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Samenvatting 
Kinderen van gedetineerden staan bloot aan veel risicofactoren, zo laat de 
internationale literatuur zien. Verondersteld wordt dat kinderen van gedetineerde 
moeders aan additionele negatieve invloeden bloot staan, omdat moeder vaak 
(nog) de enige ouder is in het gezin. 
Wij onderzochten de verzorgingssituatie van kinderen van gedetineerde moeders 
in Nederland. Tevens onderzochten we of er bij de kinderen sprake is van 
internaliserende of externaliserende gedragsproblematiek. Vervolgens 
onderzochten we het welbevinden van deze kinderen, hun ervaring met de 
detentie van moeder en het verloop van contacten met de moeders in detentie. 
Wij hebben onderzoek uitgevoerd in vier penitentiaire vrouweninrichtingen in 
Nederland, de PI’s Zwolle, Ter Peel, Nieuwersluis en Breda. In totaal zijn 65 in 
Nederland woonachtige kinderen, van in totaal dertig verschillende moeders in 
het onderzoek betrokken: over deze kinderen hebben we informatie via de 
moeder. In totaal 31 kinderen hebben we ook geïnterviewd of geobserveerd; bij 
een deel heeft ook de verzorger vragenlijsten ingevuld en een gesprek met ons 
gevoerd. Voor het interviewen van de overige kinderen kregen we of geen 
toestemming van de voogden, de verzorgers of van de kinderen zelf, of bleek het 
ondanks herhaalde pogingen niet mogelijk om contact te leggen. 
Een vijfde van de kinderen woont bij vader, ruim een derde bij pleeggezinnen en 
een derde bij familie of kennissen. De overige kinderen zitten in een residentiële 
instelling, zoals een internaat, kamertrainingscentrum of een justitiële 
jeugdinrichting. Veertig procent van de kinderen woonde voor de detentie van 
moeder al elders. 
De kinderen kampen gemiddeld veel met internaliserende (met name angst) en 
externaliserende (met name agressie en oppositioneel opstandig gedrag) 
problematiek. Opvallend is dat externaliserende problematiek meer wordt 
geconstateerd door de verzorgers dan door de moeder. Kinderen rapporteren 
zelf op gerichte vragenlijsten naar klachten veel agressie en angstproblematiek. 
Kinderen hebben verdriet van het feit dat hun moeder gedetineerd is. Veel 
kinderen zijn bang voor stigmatisering en pesten, al komt dat laatste niet veel 
voor. Alle kinderen gaan naar school, en school lijkt kinderen te steunen. 
Kinderen en verzorgers rapporteren vaak dat de reisafstanden naar de 
gevangenis te lang zijn, de bezoektijden lastig, en de mogelijkheden tot bellen te 
beperkt. De wijze, frequentie en ervaren kwaliteit van het contact tussen moeder 
en kind (en de behoefte aan contact) verschilt per kind. Vooral de jongere 
kinderen zouden hun moeder vaker willen zien. Oudere kinderen hebben vaker 
gemengde gevoelens: naast het verdriet is er soms ook woede en wordt er ook 
wel opluchting en rust ervaren door de detentie van moeder. 
We zien al met al een zeer wisselend beeld, in termen van de opvang, de 
ervaring van de detentie van moeder en in termen van de eigen 
gedragsproblematiek. Hoewel er dus veel variatie is, is het beeld gemiddeld 
ongunstig. In die zin is de groep kinderen van gedetineerde moeders een hoogrisicogroep. 
In de discussie bespreken we de resultaten en worden aanbevelingen gedaan 
voor toekomstig onderzoek. Dit onderzoek dient te worden gezien als een eerste, 
kleinschalig en verkennend onderzoek. De resultaten geven niettemin aanleiding 
een aantal beleidsimplicaties te formuleren. 


