het kinderbezoek 

bezig zijn met zijn kind. Dit komt naar voor wanneer we de regels in het draaiboek12 aandachtig 

bekijken.  

“Het is niet de bedoeling dat de begeleiders zelf met het kind spelen. Wanneer kinderen weg van 

hun ouders aan het spelen zijn, probeert de begeleider het kind en/of de ouders te motiveren 

om met elkaar bezig te zijn. Dit is immers de doelstelling van het kinderbezoek.” 

Daarnaast is het kinderbezoek ook belangrijk omdat tijdens dit bezoek de kinderen meer zichzelf 

kunnen zijn.  

“Het kinderbezoek verloopt veel losser dan het gewone bezoek, kinderen mogen al eens 

rondlopen en lawaai maken. Tijdens het gewone bezoek is het veel strenger.” 

 

5.2.1.2 Initiatieven om de ouder-kind-relatie in stand te houden 

Het kinderbezoek vindt elke woensdagnamiddag plaats van 15u30 tot 17u in de gewone 

bezoekerszalen. In tegenstelling tot bepaalde andere gevangenissen, hebben kinderen hier de kans 

om elke week hun ouders tijdens het kinderbezoek te zien.  

                                                        
12

 Het draaiboek van het kinderbezoek van de gevangenis van Brugge bevat de omschrijving van het kinderbezoek 

en de afspraken en informatie voor de begeleiders van het kinderbezoek.  
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Opvallend - in vergelijking met andere gevangenissen - is de frequentie waarmee kinderen, ook naast 

het kinderbezoek, hun ouders kunnen bezoeken. Het tafelbezoek13 vindt elke dag plaats, behalve op 

zondag. Daar dit bezoek toegankelijk is voor kinderen, geeft de gevangenis het kind de kans zijn ouder 

zo goed als elke dag te bezoeken. Daarnaast is er de mogelijkheid tot regelmatig telefonisch contact 

met de gedetineerde.  

 

Binnen het kinderbezoek worden er ook nog speciale initiatieven ondernomen. Toen we het 

kinderbezoek in Brugge bijwoonden was er een carnavalsfeest georganiseerd waarbij de kinderen zich 

mochten verkleden en waarbij er pannenkoeken werden aangeboden. Uit het interview bleek dat er 

regelmatig op speciale gelegenheden iets extra georganiseerd wordt. Zo komt bijvoorbeeld elk jaar de 

Sint langs en kunnen de gedetineerden een taart bestellen wanneer één van hun kinderen jarig is.  

Wanneer er een speciale activiteit werd georganiseerd, merkten we dat de kinderen zich meer op hun 

gemak voelden en dat de sfeer nog meer ontspannen was. De vrijwilligers gaven aan dat hun 

inspanningen goed onthaald worden door zowel ouders als kinderen.  

 

Op bepaalde momenten is er de mogelijkheid tot het nemen van foto’s. Hierbij is het wel de bedoeling 

dat zowel de ouder als het kind op de foto staan. Op die manier biedt de gevangenis een tastbare 

herinnering aan. Men zorgt er tevens voor dat buitenstaanders niet kunnen zien waar de foto is 

genomen.  

“De begeleider neemt de foto op een zodanige manier waarbij de gevangenis niet herkenbaar is 

en er geen andere personen op de foto staan, er mogen dus geen andere bezoekers of 

gedetineerden, noch beambten op de foto zichtbaar zijn.” 

 

5.2.1.3 Kindvriendelijkheid/kindgerichte benadering  

Hoewel de gevangenis van Brugge buiten het centrum ligt, is ze gemakkelijk bereikbaar. Ook met het 

openbaar vervoer is er een goede verbinding. Er is dus voldoende aandacht besteed aan de barrière die 

kan bestaan door een moeilijk te bereiken gevangenis.  

 

Kinderen moeten vooraf aan het bezoek, vijfenveertig minuten op voorhand aanwezig zijn. Enerzijds 

merkten we dat die wachttijd voor bepaalde kinderen heel lang is, anderzijds is deze tijd ook wel nodig  

                                                        
13

 Bezoek van familie en vrienden aan een tafel, dit is het normale bezoek in de bezoekzaal van de gevangenis. 
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om iedereen tijdig aangemeld te krijgen. Wanneer iemand echter te laat is door file of vertraging 

mag hij/zij onder geen beding meer binnen.  

Bij het binnengaan van de gevangenis worden de kinderen ook aan een strenge controle 

onderworpen met strikte beambten. Ze mogen geen materiaal meenemen en moeten voorbij een 

metaaldetector passeren. De weg naar de bezoekersruimte is dan weer niet beangstigend. In 

tegenstelling tot bijvoorbeeld de gevangenis van Ieper, hoeven de kinderen hier geen andere 

cellen te passeren. Bij jonge kinderen worden er speciale initiatieven genomen om hen te 

begeleiden naar de bezoekerszaal. 

“Om de kleintjes wat op hun gemak te stellen, zullen de begeleiders in overleg met de 

kwartierchef van post 11, hen vanuit de bezoekerswachtzaal ophalen met behulp van de 

wandelrups.” 

 

Kinderen tot en met twaalf jaar zijn toegelaten tot het kinderbezoek. De dag dat je dertien jaar 

bent wordt je niet meer toegelaten, tenzij je een jongere broer of zus begeleidt. De cipiers zijn 

strikt in het naleven van die leeftijdsgrens. Zo zagen we bijvoorbeeld een meisje die de toegang 

werd geweigerd omdat ze reeds enkele dagen dertien jaar was. Eén keer per maand worden 

kinderen en jongeren tot achttien jaar toegelaten tot het kinderbezoek. 

In deze gevangenis moet het kind ook verplicht begeleid worden door een volwassene. Wanneer 

er door bepaalde omstandigheden geen volwassene kan begeleiden, kan het kind niet aan het 

kinderbezoek deelnemen.  

 

De ruimte voor het kinderbezoek is niet specifiek aangepast omdat ze doorgaat in de gewone 

bezoekersruimte. Deze ruimte is heel groot waardoor de gezinnen voldoende privacy hebben. Op 

die manier hebben de kinderen ook genoeg ruimte om te spelen zonder de anderen te storen. 

Hoewel de ruimte niet is aangepast, zijn er wel grote kasten boordevol speel- en knutselmateriaal, 

zeker voldoende voor alle aanwezige kinderen. De vrijwilligers zorgen voor knutselactiviteiten. Dit 

zorgt voor een speelse en aangename sfeer. Dit wordt ook bevorderd door de aanwezigheid van 

een kleine bar waar men een drankje en koekjes kan kopen.  

 

De cipiers die het kinderbezoek bijwonen, schrijven zich hier vrijwillig voor in. 

“Zoals je ziet, zijn de cipiers heel vriendelijk. Ze kunnen zich hiervoor dan ook inschrijven. Ze zien 

graag kindjes. Als ze er niet voor zouden openstaan, zouden ze het ook niet doen.” 
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5.2.1.4 Psychosociale begeleiding van het kind en de gedetineerde 

Het CAW probeert kinderen op het eerste bezoek voor te bereiden. De kinderen van acht tot twaalf jaar 

ontvangen een boekje waar op een kindvriendelijke manier de werking van de gevangenis wordt 

uitgelegd.  

‘Kiekeboe! Niet schrikken! Wij zijn het maar, de Bakskes. Wij zijn misschien wel héél lelijk, maar 

wij zijn héél lief. Als je ons niet te vroeg wakker maakt, tenminste. Ik heb gezien dat jouw mama 

ook in de gevangenis slaapt. Wil jij haar eens zien? Dat kan hoor. Wij willen jou zelfs tonen hoe 

de gevangenis er uit ziet en wie of wat je allemaal bij ons vindt. Zo ken je onze thuis al een 

beetje voor je jouw moeder bezoekt.’ 

 

De gedetineerde ouder wordt, vooraf aan het eerste kinderbezoek, geïnformeerd over de regels en 

doelstellingen. Op die manier weet de gedetineerde wat van hem wordt verwacht en kan hij het 

kinderbezoek met een gerust gemoed aanvangen.  

Indien er problemen of nog verdere vragen zijn, kan de gedetineerde zich altijd wenden tot de 

psychosociale dienst. Dit gesprek is niet standaard aanwezig, maar moet aangevraagd worden. 

 

5.2.2 Dendermonde 

5.2.2.1 Algemeen kader voor het organiseren van het kinderbezoek 

Uit het interview is niet duidelijk waarom er precies gestart werd met het kinderbezoek. Naar schatting 

is de gevangenis zo’n tien à dertien jaar geleden gestart met de organisatie ervan. De start valt dus 

ongeveer samen met de periode waarin de Ministeriële omzendbrief verstuurd werd. De visie op het 

kinderbezoek is niet vastgelegd in een visietekst. Het algemene doel is dat de vader de mogelijkheid 

krijgt zijn kind op een aangename manier en in een andere sfeer te zien. Het is ook een moment voor 

de vader om als gezin samen te komen. Men vertrekt vanuit zijn visie dus vooral vanuit de vaders, en 

niet vanuit de kinderen.  

 

5.2.2.2 Initiatieven om de ouder-kind-relatie in stand te houden 

Het kinderbezoek in Dendermonde vindt elke tweede zaterdag en laatste woensdag van de maand 

plaats. Deze duurt op zaterdag ongeveer van 15u30 tot 17u00 en op woensdag van 13u30 tot 15u of 

van 15u30 tot 17u00.  
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Daarnaast kunnen de kinderen hun ouders ook bezoeken tijdens het tafelbezoek dat drie maal in 

de week plaatsvindt. Naast het bezoek is ook telefonisch contact mogelijk. Indien hij dat wil, kan 

de vader zijn kind elke dag opbellen. 

 

Elk jaar komt de Sint op bezoek en worden er foto’s genomen samen met de Sint. Bij Kerstmis en 

Pasen worden de knutselmogelijkheden aangepast aan de tijd van het jaar. Toen wij het 

kinderbezoek bijwoonden konden de kinderen zich bijvoorbeeld laten schminken.  

 

5.2.2.3 Kindvriendelijkheid/kindgerichte benadering  

Hoewel de gevangenis van Dendermonde midden in de stad ligt, is deze zeker niet voor iedereen 

even gemakkelijk bereikbaar. Zo moet je voor de rit van het station van Dendermonde naar de 

gevangenis toch een half uur rekenen.  

Kinderen en hun begeleiders moeten reeds ruime tijd op voorhand aanwezig zijn. Dit komt omdat 

de bezoekers de lift moeten nemen om de bezoekersruimte te bereiken. Deze lift heeft slechts 

plaats voor vier personen. Voordat alle bezoekers in de bezoekersruimte aanwezig zijn kan dit een 

hele poos duren. Bovendien worden de vaders enkel binnengelaten wanneer iedereen aanwezig is. 

Tijdens onze observatie hoorden we enkele gezinnen klagen dat het erg lang duurde voor de 

vaders kwamen. Ze vonden het frustrerend dat er kostbare bezoektijd verloren ging.  

“Waarom duurt het zo lang voor mijn man komt? We zitten hier al drie kwartier en de eerste 

twintig minuten van het bezoek zijn al om.” 

 

De controle bij de ingang is niet erg streng. Je moet wel door een metaaldetector, maar de 

beambten zijn vriendelijk en helpen je op weg.  

Zoals eerder gezegd moeten de bezoekers via een lift de bezoekersruimte binnen. Deze lift is dicht 

bij de ingang. De kinderen moeten dus geen cellen passeren op weg naar het bezoek.  

 

Kinderen mogen tot 18 jaar het kinderbezoek bijwonen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Brugge is 

er dus een langere leeftijdperiode van het kinderbezoek. 

 

Tijdens het zaterdagbezoek is de begeleiding van het kind door een familielid of een naaste 

verplicht. Wie dat juist is, moet worden aangevraagd door de vader. Tijdens het woensdagbezoek 

is er geen verplichte begeleiding, dan kan het kind alleen bij de vader op bezoek gaan.  
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In de gevangenis van Dendermonde is de ruimte niet echt aangepast aan het kinderbezoek. Zo is de 

ruimte niet speciaal voor kinderen ingericht of hangen er geen prenten of tekeningen aan de muur. De 

ruimte is groot en licht en lijkt een beetje op een schoolruimte. Omdat de zaal zo groot is hebben de 

kinderen de ruimte om rond te lopen en met andere kinderen te spelen. In deze zaal is er speelgoed en 

knutselmateriaal voorzien. De gevangenen en hun kinderen krijgen ook enkele hapjes en drankjes 

tijdens het bezoek. In totaal zijn er steeds vier vrijwilligers aanwezig tijdens het bezoek.  

 

5.2.2.4 Psychosociale begeleiding van het kind en de gedetineerde 

Er is geen extra begeleiding voorzien om het kind en de gedetineerde voor te bereiden op het eerste 

kinderbezoek. 

 

5.2.3 Gent 

5.2.3.1 Algemeen kader voor het organiseren van het kinderbezoek 

De gevangenis van Gent is in 1998 gestart met het kinderbezoek, twee jaar na het ontvangen van de 

Ministeriële omzendbrief en dit in samenwerking met het Jongerenadviescentrum (JAC). De visie van 

het kinderbezoek bestaat erin de gedetineerde ouder de kans te bieden contact te hebben met zijn of 

haar kind, zonder daarbij de aanwezigheid van andere familieleden of begeleiders.  

Het persoonlijke contact tussen ouder en kind staat dus centraal in deze visie. De vrijwilligster liet ons 

weten dat deze visie ook terugkomt in de initiatieven en in de aankleding van de bezoekersruimte. 

Tijdens het interview merkten we dat de medewerkers van het CAW actief bezig zijn met het 

kinderbezoek om dit zo aangenaam mogelijk te maken voor de ouders en de kinderen.  

 

5.2.3.2 Initiatieven om de ouder-kind-relatie in stand te houden 

Het kinderbezoek gaat steeds door op woensdagnamiddag op twee momenten, om 14u30 en om 

16u30. Het bezoek duurt telkens anderhalf uur. Voor kinderen die een lange afstand moeten afleggen, 

duurt het kinderbezoek twee uur indien ze dit speciaal aanvragen. Ook in deze gevangenis hebben 

kinderen dus de kans hun ouder elke week te bezoeken. De vrijwilligster gaf aan dat men op die manier 

elk kind voldoende kansen wil bieden om tijd door te brengen met de ouder en dat het belang van het 

kind voorop staat.  
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Naast het kinderbezoek kan het kind ook gebruikmaken van het tafelbezoek. Dit gaat voor 

veroordeelden elke dag door, behalve op zondag. Het kind kan dus bijna elke dag zijn ouder 

bezoeken. Ook telefonisch contact is hier mogelijk. 

 

Af en toe wordt er op zondagnamiddag een kindernamiddag georganiseerd en vaak is dit dan in 

het teken van een bepaald feest, zoals Sinterklaas of Pasen. Via affiches wordt dit vooraf kenbaar 

gemaakt en op die manier bieden ze een extra bezoekmoment aan. Men probeert dus op 

verschillende manieren het contact tussen ouder en kind te stimuleren.  

“We merken dat deze speciale namiddagen erg worden geapprecieerd door de gedetineerden 

en de kinderen. Dat is fijn om te zien en het geeft ons veel voldoening. Het doet ons ook 

beseffen waarom we dit weer doen, voor de lachende gezichten.”  

 

5.2.3.3 Kindvriendelijkheid/kindgerichte benadering  

De gevangenis van Gent ligt in het centrum van de stad en is dus makkelijk bereikbaar, zowel met 

de auto als het openbaar vervoer.  

Kinderen moeten twintig minuten vooraf aan het bezoek aanwezig zijn. Deze wachttijd is 

aanzienlijk minder in vergelijking met bijvoorbeeld Brugge. 

 

Bij het binnenkomen worden de kinderen aan een controle onderworpen en moeten ze een 

metaaldetector passeren. De vrijwilligster gaf aan dat deze controle voor de kinderen heel 

beangstigend kan zijn. Via de dvd en het huisbezoek worden de kinderen daarom al voorbereid op 

deze controle. Op die manier weten ze wat er gebeurt en worden ze niet overdonderd door het 

hele gebeuren. 

 

Op weg naar de bezoekzaal worden kinderen begeleid door een medewerker van het CAW. Daarbij 

passeren de kinderen geen andere cellen. De medewerker die wij hebben geïnterviewd gaf zelf aan 

al meerdere jaren ervaring te hebben in het begeleiden van het kinderbezoek. Hierbij kan ze vlot 

kinderen op hun gemak stellen en inspelen op de situatie van het moment zelf.  

 

Kinderen kunnen tot de leeftijd van vijftien jaar deelnemen aan het kinderbezoek. Deze 

leeftijdsgrens is al minder streng dan de grens tot twaalf jaar.  
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Tijdens het bezoek is er geen volwassen begeleider toegelaten, het kind moet alleen op bezoek komen. 

De medewerkers kiezen ervoor het kind alleen op bezoek te laten komen bij hun vader en dit om de 

band tussen ouder en kind te bevorderen. Het individuele bezoek van het kind aan de ouder biedt 

volgens hen meer voordelen dan wanneer er een volwassene bij is. Beiden zijn dan aangewezen op 

elkaar en kunnen de tijd met elkaar optimaal benutten. Het zou de band tussen ouder en kind op 

termijn versterken.  

 

De bezoekersruimte is speels en kindvriendelijk ingericht met een zithoek, speel- en knutselmateriaal. 

De muren zijn in een frisse kleur geverfd om op die manier de ruimte aangenamer te maken. Bij mooi 

weer kan het bezoek ook doorgaan in de tuin van de gevangenis. De ruimte van het kinderbezoek staat 

in sterk contrast met de andere ruimtes van de gevangenis.  

“Bij de inrichting van de ruimte voor het kinderbezoek hebben we heel bewust gekozen voor een 

gezellige inrichting, een ruimte waarvan je niet zou zeggen dat ze gelegen is in een gevangenis.” 

 

Tijdens het kinderbezoek zijn er in de ruimte dus ook geen cipiers of vrijwilligers aanwezig. Het gaat dus 

enkel om de ouders en het kind. Volgens de vrijwilligster staat op die manier de versteviging van de 

ouder-kind-relatie centraal en het belang van het kind voorop.  

 

5.2.3.4 Psychosociale begeleiding van het kind en de gedetineerde 

Vooraf aan het eerste kinderbezoek is er een huisbezoek gepland bij het kind. Dit gebeurt door een 

medewerker van de dienst Directe Sociale Omgeving, eventueel samen met een vrijwilliger of iemand 

van het JWW. Tijdens dat bezoek wordt er informatie gegeven over de gevangenis en wordt er 

besproken hoe het kinderbezoek in zijn werk gaat. Daarnaast stelt het CAW ook een dvd beschikbaar 

die kinderen voorbereidt op hun bezoek in de gevangenis. Daarin wordt uitleg gegeven over de 

gevangenis en regels en komen er ook getuigenissen aan bod van kinderen die het kinderbezoek reeds 

hebben bijgewoond.  

Ook de gedetineerde ouder wordt voorbereid op het eerste kinderbezoek. Vooraf heeft de ouder een 

voorbereidend gesprek met een medewerker van het CAW. Tijdens het gesprek peilt men naar de 

motivatie van de ouder en wordt hij voorbereid op het eerste bezoek met zijn kind.  

“Het is van belang dat de ouders goed voorbereid worden op het contact met hun kind binnen 

de gevangenis. Zo kunnen ze zich voorbereiden op bepaalde thema’s of op hoe ze een gesprek 
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moeten aangaan met hun kind. Bepaalde ouders weten immers niet goed hoe daarmee om te 

gaan.” 

 

5.2.4 Hasselt 

5.2.4.1 Algemeen kader voor het organiseren van het kinderbezoek 

De gevangenis van Hasselt is elf jaar geleden gestart met het kinderbezoek, in navolging van de 

gevangenis van Tongeren. In het begin bestond de organisatie vooral uit het voorzien van 

speelgoed. Echter, bij de opbouw van de nieuwe gevangenis werd de organisatie van het 

kinderbezoek opgenomen in de werkgroepen en dit had als gevolg dat de werking uitgebreider 

werd. 

 

Hasselt is de enige gevangenis die een uitgebreide visietekst heeft. Dit is een actieplan waar er elke 

twee jaar een evaluatie is en waarbij de actiepunten voor het kinderbezoek opnieuw worden 

bekeken. De directie van de gevangenis gaat ook telkens akkoord met deze visie.  

In die visie staat het kind centraal. Hasselt heeft ook een werkgroep kinderbeleid opgesteld. Ze 

zorgt ervoor dat kinderen van gedetineerden de kans hebben om een zo goed mogelijke relatie 

met  hun ouder in de gevangenis te onderhouden.  

“De werkgroep kinderbeleid wil elk kind dat beperkt is in het contact met de gedetineerde ouder 

omwille van een juridische belemmering of door specifieke opvoedkundige situaties de kans 

geven om de omgang met de gedetineerde ouder in de mate van het mogelijk uit te oefenen.” 

 

Elk kind is belangrijk, ook al is er geen rechtstreeks contact met de gedetineerde ouder.  

 “De visie stelt vooral de omstaanders van de kinderen verantwoordelijk. Zelf is het CAW niet 

verantwoordelijk voor het kind. Het wil alle volwassenen die betrokken zijn bij het kind attent 

maken op welke begeleiding er aan het kind moet geboden worden.” 

Een belangrijk aspect binnen die visie is dat men het kind beschouwd als een slachtoffer. Hetzij 

niet rechtstreeks, maar het kind draagt ook bepaalde gevolgen van de detentie.  

 

5.2.4.2 Initiatieven om de ouder-kind-relatie in stand te houden 

Het kinderbezoek wordt elke zaterdagvoormiddag georganiseerd, telkens van 9u tot 10u30. 

Kinderen hebben dus elke week kans om aan het kinderbezoek deel te nemen. 
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Het tafelbezoek gaat elke dag door, van maandag tot en met zondag. Op die manier heeft het kind de 

mogelijkheid om zijn ouder elke dag te bezoeken. Daarnaast is ook telefonisch contact mogelijk. 

 

Tijdens het kinderbezoek is er de mogelijkheid tussen actieve spelletjes en knutselen. Kinderen en 

ouders mogen zelf kiezen wat ze doen. Bij de vrije activiteit, het knutselen, wordt het nodige materiaal 

voorzien door de vrijwilligers en animators.  

 

Op feestdagen worden er speciale activiteiten georganiseerd. Zo komt bijvoorbeeld elk jaar de Sint 

langs. De catering zorgt dan voor iets extra en is er ook de mogelijkheid tot het nemen van foto’s. Ook 

hier zorgt men ervoor dat de achtergrond van de gevangenis niet opvallend aanwezig is op de foto. 

 

5.2.4.3 Kindvriendelijkheid/kindgerichte benadering  

De gevangenis van Hasselt ligt buiten het centrum van de stad, maar de verbinding met het openbaar 

vervoer verloopt vlot. Er zijn regelmatig bussen die naar de gevangenis rijden. Echter, de weg van de 

bushalte naar de gevangenis is wel verwarrend. Het is niet duidelijk aangeduid welke weg je moet 

volgen. Toen wij de gevangenis bezochten, hebben we raad gevraagd aan een voorbijganger en die 

heeft ons de weg getoond. Het is niet evident om de juiste te weg te vinden.  

 

Ten laatste een kwartier op voorhand moeten de kinderen zich aanmelden voor het kinderbezoek. In 

tegenstelling tot andere gevangenissen, is deze wachttijd een stuk minder lang.  

 

Kinderen mogen tot de leeftijd van twaalf jaar deelnemen aan het kinderbezoek. De leeftijdsgrens ligt 

ook hier laag. Wanneer ze een jongere broer of zus hebben, mogen ze hen altijd vergezellen. De 

kinderen moeten daarbij altijd vergezeld zijn van een volwassene.  

 

Het kinderbezoek wordt begeleid door vrijwilligers, mensen uit de sociaal-pedagogische sector en een 

medewerker van het JWW. De vrijwilligers hebben hun eigen vereniging, Paljaske. Er is bewust gekozen 

voor de medewerking van het JWW.  

“We zagen dat vele ouders niet meer wisten hoe ze vrije tijd met hun kinderen moesten invullen. 

Daarom hebben we beslist om bij de vrije activiteit een collega van het JWW in te zetten. Die 

persoon fungeert niet enkel als aanspreekfiguur maar hij begeleidt ook families en staat ze bij 

tijdens het kinderbezoek.”  
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5.2.4.4 Psychosociale begeleiding van het kind en de gedetineerde 

Vooraf aan het eerste bezoek, is er de mogelijkheid om een gesprek te plannen met de voogd of 

opvoeder van het kind. Dit gesprek zal altijd gebeuren met de volwassene, niet met het kind. 

Tijdens het gesprek wordt er uitleg gegeven over het kinderbezoek en de opvoeder moet op zijn 

beurt die uitleg geven aan het kind. Daarbij kan er extra materiaal worden gebruikt. Indien nodig, 

kan er extra begeleiding gevraagd worden voor het kind.  

De gedetineerde ouder wordt ook vooraf geïnformeerd over de werking en doelen van het 

kinderbezoek.  

 

5.2.5 Hoogstraten 

5.2.5.1 Algemeen kader voor het organiseren van het kinderbezoek 

De gevangenis van Hoogstraten is tien jaar geleden gestart met het kinderbezoek. De precieze 

reden voor de start van het kinderbezoek is ons onbekend.   

Ook deze gevangenis heeft geen visietekst, maar geeft zijn visie mondeling door. Ze vinden het 

belangrijk dat het contact tussen de gedetineerde ouder en het kind behouden en versterkt wordt.  

 

Een belangrijk element in hun visie is dat het kinderbezoek herstelgericht moet zijn. Het gaat dus 

verder dan enkel het onderhouden van het contact tussen ouder en kind. Dit is een element dat 

we niet bij alle gevangenissen zien terugkomen. Hierbij is het ook belangrijk dat het contact met 

hun kinderen zo optimaal mogelijk verloopt.  

 

5.2.5.2 Initiatieven om de ouder-kind-relatie in stand te houden 

Het kinderbezoek gaat elke laatste woensdag van de maand door, van 14u30 tot 16u30. Op deze 

manier komt de gevangenis tegemoet aan het minimum dat justitie vooropstelt.  

 

Naast het kinderbezoek kan het kind ook tijdens het tafelbezoek op visite komen. In vergelijking 

met andere gevangenissen, wordt dit tafelbezoek minder frequent georganiseerd. Het tafelbezoek 

is mogelijk op woensdag, zaterdag en zondag. Dagelijks contact is dus niet mogelijk.   

Telefonisch contact is ook mogelijk, zoals in vele gevangenissen het geval is. Opmerkelijk in de 

gevangenis van Hoogstraten is de mogelijkheid om één keer per week te Skypen. Deze optie is  
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enkel  mogelijk voor vaders. Op deze manier kan de vader ook op een andere manier contact houden 

met zijn kind. Daarbij zorgt het voor een grotere verbondenheid met de familie thuis.  

“Vorige week zag ik nog hoe een vader Skypte met zijn vijf kinderen die in Marokko zitten. Het 

was echt ontroerend om dit te zien. Hij was super blij met dit gesprek ,omdat hij anders twee 

maanden zijn kinderen niet kon zien.” 

 

Tijdens het kinderbezoek is er vooral vrij spel zoals knutselen, kleuren en tekenen. Soms wordt er eens 

een clown ingehuurd en elk jaar komt de Sint langs. Bij speciale feesten zoals Pasen zijn er extra 

knutselactiviteiten voorzien. Als een kind verjaart, kan de vader vooraf een taart bestellen en kan hij 

een cadeautje geven tijdens het bezoek. Het cadeautje dat hij zelf mag kiezen en de cake  kan door de 

vader aangekocht worden voor €5. Tijdens het bijwonen van het kinderbezoek hoorden we van de 

vrijwilligers dat de vaders dit zeker apprecieerden. Ze vonden het fijn zelf een cadeautje te kunnen 

kiezen en daarbij iets op het kaartje te schrijven. We denken dus dat dit zeker een positieve invloed 

heeft op de band tussen ouder en kind. Het is de enige gevangenis waar men zelf een cadeautje kan 

kiezen en het is zeker een leuk idee voor andere gevangenissen.  

 

5.2.5.3 Kindvriendelijkheid/kindgerichte benadering  

Hoewel Hoogstraten weinig barrières voor het kinderbezoek heeft, is de bereikbaarheid niet optimaal. 

Daar er geen station is in Hoogstraten dien je een grote afstand af te leggen van het station van 

Turnhout naar de gevangenis van Hoogstraten. Bovendien is het openbaar vervoer hier niet goed op 

afgestemd omdat er weinig bussen rijden. 

 

Voor de bezoekers van het kinderbezoek heerst er een grote vrijheid bij het binnenkomen. Ze komen 

via een aparte ingang binnen waar men niet aan controle onderworpen wordt. Er is geen 

metaaldetector aanwezig en men moet zich niet aanmelden. Ze komen gewoon binnen op het 

afgesproken uur.  

Tijdens het bezoek zelf is er ook geen bewakend personeel aanwezig, er is dus enkel toezicht door een 

medewerker van het CAW. Hoogstraten is de enige gevangenis die ervoor kiest geen bewakend 

personeel te hebben tijdens het kinderbezoek. De organisatoren willen immers het bezoek minder 

ingrijpend maken voor de kinderen.  
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In Hoogstraten is er niet echt een wachttijd vooraf aan het kinderbezoek. Kinderen hoeven geen 

half uur vooraf aanwezig te zijn, maar worden verwacht daar gewoon op het afgesproken uur te 

zijn. Zelfs indien je te laat bent, mag je nog binnen. Zo waren er bijvoorbeeld twee dochters die 

hun bus hadden gemist en zij mochten drie kwartier na het aanvangsuur nog steeds het 

kinderbezoek bijwonen. Op die manier houdt men rekening met onverwachte gebeurtenissen en 

zorgt dit ook voor minder stress bij de bezoekers.  

 

Er zijn geen strikte regels in verband met de leeftijd van de kinderen die op bezoek komen. 

Kinderen en jongeren mogen tot 18 jaar op het kinderbezoek komen. Soms laten ze zelfs jongeren 

ouder dan 18 jaar toe. Dit is dan bij speciale omstandigheden (vb als de jongeren extra opvoeding 

nodig heeft, indien het kind verstandelijk gehandicapt is,…).  

 

In Hoogstraten is het kind niet verplicht zich te laten begeleiden door een volwassene. Wanneer 

een kind zelf voelt dat hij dit aankan, mag hij alleen naar het kinderbezoek komen. 

 

De ruimte waarbinnen het kinderbezoek plaatsvindt, is deels aangepast aan kinderen. Het vindt 

plaats in een aparte ruimte op het domein, afgeschermd van de gevangenis zelf. Binnenin de 

ruimte is er een speelhoek aanwezig en is er ook speel- en knutselmateriaal aanwezig. De 

speelhoek is vooral geschikt voor kleinere kinderen. Tijdens het bezoek wordt er ook een drankje 

en iets om te eten aangeboden.  

 

De vrijwilligers geven aan dat al deze aspecten in het belang van het kind staan. Door de 

afwezigheid van strenge regels en controle poogt men de negatieve impact op het kind zo laag 

mogelijk te houden. Op deze manier onderwerpt men enkel de gedetineerden aan deze strenge 

controle, het is immers de ouder die in de gevangenis zit en niet het kind.  

 

5.2.5.4 Psychosociale begeleiding van het kind en de gedetineerde 

Vooraf aan het eerste kinderbezoek wordt de werking aan het hele gezin uitgelegd, dus zowel aan 

het kind als aan de gedetineerde vader. Op psychosociaal vlak wordt er geen extra begeleiding 

voorzien. Indien nodig, kan de vader wel een gesprek aanvragen met een medewerker van het 

JWW.  
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5.2.6 Ieper 

5.2.6.1 Algemeen kader voor het organiseren van het kinderbezoek 

Ieper is in 2008 gestart met het kinderbezoek. Dit is laat in vergelijking met andere gevangenissen en 

met betrekking tot de datum waarop de ministeriële omzendbrief verstuurd werd. Medewerkers van 

de gevangenis ondervonden dat het gewone bezoek niet altijd even kindvriendelijk was en dat en de 

ouders bovendien niet altijd evenveel tijd hadden voor hun kind omdat ze met elkaar bezig waren. 

Daarom besloot de gevangenis, in samenwerking met het JWW en het CAW, hier een antwoord op te 

bieden door een kinderbezoek te organiseren.  

 

5.2.6.2 Initiatieven om de ouder-kind-relatie in stand te houden 

Twee keer per maand wordt door de gevangenis van Ieper het kinderbezoek georganiseerd. Het bezoek 

gaat steeds door op zondag van 13u30 tot 15u. 

Elke dag is er de mogelijkheid tot tafelbezoek waarbij de kinderen ook aanwezig kunnen zijn.  

“Elke dag kunnen  familie/vrienden op bezoek komen, samen met de kinderen. Deze bezoeken 

vinden plaats in een relatief kleine ruimte in de gevangenis, de bezoekersruimte. Vaak zitten 

daar acht gedetineerden samen met twintig familieleden op een oppervlakte niet groter dan 

vijfentwintig vierkante meter.” 

 

Bij speciale gelegenheden zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen,… worden er bepaalde activiteiten 

georganiseerd zoals de Sint die op bezoek komt of pakjes die gegeven worden. 

Met Nieuwjaar is bijvoorbeeld de volkszanger Yves Bondue op bezoek gekomen. Op die momenten 

worden er ook foto’s getrokken en zorgt de catering voor iets speciaals om te eten. 

 

5.2.6.3 Kindvriendelijkheid/kindgerichte benadering  

De gevangenis van Ieper is een kleine gevangenis die midden in de stad ligt. Ze is gemakkelijk te 

bereiken met het openbaar vervoer of zelfs te voet vanaf het station in Ieper.   

 

Voor een makkelijk verloop moeten de bezoekers zich ongeveer een kwartier op voorhand aanmelden. 

Toch wordt er op bepaalde momenten van die regel afgeweken. Tijdens onze observatie kwam er een 

vrouw met peuter tien minuten te laat door wegenwerken en werd ze toch nog naar de  
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bezoekersruimte begeleid. Er wordt dus rekening gehouden met overmacht of alledaagse 

menselijke fouten.  

 

Op het moment dat wij onze observatie in de gevangenis van Ieper deden, waren er werken aan de 

gang. Hierdoor konden de kinderen en de begeleiders niet via de gewone weg de bezoekersruimte 

bereiken. Er moest een route via de gewone cellen, de afzonderingscellen en de gesloten 

wandeling genomen worden.  

 

Kinderen en jongeren mogen tot achttien jaar op het kinderbezoek komen. Dit is ongeveer 

achttien jaar zodat de jongere niet per se op zijn achttiende verjaardag moet stoppen met 

bezoeken. Hij kan nog eventjes verder gebruik maken van het kinderbezoek als hij/zij daar nood 

aan heeft.  

 

Volgens de regels moet een kind begeleid worden door een volwassene om het kinderbezoek bij te 

wonen. Hier worden er echter uitzonderingen op gemaakt wanneer het kind zelf aangeeft alleen te 

willen komen of wanneer er door omstandigheden geen begeleider beschikbaar is. Het kind in 

kwestie wordt dan begeleid door de vrijwilliger. 

 

Omdat er werken aan de gang zijn gaat het kinderbezoek door in het atelier van de gevangenis. Dit 

is een eerder grijze, stoffige en kille ruimte. In de ruimte zijn er geen ramen aanwezig. Omdat de 

ruimte erg groot is en er zich gevaarlijke voorwerpen voor kinderen bevinden, is er een kleiner deel 

met hekjes afgezet voor het kinderbezoek. Hierin passen net zeven tafeltjes, maar deze staan wel 

dicht op elkaar. De muren zijn versierd met enkele werkjes van gedetineerden. Dit zorgt ervoor dat 

de grijze muren een beetje minder kaal zijn.  

Op het moment van onze observatie vroor het buiten en werkte de verwarming niet. Hierdoor was 

het enorm koud in de bezoekersruimte. Na de werken zal er een nieuwe ruimte zijn voor het 

kinderbezoek. Deze ruimte zal wel aangepast zijn aan kinderen. 

 

In de ruimte is er veel materiaal voorzien voor de kinderen. Er zijn grote kasten vol speelgoed en er 

is een knutselactiviteit voorzien. De kinderen en de ouders krijgen tijdens het bezoek een hapje en 

een drankje aangeboden.  
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De cipiers waren tijdens onze observatie redelijk spontaan en vriendelijk. Toch blijkt dit niet altijd zo te 

zijn.  

“Soms is er hier een super vieze cipier, een madam. Ze behandelt de kindjes op dezelfde manier 

als de gevangenen. Zelf als het vriest blijft ze buiten staan en bewaakt de deur zodat er niemand 

meer binnen of buiten kan.” 

 

5.2.6.4 Psychosociale begeleiding van het kind en de gedetineerde 

Bij een eerste kinderbezoek zal het CAW extra uitleg geven aan het kind over hoe het bezoek zal 

verlopen. Hierbij worden boekjes met extra uitleg voorzien. De vrijwilligers geven op het kinderbezoek 

zelf ook uitleg. De kinderen moeten alvorens het bezoek plaatsvindt langs rijen cellen wandelen. Dit kan 

erg indrukwekkend zijn voor het kind. Daarom is het goed dat kinderen op voorhand ingelicht worden 

zodat de schok van het eerste gevangenisbezoek niet te groot is. De vader wordt ook extra 

geïnformeerd over hoe het kinderbezoek in zijn werk gaat. Wanneer de gedetineerde extra begeleiding 

wil kan hij een gesprek hebben met een medewerker van het CAW. 

 

5.2.7 Leuven-Centraal 

5.2.7.1 Algemeen kader voor het organiseren van het kinderbezoek 

De gevangenis van Leuven-Centraal is in het jaar 1995 gestart met het organiseren van een specifiek 

kinderbezoek. De omzendbrief werd echter pas in 2000 rondgestuurd. De initiatiefnemers waren, net 

als Brugge, reeds eerder actief bezig met het nadenken over hoe ze tegemoet konden komen aan de 

noden van kinderen.  

Bij het begin is er een visietekst opgesteld maar die is doorheen de jaren niet meer aangepast. De visie 

die ze hebben over het kinderbezoek en het doel daarbij, komt terug in de concrete organisatie en 

activiteiten die ze organiseren. Zo proberen ze met het kinderbezoek, het gevangenisbezoek voor 

kinderen zo aangenaam mogelijk te maken. Ze willen ervoor zorgen dat ouders en kinderen op een 

aangename en losse manier met elkaar kunnen omgaan.  

 

5.2.7.2 Initiatieven om de ouder-kind-relatie in stand te houden 

Het kinderbezoek vindt drie keer per week plaats op woensdag, zaterdag en zondag. Op zaterdag is er 

twee keer een kinderbezoek gepland. Als we dit vergelijken met andere gevangenissen, organiseert 

Leuven het meest frequent een kinderbezoek.  
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Naast het specifieke kinderbezoek kan het kind ook op bezoek komen tijdens het tafelbezoek. Dit 

is elke dag mogelijk, behalve op vrijdag.  

 

Enkele keren per maand kunnen de kinderen deelnemen aan speciale activiteiten zoals 

bijvoorbeeld een knutseluurtje. Deze activiteiten gebeuren onder leiding van vrijwilligers en 

kinderanimators. Daarbij is het de bedoeling dat vader en kind samen aan dat knutseluurtje 

deelnemen.  

“Het is de bedoeling dat gedetineerde vaders samen met hun kind(eren) aan de knutselactiviteit 

deelnemen. Op die manier proberen we het contact tussen vader en kind te stimuleren en de 

vader te betrekken bij de opvoeding van zijn kind(eren).” 

 

In de nabije toekomst zijn er plannen om ook activiteiten te voorzien voor tieners. De 

medewerkers vinden het belangrijk ook aan de noden van die doelgroep te voldoen.  

 

Bij bepaalde feestdagen of familiale aangelegenheden, bijvoorbeeld bij Sinterklaas of Vaderdag, 

worden er gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd door de werkgroep Affectieve Relaties. 

De naaste omgeving is dan ook uitgenodigd.  

 

De gedetineerden hebben de mogelijkheid om de Roefelzaal te reserveren voor een feest in 

familiale kring. Ze kunnen familie en vrienden uitnodigen om samen bijvoorbeeld een verjaardag 

of een communie te vieren. De ruimte wordt feestelijk aangekleed en daarbij wordt er ook een 

kleine catering voorzien met drank en een taart.  

“Omdat er hier enkel langgestraften zitten, hebben de gedetineerden de kans om één keer per 

jaar de Roefelzaal te reserveren voor een feest met de familie. Op die manier kunnen 

gedetineerden samen met hun kinderen de feestelijke momenten uit hun leven vieren, wat door 

alle betrokken partijen sterk geapprecieerd wordt.” 

 

5.2.7.3 Kindvriendelijkheid/kindgerichte benadering  

De gevangenis van Leuven ligt vlakbij het centrum van de stad. Vanaf het station is het slechts 

anderhalve kilometer naar de gevangenis. De gevangenis is dus zowel met de bus als te voet 

makkelijk te bereiken. Nabij de gevangenis is er ook voldoende parkeerplaats voor auto’s.  
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Kinderen en hun begeleiders hoeven niet op voorhand aanwezig te zijn voor het bezoek. Ze kunnen zelf 

kiezen op welk tijdstip ze komen, zelfs tot een half uur voor het einde van het bezoek. Er is dus geen 

wachttijd aanwezig. Daarbij bestaat wel het risico dat er geen plaats meer is in de zaal, want de 

gedetineerden hoeven zich niet vooraf in te schrijven voor het bezoek.  

 

Wanneer de kinderen de metaaldetector zijn gepasseerd, is het een korte weg naar de bezoekzaal. 

Daarbij moeten ze geen andere cellen passeren. 

 

Kinderen tot 12 jaar kunnen op bezoek komen tijdens het kinderbezoek. Daarbij moeten ze steeds 

vergezeld worden door een volwassene. Indien het kind een oudere broer of zus heeft, mag die hen 

ook nog vergezellen naar het kinderbezoek.  

 

Het kinderbezoek gaat door in een aparte kindvriendelijke ruimte, de Roefelzaal. De zaal is op een 

speelse manier ingericht. De muren zijn geschilderd in het thema ‘circus’, er hangen kleurrijke gordijnen 

en er is een zithoek aanwezig. Aan de muur hangen ook enkele knutselwerkjes van kinderen. In de zaal 

zijn er verschillende speeltuigen aanwezig zoals een kickertafel, kinderen kunnen een boek lezen of een 

gezelschapsspel spelen. Er zijn dus heel wat mogelijkheden voor activiteiten tussen ouder en kind. 

Tijdens het bezoek kan men iets kopen om te drinken of te eten. Bij een verjaardag kan de 

gedetineerde vooraf iets extra bestellen bij een cipier, bijvoorbeeld een cake of een klein cadeautje. 

Momenteel wordt er ook nagedacht om een kleine tuin aan te leggen. 

“We hebben gezien dat er in andere gevangenissen vaak een tuin aanwezig is waar het 

kinderbezoek ook kan doorgaan. We zouden dit ook graag willen, maar praktisch is dit niet 

makkelijk. De oriëntatie van het gebouw maakt het moeilijk een geschikte plaats te vinden.” 

 

Tijdens het bezoek is er één cipier aanwezig. We merkten tijdens onze observatie dat de cipier de 

gevangenen goed kent en dat draagt bij tot een goede sfeer tijdens het bezoek. Hij houdt toezicht,  

maar niet op een strenge manier.  

Indien er geen animatie is voorzien, zijn er geen vrijwilligers aanwezig.  

 

5.2.7.4 Psychosociale begeleiding van het kind en de gedetineerde 

Vooraf aan een eerste bezoek wordt er geen extra begeleiding geboden aan het kind of de 

gedetineerde ouder.  
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6. Discussie 

 

Specifiek hebben we ons geconcentreerd op het belang van het kinderbezoek voor de ouder-kind-

relatie. De onderzoeksvragen waren de volgende: (1) Welke initiatieven worden er genomen om 

de ouder-kind-relatie te stimuleren en helpen in stand te houden? Hoe wordt het kinderbezoek 

georganiseerd in de gevangenis? (2) Vanuit welke overtuiging organiseren gevangenissen een 

kinderbezoek? Staat het belang van het kind voorop? en (3) Wat is het belang van het 

kinderbezoek? Waarom is dit kinderbezoek belangrijk? 

 

Nationaal en internationaal kwam het kind de laatste jaren steeds meer in de belangstelling te 

staan. Vanaf het moment dat er steeds meer aandacht naar het kind ging en het kind als het ware 

‘ontdekt’ werd, hoopten ontwikkelingspsychologen en pedagogen het kind volledig te kunnen 

doorgronden. Bruno Vanobbergen (2010) stelt hierbij vast dat hoewel al die kennis over kinderen 

de bedoeling had ons meer zekerheid en vertrouwen te geven, we vandaag de dag net het 

omgekeerde vaststellen. Door de veelheid aan informatie weten we vaak niet meer wat het beste 

is voor elk kind.  

Mensen die kinderen hebben of met kinderen werken, staan daarom soms twijfelachtig over het 

idee van een kind dat de gevangenis bezoekt en in contact komt met gedetineerden. Ze vinden het 

niet geschikt dat een kind in deze barre omgeving moet vertoeven. Ook maken ze zich zorgen over 

de emoties die deze bezoeken met zich mee kunnen brengen (Johnston, 1995). Ze zijn onzeker 

over wat het beste is voor het kind.  

Uit onderzoek van Johnston (1995) blijkt dat nog niet alle ouders tot het besef zijn gekomen dat 

het onderhouden van contact tussen ouder en kind tijdens de detentie zo belangrijk is. Toch is een 

positieve ouder-kind-gehechtheid van cruciaal belang om kinderen te leren omgaan met 

maatschappelijke vraagstukken zoals de detentie van hun ouder. Het ontbreken van een ouder-

kind-relatie tijdens de detentie kan onherstelbare schade aan familiebanden veroorzaken. Daarom  

is bezoek aan de ouder in de gevangenis, schriftelijke en telefonische communicatie zo belangrijk 

(Miller, 2006).  

Uit onze interviews bleek ook dat medewerkers en vrijwilligers overtuigd zijn van de relevantie van 

het kinderbezoek waar het kind op een ontspannen en kindvriendelijke manier zijn ouder kan 

ontmoeten. Nadat we het kinderbezoek veelvuldig hebben bijgewoond zijn wij ook overtuigd van  
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het belang hiervan. We zagen dat zowel kinderen als ouders dit als positief ervaren en het enorm 

appreciëren dat er voor hen zulke initiatieven genomen worden. 

 

Hoewel er veel psychologische literatuur bestaat over de effecten van detentie op het kind, is er weinig 

literatuur terug te vinden over het belang van het kinderbezoek en de kindvriendelijkheid ervan. We 

zien dus dat op pedagogisch vlak het kind van gedetineerde ouders in de kou blijft staan. We zien dit 

gemis binnen de wetenschap ook terugkomen in onze literatuurstudie, waarbij kindvriendelijkheid en 

actorschap van kinderen tegenover de ontwikkelingspsychologische literatuur staat.  

Ook maatschappelijk is er weinig publieke bewustwording over deze problematiek. De campagne van 

Bond Zonder Naam rond vaders in detentie twee jaar geleden was een goede eerste stap maar verdere 

acties en bewustwording zijn zeker welkom. Op die manier kan er bewustzijn ontwikkeld worden bij de 

bevolking over het gegeven dat kinderen van gedetineerden ook slachtoffer zijn. Kinderen worden in 

deze situaties niet altijd gehoord. Volwassenen maken vaak beslissingen in naam van het kind. Zo kan 

de verzorger beslissen of het kind al dan niet op bezoek mag gaan bij zijn ouder, ook al heeft het kind 

daar in principe recht op.  

Daarom is een goede lezing van de kinderrechten zo belangrijk. De kinderrechten vormen immers de 

basis voor een ‘kindvriendelijke omgeving’ en de omgang met kinderen (De Bie, 2010).  

Kinderrechten zijn dus zeker geen luxeproduct en hebben ook in ons land een erg belangrijke betekenis 

(Vanobbergen, 2010). Kinderrechten kunnen echter op verschillende manieren begrepen worden. 

Maria Bouverne-De Bie en Rudi Roose (2007) zijn het erover eens dat een juiste interpretatie van de 

kinderrechten belangrijk is. Zo mogen we niet enkel gefocust zijn op de legale status van de kinderen en 

jongeren maar moeten kinderrechten gezien worden als een manier om oneerlijke machtsrelaties 

tegen te gaan. De Bie heeft het over de wij-kant van opvoeding: “Eerder dan als ‘opvoedelingen’ dienen 

kinderen beschouwd te worden als jonge mensen, een bevolkingsgroep die onder dezelfde voorwaarden 

als volwassenen aan de samenleving participeert, of moet kunnen participeren.” (De Bie, 2010, p 120). 

Het gaat er niet om dat kinderen boven volwassenen komen te staan, het gaat over respect voor 

kinderen en het erkennen dat kinderen op hun eigen manier de wereld zien en hier zingeving aan 

geven. Het gaat om een geloof in de capaciteiten van kinderen (De Bie, 2010). 

 

Deze kinderrechten zijn er natuurlijk ook voor de kinderen van gedetineerden. Zo heeft volgens het 

IVRK elk kind het recht om op regelmatige basis een persoonlijke relatie te hebben en direct contact te 

onderhouden met beide ouders, indien dit niet tegenstrijdig is met de belangen van het kind. Het  
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welzijn van het kind moet steeds voorop staan en daarbij heeft het kind recht op bescherming, 

zoals vermeld is in artikel 24 van het Charter van Fundamentele Rechten, namelijk de Rechten van 

het Kind (Enoc, 2013). Regelmatig contact tussen ouder en kind is dus een basisrecht en moet 

worden gerespecteerd. Door het aanbieden van het kinderbezoek komt men tegemoet aan dit 

recht.  

 

In België is er naast de kinderrechten en de basiswetgeving voor het gevangeniswezen ook een 

omzendbrief verspreid die aandacht geeft aan kinderen van gedetineerden. Op 5 juli 2000 werd er 

een Ministeriële omzendbrief14 verzonden naar alle Belgische gevangenissen. Deze brief is erop 

gericht een kwaliteitsvolle relatie te helpen behouden tussen de gedetineerde en zijn sociale 

omgeving van voor de detentie opdat detentieschade zoveel mogelijk beperkt zou kunnen worden. 

In de laatste sectie van de omzendbrief wordt er ook aandacht besteed aan kinderen van 

gedetineerden. Het geeft richtlijnen over het waarborgen van de ouder-kind-relatie die niet zijn 

opgenomen in de basiswet. Hierbij krijgen alle penitentiaire inrichtingen de opdracht om minstens 

één maal per maand een kinderbezoek te organiseren. Deze omzendbrief heeft geen bindend 

karakter maar wordt door de gevangenissen die wij hebben bezocht, wel goed opgevolgd. Ook 

gevangenissen die we niet hebben bezocht, organiseren een kinderbezoek. De gevangenissen 

erkennen op die manier het recht van zowel ouder als kind op regelmatig contact met elkaar, 

enerzijds gedreven uit de omzendbrief en anderzijds vanuit hun eigen idee. Dit vinden wij een 

positief gegeven.  

 

We zien dat bepaalde gevangenissen reeds heel vroeg begonnen zijn met de organisatie van het 

kinderbezoek. Reeds voor de Ministeriële omzendbrief beseften de gevangenissen van Brugge en  

Leuven-Centraal dat er nood was aan een bezoek dat speciaal was afgestemd op kinderen. Leuven 

speelde hierin een voortrekkersrol. Zij begon reeds in 1995 met het kinderbezoek. Hoewel enkele 

gevangenissen het kinderbezoek reeds organiseerden voor deze omzendbrief verstuurd werd, zien 

we dat er de laatste jaren ook door de andere gevangenissen steeds meer initiatieven genomen 

worden om aan deze vraag naar kinderbezoek tegemoet te komen. De verschillende 

gevangenissen zijn vrij in de organisatie en daarin zien we heel wat diversiteit. Ten eerste verschilt 

de frequentie van de bezoeken grondig. Brugge bijvoorbeeld organiseert elke woensdagmiddag  

                                                        
14

 Ministeriële Omzendbrief nr. 1715 van 5 juli 2000 m.b.t. bescherming van de affectieve relaties van gedetineerden met hun 

omgeving. 
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een bezoek, Dendermonde twee keer per maand en Hoogstraten slechts één keer per maand. Elke 

gevangenis voldoet dus aan het minimum van één kinderbezoek per maand. Enkele gevangenissen 

organiseren het kinderbezoek op verschillende dagen en verschillende uren. Hier wordt er dus rekening 

gehouden met het feit dat een vaststaand uur in de week niet altijd voor iedereen past. De kinderen en 

hun begeleiders kunnen zo zelf kiezen wanneer het bezoek voor hen het best uitkomt.  

 

Hoewel elke gevangenis reeds het kinderbezoek organiseert, merkten we tijdens onze bezoeken dat er 

bepaalde barrières waren die de kindvriendelijkheid van het kinderbezoek in de weg stonden. Zoals in 

de literatuurstudie al bleek, geeft onderzoek (Hairston, 2003) aan dat gevangenisbezoek impliciet 

bepaalde condities creëert die geen frequent bezoek gaan aanmoedigen.  

 

Zo zijn gevangenissen vaak moeilijk te bereiken. Uit onderzoek van Hairston (2007) blijkt dat veel 

gezinnen aangeven dat de afstand naar de gevangenissen en de daarbij horende problemen met het 

openbaar vervoer en ander vervoer (lang wachten, weinig bussen,…) de grootste factor is die 

regelmatig bezoek verhindert.  

We merkten grote verschillen op in bereikbaarheid van de verschillende gevangenissen. De 

bereikbaarheid naar bepaalde gevangenissen was niet op iedereen afgestemd en hield soms geen 

rekening met gezinnen die op het openbaar vervoer zijn aangeschreven.  

 

Ook de leeftijd tot wanneer kinderen naar het kinderbezoek mogen komen is heel verschillend. Brugge 

bijvoorbeeld legt de grens op twaalf jaar, terwijl Hoogstraten de grens op achttien jaar legt. De variatie 

in leeftijd is dus heel groot. Echter, het kinderrechtenverdrag (IVRK, artikel 1) beschouwt alle kinderen 

tot en met achttien jaar als een kind. Indien men dit verdrag zou naleven, zou het kinderbezoek immers 

moeten toegankelijk zijn voor alle kinderen tot en met achttien jaar.  

Een kind is niet in elke gevangenis verplicht zich te laten begeleiden door een volwassene. In enkele 

gevangenissen mag een kind, wanneer hij zelf voelt dat hij dit aankan, alleen naar het  

kinderbezoek komen. Op die manier houdt men rekening met de eigenheid van kinderen en hun eigen 

verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen.  

Soms moeten kinderen een hele tijd op voorhand aanwezig zijn, tot een uur vooraf aan het 

kinderbezoek. Hairston (2003) geeft echter aan dat deze condities geen frequente bezoeken zullen 

aanmoedigen. Hoewel dit organisatorisch niet voor elke gevangenis mogelijk is, waren er enkele  
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gevangenissen waar er voor de kinderen geen wachttijd was en waarbij kinderen meteen konden 

doorlopen naar de bezoekersruimte. In Leuven-Centraal bijvoorbeeld was het voor de bezoekers  

niet nodig een half uur vooraf aanwezig te zijn. Hoewel we van mening zijn dat een korte wachttijd 

beter is, is het organisatorisch niet altijd mogelijk. Voor veiligheidsredenen en praktische redenen 

is een langere wachttijd onvermijdelijk. Uit een interview met een medewerker werd het duidelijk 

dat een  veiligheidscontrole vaak nodig is. 

“Soms gebruiken volwassenen de kinderen om drugs binnen te smokkelen. Ze plakken dat 

bijvoorbeeld op hun borstkas. Daarom is het goed dat ze zo gecontroleerd worden. Het is 

jammer voor de kinderen maar het is voor het beste.” 

 

Gevangenisbeambten kunnen erg ongevoelig zijn voor wat het bezoek betekent voor kinderen. Ze 

beseffen vaak niet hoe bedreigend ze zijn met hun uniformen en dergelijke (Murray & Murray, 

2010). We zien dat de attitude van de cipiers erg verschilt van gevangenis tot gevangenis. Dit hangt 

natuurlijk ook samen met de ingesteldheid die in een bepaalde gevangenis heerst en met de visie 

en houding van elke cipier afzonderlijk. Toch zien we dat er in bepaalde gevangenissen al actief 

gewerkt wordt aan het zo aangenaam mogelijk maken van het kinderbezoek. De houding en het 

gedrag van het gevangenispersoneel kan kinderen immers angst inboezemen (Christian, 2009). In 

Brugge bijvoorbeeld geven de cipiers zich vrijwillig op voor het begeleiden van het kinderbezoek. 

Hoogstraten is de enigste gevangenis die ervoor kiest geen bewakend personeel te hebben tijdens 

het kinderbezoek. Ook bij het binnenkomen is er geen controle door cipiers.  

Ook de weg naar de bezoekersruimte is niet altijd even aangenaam voor kinderen. Zo zagen we 

gevangenissen waar kinderen voorbij een hele reeks cellen moesten passeren eer ze de 

bezoekersruimte bereikten. Soms werden er door gevangenen opmerkingen gemaakt tegen 

voorbijgangers of riep men ze na. Op deze manier wordt een gevangenisbezoek fysiek en 

emotioneel uitputtend (Hairston, 2007). Toch hebben bepaalde gevangenissen inventieve 

manieren gevonden om de weg naar deze bezoekerszaal minder eng te maken. Zo komt in Brugge, 

indien nodig, een wandelrups de kinderen ophalen om ze naar de bezoekersruimte te brengen. In  

Leuven moeten de kinderen niet langs cellen passeren maar gaan ze enkel een binnenplaats over 

en een trapje op. 

 

Naast alle elementen die een barrière kunnen zijn voor de kindvriendelijkheid van het 

kinderbezoek, is de ruimte op zich ook een erg belangrijke factor voor een aangename sfeer en  
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een geslaagd bezoek. De meeste gevangenissen doen dan ook extra hun best om deze ruimte zo veel 

mogelijk af te stemmen op de leefwereld van kinderen. De gevangenissen van Gent en  

Leuven-Centraal hebben een aparte ruimte voor het kinderbezoek en die ruimte is speels ingericht. De 

muren zijn beschilderd en er hangen knutselwerkjes op. De ruimte lijkt helemaal niet op een andere 

kamer binnen de gevangenis. In de andere gevangenissen gaat het kinderbezoek door in de gewone 

bezoekzalen en zijn er minder aanpassingen gebeurd. Toch doet men overal zijn best om tegemoet te 

komen aan de leefwereld van de kinderen. In elke gevangenis is er heel wat speelgoed aanwezig en 

worden er regelmatig speciale activiteiten georganiseerd. Het is positief dat elke gevangenis 

inspanningen doet en dat getuigt van hun engagement tegenover de kinderen. 

 

In bepaalde gevangenissen wordt het kind voorbereid op het gevangenisbezoek. Vooral Gent is hierin 

een koploper. Vooraf aan het eerste bezoek plant ze een huisbezoek aan het kind en wordt er ook 

gebruikgemaakt van een dvd waarin er uitleg wordt gegeven over het kinderbezoek en de werking van 

de gevangenis. Dit vormt volgens ons zeker een meerwaarde voor het kinderbezoek. 

 

Elke gevangenis heeft een duidelijke visie over het kinderbezoek maar niet elke gevangenis heeft haar 

visie duidelijk neergeschreven. Wel zien we dat het kind steeds voorop staat en dat dit tot uiting komt 

in haar organisatie en de initiatieven die ze onderneemt. Tijdens de interviews merkten we echter dat 

verschillende vrijwilligers de visie anders interpreteerden, wat soms tot verschillende uitkomsten 

leidde.  

 

Wanneer we de visie en de organisatie van het kinderbezoek in de verschillende gevangenissen 

aandachtig bestuderen en analyseren, kunnen we opmerken dat elke gevangenis met de beste 

bedoeling het kinderbezoek organiseert. Toch zien we dat elke gevangenis impliciet enkele barrières 

opbouwt die een regelmatig bezoek in de weg kunnen staan en zo te kort doet aan het belang van het 

onderhouden van een goede ouder-kind-relatie. Zo kan een aanpassing van bepaalde maatregelen 

binnen de gevangenis ervoor zorgen dat er beter tegemoet gekomen wordt aan de noden van het kind.  

Bij het plaatsen van ouders in de gevangenis zou men rekening moeten houden met het Child Impact 

Assessment. Besluitvormers moeten ervan bewust zijn dat beslissingen in verband met de plaatsing van 

een ouder in een bepaalde gevangenis invloed hebben op het kind. Zo zou het in het belang van het 

kind goed zijn om de woonplaats van het kind in overweging te nemen, zodat de ouder in de  
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gevangenis gemakkelijk te bereiken is. Ook zelf ervoeren we dat een lange afstand emotioneel en 

fysiek uitputtend kan zijn. Voor kinderen kan dit dus ook een grote drempel zijn. 

Het is beter dat het kinderbezoek meer dan één keer per maand wordt georganiseerd omdat het 

kind dan meer mogelijkheden heeft en zelf zijn momenten kan uitkiezen. Hoe meer kansen een 

kind krijgt zijn ouder te bezoeken in de gevangenis, hoe beter de ouder-kind-relatie kan 

onderhouden worden. 

 

In bepaalde gevangenissen is het kinderbezoek maar toegankelijk voor kinderen tot twaalf jaar. Wij 

zijn echter van mening dat ook iets oudere kinderen nog een meerwaarde kunnen ervaren van het 

kinderbezoek. Wanneer de jongere zich in de puberteit bevindt, kan het zeker nood hebben aan 

extra bezoek. Daarnaast kan het kind dan ook zelf beslissen tot welke leeftijd het naar 

kinderbezoek wil komen. Op deze manier kunnen jongeren die nood hebben aan een meer 

gemoedelijke sfeer dan het gewone bezoek, blijven gebruik maken van het kinderbezoek . 

Kinderen moeten bovendien zelf kunnen beslissen of ze alleen op bezoek komen of niet. Zo 

kunnen ze zelf de keuze maken om blijvend contact te onderhouden met hun gedetineerde ouder. 

We vermoeden dat wanneer het kind alleen op bezoek komt, dit zal leiden tot een intenser contact 

tussen ouder en kind. Ook zijn ze op deze manier niet afhankelijk van iemand anders om op bezoek 

te kunnen gaan (Hairston 2007).   

 

Het is ook belangrijk dat kinderen niet worden afgeschrikt door de cipiers. Bepaalde maatregelen 

zoals de afwezigheid van cipiers of het vrijwillig begeleiden van het kinderbezoek door cipiers zijn 

volgens ons goede initiatieven om kinderen meer op hun gemak te laten voelen. Bovendien 

denken we dat dit ook een positieve invloed zal hebben op hun welbevinden tijdens het bezoek. 

Natuurlijk begrijpen wij dat dit niet altijd mogelijk is. In de gevangenis blijft de veiligheid immers 

heel belangrijk.  

 

Een ander aspect dat ook niet uit het oog mag verloren worden, is de weg naar de bezoekerszaal. 

Indien kinderen andere cellen moeten passeren, kan dit erg ingrijpend zijn. Daarom is het van 

belang dat gevangenissen de weg zo aangenaam mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld de 

wandelrups die wordt gebruikt in Brugge. 



 87 

Naast de maatregelen die binnen de gevangenis kunnen worden genomen, is het ook zinvol indien het 

kind vooraf aan het eerste bezoek zou worden voorbereid. Op die manier weet hij of zij beter wat het 

kan verwachten en zal het bezoek minder ingrijpend worden ervaren.  

Zowel de maatregelen binnen als buiten de gevangenis behoren tot de visie die elke gevangenis naar 

voor draagt. Daarom vinden we het belangrijk dat de visie niet enkel mondeling wordt doorgegeven, 

maar dat ze ook wordt uitgeschreven. Op die manier wordt de visie een werkinstrument waar 

medewerkers en vrijwilligers gebruik van kunnen maken, en kan ze tegelijkertijd ook geëvalueerd 

worden.  

 

We zien dat veel gevangenissen opmerkelijke initiatieven ondernemen waar andere gevangenissen een 

voorbeeld aan kunnen nemen. Tijdens onze interviews bleek echter dat er weinig of geen uitwisseling is 

over het kinderbezoek tussen verschillende gevangenissen. Gevangenissen kunnen echter veel van 

elkaar leren en daarom zou uitwisseling dus zeker een meerwaarde kunnen vormen om het 

kinderbezoek nog meer af te stemmen op de noden van het kind.  

 

Gevangenissen kunnen niet enkel van elkaar leren, ook de mening van kinderen kan hierbij zinvol zijn. 

Kinderen zouden meer betrokken moeten worden in de besluitvorming en concrete organisatie 

omtrent het kinderbezoek. Het actorschap hierbij kan op verschillende manieren bekeken worden. Bij 

een enge invulling wordt het actorschap van kinderen ingevuld binnen de vooraf afgegrensde ruimte 

van de opvoedingsrelatie. Actorschap wordt dan gezien als een ontplooiingsmogelijkheid, een 

opvoedingsdoel. Bij deze invulling van actorschap wordt opvoeding als een lineaire ontwikkeling met 

uitkomst gezien (Ramaekers, 2010). Kinderen worden hierbij gedefinieerd in termen van wat ze nog 

niet zijn of nog niet kunnen. “‘Kinderen zijn de toekomst’ zei men dan, terwijl men vergeet te kijken en 

te luisteren wat ‘vandaag’ voor elk kind betekent.” (Vanobbergen, 2010). Toch is het belangrijk om 

kinderen van bij het begin als volwaardige actor van de samenleving te zien. “Het volwaardig mens-zijn 

is niet het doel van de pedagogische interventie, ze is er het uitgangspunt van.” (Van Gils, 1996). Het 

actorschap van kinderen wordt hierbij opengetrokken naar een bredere sociaalpedagogische context 

(Ramaekers, 2010). Ook kinderen van gedetineerden mogen hierbij niet over het hoofd worden gezien. 

Er moet geluisterd worden naar hoe zij tegenover het kinderbezoek staan zodat er zo goed mogelijk aan 

hun noden kan tegemoet gekomen worden. Deze noden zijn immers steeds in verandering en daarom 

is participatie van kinderen zo belangrijk. Daarin ligt volgens ons dan ook een belangrijke uitdaging voor 

de toekomst van het kinderbezoek.  
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7. Conclusie 

 

De laatste jaren komen er steeds meer mensen in detentie terecht. Dit heeft als gevolg dat meer 

kinderen dan vroeger worden geconfronteerd met een ouder in detentie. Dit zien we onder andere 

aan de hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek dat focust op effecten van detentie op het kind. 

Hierin blijkt duidelijk dat er heel wat negatieve effecten zijn op het kind.  

Over het belang van het behouden van contact tussen ouder en kind tijdens de detentie vonden 

we weinig informatie terug. Echter, dit contact kan een positieve invloed hebben op het 

emotioneel welzijn van het kind.  

Gevangenissen zijn zich daarvan bewust en zijn dan ook reeds enkele jaren bezig met het 

organiseren van het kinderbezoek. Toch leggen ze impliciet enkele barrières op die de 

kindvriendelijkheid van het kinderbezoek deels in de weg staan. Het is belangrijk dat ze zich 

daarvan bewust zijn zodat de positieve effecten van het kinderbezoek op de ouder-kind-relatie 

niet in het gedrang komen te staan. Deze barrières kunnen tot een minimum herleid worden 

indien er meer uitwisseling zou zijn tussen de verschillende gevangenissen. Op die manier kan men 

van elkaar leren en samen zoeken naar een geschikte oplossing voor deze obstakels. In het 

wegwerken van deze barrières kunnen ook kinderen een belangrijke bron van informatie vormen. 

Wanneer kinderen centraal staan in de visie van  het kinderbezoek lijkt het ons evident dat ze 

hierbij ook gehoord worden.  

Niet alleen in de praktijk kunnen kinderen een meerwaarde vormen, ook op beleidsmatig vlak zijn 

ze een niet te vergeten component. Kinderen zijn immers een volwaardige actor in de samenleving 

en hebben het basisrecht om mee te participeren. 

 

“Aandacht voor kinderrechten betekent wel dat we kinderen - alle kinderen - vanaf het prilste begin 

erkennen als mens, als mens met recht op een menswaardig bestaan.”  (Bruno Vanobbergen, 

2011). 
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Bronnen 

 

“Het is niet omdat iemand opgesloten wordt dat hij of zij ook 

een slechte vader of moeder is... Ik ben er van overtuigd dat er 

een ogenblik zal komen dat ik op een eerlijke manier een 

normaal leven zal kunnen leiden en terug een goede vader voor 

mijn kinderen zal mogen zijn.” 

(Adam in Stockfleth, 2010, p 134) 

 

 

 

Wetgeving 

 

EVRM Verdrag van 4 november 1950, Trb. 1951, 154 (Rectificatie Trb. 1961, 8 en 1979, 

150), laatstelijk gewijzigd 11 mei 1994, Trb. 1994, 165) 

 

Ministeriële Omzendbrief van 5 juli 2000 met betrekking tot de bescherming van de affectieve 

relaties van de gedetineerden met hun omgeving, B.S., 12 september 2002.  

 

Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de 

gedetineerden, B.S. 15 juni 2006. Geraadpleegd op 15 maart 2013, via 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2005/02/01_1.pdf 
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Bijlagen 
 

1. Interview afgenomen met de medewerkers van het kinderbezoek 

2. Lijst met contactpersonen 
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1. Interview afgenomen bij de medewerkers van het kinderbezoek 

 

1) Algemene info 

-     Hoeveel gedetineerden krijgen bezoek van hun kinderen? 

-     Wanneer zijn jullie gestart met het kinderbezoek? 

-     Is het organiseren van een specifiek kinderbezoek verplicht vanuit de overheid? 

 

2) Visie achter het kinderbezoek 

-     Vanuit welke visie zijn jullie gestart met het kinderbezoek? 

-     Is deze visie gedurende de jaren gewijzigd? 

-     Zijn er speciale methodieken die jullie gebruiken om het kinderbezoek optimaal en in een 

goede sfeer te laten verlopen? 

-     Zijn er vanuit de FOD Justitie bepaalde richtlijnen waaraan het kinderbezoek moet voldoen? 

 

3) Concrete werking en organisatie 

-     Waar en wanneer gaat het kinderbezoek door? 

-     Hoelang duurt het kinderbezoek? 

-     Is de ruimte aangepast aan kinderen? 

-     Tot welke leeftijd mogen kinderen op bezoek komen tijdens het specifieke kinderbezoek? 

-     Op welke manieren kan een kind zijn/haar gedetineerde ouder zien? 

-     Hoeveel keer per week kunnen kinderen hun ouders zien? 

-     Wie komt er vaak mee met de kinderen op bezoek? Kunnen elk familielid mee op bezoek 

komen met het kind? 

-     Welke bezoekuren zijn er voor de kinderen? 

-     Kunnen gedetineerden ook telefonisch contact hebben met hun kinderen? Zo ja, wanneer 

en hoeveel keer per week/maand? 

-     Wat kunnen de ouders en kinderen doen tijdens het bezoek? 

-     Wie begeleidt het kinderbezoek? 

-     Wordt een kind extra begeleid bij een eerste bezoek? 

-     Wordt de ouder extra begeleid bij het eerste bezoek en later? 

-     Zijn er bepaalde handelingen die een kind mag of niet mag doen?  Gelden deze afspraken 

ook voor de gedetineerde ouders? 
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-     Wanneer beide ouders in de gevangenis verblijven, mag het kind de vader en moeder 

tegelijkertijd bezoeken? 

 

4) Specifieke maatregelen 

-     Is er ondersteuning van psychologen, sociaal werkers,…? 

-     Werken jullie samen met een kindgerichte organisatie? Zo ja, welke? 

-     Worden er speciale activiteiten georganiseerd bij feesten zoals Kerstmis, Pasen, 

Sinterklaas,…? 

-     Als de gedetineerde tijdelijk in het ziekenhuis verblijft, mogen kinderen daar dan ook op 

bezoek komen? 

-     Als het kind langdurig of levensbedreigend ziek is en dus in het ziekenhuis verblijft, is er dan 

mogelijkheid tot bezoek van de ouder (mits begeleiding van een cipier of andere 

gevangenismedewerker)? 

 

5) Impact van het kinderbezoek op de ouders/kinderen/voogd 

-     Hoe ervaren kinderen het kinderbezoek? 

-     Hoe ervaart de gedetineerde moeder/vader het kinderbezoek? 

-     Hebben kinderen al eens aangegeven waaraan ze nood hebben bij het kinderbezoek? 

-     Hoe ervaart de voogd van het kind het kinderbezoek? 
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2. Contactpersonen  

 

Gevangenis Brugge   Ward Charles 

Gevangenis Dendermonde  Robrecht De Koninck 

Gevangenis Gent   Veerle Allaert 

Gevangenis Hasselt  Linda Groenendaels 

Gevangenis Hoogstraten  Sylvia Vansteenkiste 

Gevangenis Ieper   Roselien Vermeulen 

Gevangenis Leuven-Centraal Ernst Menno 

 

 

 

 

 

 

 


