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In de huidige criminologische literatuur is verrassend weinig bekend over het verloop
van de partnerrelaties van gedetineerden tijdens en na detentie. Het is met name onbe‐
kend in hoeverre al bestaande verschillen in de relatiekwaliteit aan het begin van de
detentieperiode doorwerken gedurende en na detentie. Deze studie heeft daarom onder‐
zocht hoe partnerrelaties van gedetineerden zich ontwikkelen door gebruik te maken
van gegevens van het Prison Project. Dit is een longitudinaal onderzoek waarbij 747
gedetineerden met een partner zijn ondervraagd op meerdere momenten tijdens de
detentieperiode en in de zes maanden erna. De resultaten laten zien dat slechte part‐
nerrelaties aan het begin van detentie over het algemeen slecht blijven of eindigen tij‐
dens en/of na detentie, terwijl gemiddelde tot goede relaties hetzelfde blijven.
Inleiding
Detentie is de meest ingrijpende strafrechtelijke sanctie op crimineel gedrag die
men in Nederland door de overheid opgelegd kan krijgen. In totaal krijgen jaar‐
lijks 35.000 verdachten deze straf opgelegd (Dienst Justitiële Inrichtingen, 2017).
Het opleggen van gevangenisstraffen aan daders heeft voor deze daders tot doel
dat ze gestraft worden voor hun daden (vergelding) en bovendien dat zij in de
toekomst minder criminaliteit gaan plegen (specifieke preventie) (Van Dijk e.a.,
2016).
Detentie kan voor gedetineerden naast deze bedoelde gevolgen echter ook onbe‐
doelde gevolgen hebben. Deze onbedoelde gevolgen, ook wel detentieschade
genoemd, kunnen onder andere gerelateerd zijn aan de partnerrelaties van
(ex-)gedetineerden. Het is bijvoorbeeld goed voor te stellen dat gedetineerden tij‐
dens en door detentie moeite hebben om hun partnerrelaties te behouden. Deten‐
tie maakt contact namelijk moeilijk, waardoor de relatiekwaliteit en de intimiteit
van gedetineerden met hun partners verminderen, wat in het uiterste geval kan
resulteren in een scheiding (zie bijv. Braman, 2004; Christian & Kennedy, 2011;
Dirkzwager e.a., 2009; Janssen, 1999; Lopoo & Western, 2005; Laub & Sampson,
2003). Aan de andere kant kan detentie ook positieve gevolgen hebben voor de
partnerrelaties van gedetineerden. Gedetineerden kunnen bijvoorbeeld afkicken
van drugs of alcohol of kunnen psychologische hulp krijgen in detentie, waardoor
gedetineerden fysiek en mentaal gezonder worden, wat kan resulteren in betere
en stabielere relaties (Comfort, 2007; 2008; Moerings, 1978; Rocque e.a., 2011).
Het verloop van de partnerrelaties van gedetineerden is uiteraard niet alleen van
belang voor het welzijn van de gedetineerden en hun partners. Partnerrelaties
zijn bijvoorbeeld ook belangrijk voor een succesvol resocialisatieproces van gede‐
tineerden (Berg & Huebner, 2011; Farrall; 2004; Laub & Sampson, 2003; Rocque
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e.a., 2011; Sampson & Laub, 1993). Het behouden van relaties kan leiden tot een
kleinere kans op recidive. De sociale-bindingstheorie van Hirschi (1969) stelt
namelijk dat mensen die een sterke band hebben met de samenleving (dus fami‐
lie, vrienden, gemeenschap) minder geneigd zijn om delicten te plegen. De ban‐
den met familie en vrienden worden vaak op het spel gezet als men in detentie
zit. Ex-gedetineerden die hun relatie kunnen behouden tijdens detentie hebben
dus iets belangrijks (de relatie) of een belangrijk iemand (de partner) te verliezen
als ze in herhaling vervallen. Indien detentie de partnerrelaties van gedetineer‐
den, dus de sociale bindingen, beschadigt of zelfs verbreekt (Laub & Sampson,
2003; Sampson & Laub, 1993), kan dit resulteren in hogere recidivecijfers (Lopoo
& Western, 2005).
Ondanks het belang van partnerrelaties voor (ex-)gedetineerden is er in de hui‐
dige criminologische literatuur verrassend weinig bekend over het verloop van de
partnerrelaties van gedetineerden tijdens en na detentie. Zo zijn er nauwelijks
empirische studies verricht die gedetineerden en hun relaties zowel tijdens als na
hun detentie gevolgd hebben (Janssen, 1999; Turney, 2015). Verder kijken de
meeste studies alleen naar de kans op scheiding, en is er nauwelijks aandacht voor
(veranderingen in) de kwaliteit van de partnerrelaties tijdens en na detentie.
Daarnaast is weinig bekend over in hoeverre verschillen in de relatiekwaliteit die
al bestaan voorafgaande of aan het begin van de detentieperiode, doorwerken in
het verloop van de partnerrelaties.
De huidige studie richt zich daarom op de gevolgen van detentie op de partnerre‐
laties van gedetineerden vanaf het begin van hun gevangenschap, tijdens hun
detentieperiode en de zes maanden erna – en richt zich zowel op de door de gede‐
tineerde ervaren kwaliteit van de relatie als op de kansen op relatieontbinding.
Specifiek worden er drie onderzoeksvragen beantwoord:
1 Hoe ontwikkelen de partnerrelaties van gedetineerden zich tijdens en na
detentie?
2 In hoeverre is de relatiekwaliteit voor en aan het begin van de detentieperi‐
ode van belang voor de verdere ontwikkeling van de partnerrelaties?
3 Welke (andere) persoonlijke kenmerken zijn van invloed op het verloop van
de partnerrelaties van gedetineerden?
Om deze vragen te beantwoorden worden onderzoeksgegevens gebruikt van het
Prison Project, een landelijke longitudinale Nederlandse studie naar 1.904 man‐
nelijke gedetineerden, die in 2010/2011 in een huis van bewaring zijn ingesloten
(Dirkzwager & Nieuwbeerta, 2014; Dirkzwager e.a., 2018). Deze gedetineerden
zijn voor het onderzoeksproject op meerdere momenten tijdens en na detentie
geïnterviewd. Van de geïnterviewde gedetineerden hadden 747 aan het begin van
hun detentieperiode een partner en hebben vragen beantwoord over hun relatie
met die partner. Voor hen is het mogelijk om gedetailleerd inzicht te verkrijgen in
de ontwikkeling van hun partnerrelaties tijdens en na afloop van hun detentiepe‐
riode.
Daarmee bouwt dit onderzoek voort op eerdere studies naar de partnerrelaties
van gedetineerden, maar is het ook op diverse manieren vernieuwend. Ten eerste
richt deze studie zich – zoals gezegd – niet alleen op de relatieontbinding zoals de
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meeste eerdere studies (Apel e.a., 2009; Lopoo & Western, 2005; Massoglia e.a.,
2011; Van Schellen, 2012), maar wordt ook de relatiekwaliteit van gedetineerden
onderzocht. Ten tweede is deze studie – voor zover wij weten – een van de eerste
studies die het verloop van de partnerrelaties van een grote groep gedetineerden
zowel tijdens als na detentie analyseert (maar zie: Turney, 2015).
Het verloop van de partnerrelaties van gedetineerden
Bestudering van de criminologische theoretische literatuur betreffende het ver‐
loop van de partnerrelaties van gedetineerden laat drie conflicterende hypotheses
zien. De eerste – en meest eenvoudige – hypothese is dat er niets verandert wat
betreft de partnerrelatie. Detentie – en zeker als het een korte duur betreft –
wordt in de literatuur namelijk vaak gezien als een soort vrieskast, de tijd staat
even stil, waarna ex-gedetineerden weer gewoon verdergaan met hun leven zoals
ze voor detentie deden. Zeker voor kortgestraften wordt verondersteld dat dit het
geval kan zijn (Killias e.a., 2010; Van der Geest, 2011). Maar ondanks dat detentie
soms maar van korte duur is, is het een verstoring van de partnerrelatie (Turney,
2015). Een tweede hypothese veronderstelt daarom dat de partnerrelaties van
(ex-)gedetineerden tijdens en/of door detentie zullen verslechteren. Een derde
hypothese veronderstelt juist het tegenovergestelde, namelijk dat de partnerrela‐
ties zullen verbeteren tijdens detentie. De eerste hypothese behoeft geen toelich‐
ting, maar de tweede en derde hypothese wel. Daarom bespreken we hieronder de
laatste twee genoemde hypotheses en de achterliggende veronderstelde mecha‐
nismen.
Verslechtering van partnerrelaties
Een hypothese die afgeleid kan worden vanuit de criminologische literatuur ver‐
onderstelt dat tijdens en/of door detentie de kans groot is dat partnerrelaties van
(ex-)gedetineerden verslechteren of worden beëindigd. Daarbij worden in de lite‐
ratuur over het algemeen drie mechanismen genoemd op basis waarvan dit kan
worden verwacht.
Bij het eerste mechanisme wordt verondersteld dat door het vastzitten van gede‐
tineerden (de incapacitatie) partners veel minder tijd samen kunnen doorbrengen
en dat dit negatieve gevolgen zal hebben voor de partnerrelatie (Turney, 2015).
Als een van de partners in detentie zit, kunnen beide partners een gemis aan inti‐
miteit ervaren door fysieke barrières. Voorbeelden van barrières zijn beperkte pri‐
vacy, beperkte bezoekuren en de afstand van huis naar de gevangenis (Harman
e.a., 2007; Kemp & Cheron, 1982). Deze vermindering in intimiteit tussen part‐
ners kan leiden tot ontevredenheid binnen de relatie. Daarnaast krijgen de ach‐
tergebleven partners meer huishoudtaken, omdat ze de taken van de gedeti‐
neerde over moeten nemen (Braman, 2004; Christian e.a., 2006; Kemp & Cheron,
1982; Van Bocxlaer, 2010). Door deze nieuwe verantwoordelijkheden wordt de
partner van de gedetineerde mogelijk onafhankelijker tijdens de detentieperiode,
wat kan leiden tot spanning omdat de partner de gedetineerde minder nodig
heeft (Moerings, 1978; Nurse, 2002; Turney & Wildeman, 2013). Verder kunnen
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beide partners veranderen tijdens een periode, wat kan leiden tot conflicten en de
relatie kan doen verslechteren (Harman e.a., 2007; Massoglia e.a., 2011; Moe‐
rings, 1978).
Een tweede mechanisme op basis waarvan verwacht kan worden dat partnerrela‐
ties verslechteren tijdens of na detentie, heeft betrekking op de stigmatisering die
voortkomt uit de detentie (Lopoo & Western, 2005; Turney, 2015). Een stigma is
een label die een gestigmatiseerd persoon linkt aan een set van negatieve karakte‐
ristieken, waardoor deze persoon apart wordt gezet van anderen in de maatschap‐
pij (Goffman, 1963). De sociale omgeving, zoals vrienden, maar ook familie en
zelfs de achtergebleven partner, kan gedetineerden negatief bestempelen (Com‐
fort, 2007; Goffman, 1963; Kemp & Cheron, 1982; Lopoo & Western, 2005; Mas‐
soglia e.a., 2011). Verder kan de sociale omgeving ook de partners van gedetineer‐
den stigmatiseren, wat kan leiden tot boosheid en schaamte bij de achtergebleven
partner (Braman, 2004; Comfort, 2007; Van Bocxlaer, 2010). Tijdens detentie
krijgen partners vaak de schuld van de misdaden van de gedetineerde of worden
partners gestigmatiseerd doordat de omgeving alleen hen ziet en niet de gedeti‐
neerde zelf (Van ’t Hoff-de Goede e.a., 2014). Partners kunnen gedetineerden dit
stigma verwijten, wat kan resulteren in een verslechterde relatiekwaliteit of zelfs
relatieontbinding (Massoglia e.a., 2011; Moerings, 1978; Moerings & Ter Haar,
1990). Ook na detentie kan dit negatieve label ex-gedetineerden nog lange tijd
volgen, wat ook een negatief effect kan hebben op de partnerrelatie (Comfort,
2007; Western, 2006).
Een derde mechanisme op basis waarvan een verslechterde partnerrelatie tijdens
detentie kan worden verwacht, heeft betrekking op de financiële gevolgen van
detentie (Turney, 2015; Western, 2006). Ten eerste raken gedetineerden vaak hun
baan kwijt, wat tijdens detentie resulteert in een lager huishoudelijk inkomen
(Braman, 2004; Van Bocxlaer, 2010; Schwartz-Soicher e.a., 2011). Gedetineerden
kunnen wat geld verdienen in detentie, maar dit is meestal niet te vergelijken met
inkomens buiten detentie (Janssen, 1999). Door deze gevolgen moeten partners
van gedetineerden meer werken om genoeg geld binnen te krijgen voor het huis‐
houden (Christian e.a., 2006; Moerings, 1978; Moerings & Ter Haar, 1990).
Bovendien komen er tijdens detentie vaak nieuwe uitgaven bij, denk bijvoorbeeld
aan kosten voor telefoneren en gevangenisbezoeken (Braman, 2004; Comfort,
2007; Van Bocxlaer, 2010). Dergelijke veranderende financiële situaties en
arbeidsverdeling kunnen leiden tot spanningen, conflicten en ontevredenheid
binnen de relatie (Booth e.a., 1984; Van Baaren & Van Son, 1984).
Verbetering van partnerrelaties
Een andere (conflicterende) hypothese die afgeleid kan worden vanuit de crimino‐
logische literatuur veronderstelt dat tijdens en/of door de detentie de kans groot
is dat partnerrelaties van (ex-)gedetineerden verbeteren.
Het is bijvoorbeeld mogelijk dat gedetineerden afkicken van drugs of alcohol of
dat ze psychologische hulp krijgen in detentie. Hierdoor worden gedetineerden
fysiek en mentaal gezonder, wat een positieve invloed kan hebben op hun part‐
nerrelatie en de kwaliteit van hun relatie (Christian & Kennedy, 2011; Comfort,
2007; 2008; Turney, 2015).
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Daarnaast kunnen gedetineerden door isolatie van de buitenwereld tot zichzelf
komen in detentie en nadenken over hun gedrag. Moerings (1978) wijst op dit
‘reoriëntatie’-effect. Gedetineerden kunnen tijdens detentie spijt krijgen van wat
ze hebben gedaan en een nieuw leven willen beginnen. Tijdens detentie kunnen
gedetineerden hun partners ook meer gaan waarderen; als ze hen langer moeten
missen, kunnen gedetineerden beseffen wat hun partner voor hen betekent
(Moerings, 1978; Turney, 2015).
Bovendien wordt er verondersteld dat gedetineerden en hun partners tijdens
detentie misschien meer praten dan ervoor (zie bijv. Moerings, 1978). Een gevan‐
genis is meer een setting om te praten met de partner, aangezien andere activitei‐
ten, zoals fysiek contact, beperkt zijn of helemaal niet zijn toegestaan. Ze kunnen
bijvoorbeeld praten over de problemen of spanningen in hun relatie. Deze ‘ver‐
plichte’ communicatie kan wederom positief zijn voor de relatiekwaliteit (Comfort,
2007; 2008; Moerings, 1978).
Op basis van de hierboven genoemde verschillende veronderstellingen en mecha‐
nismen kunnen er dus zeer tegenstrijdige verwachtingen geformuleerd worden:
volgens sommige mechanismen kan een verslechtering van de relatie tijdens en
na de detentieperiode verwacht worden, terwijl andere mechanismen voorspellen
dat partnerrelaties van gedetineerden juist verbeteren over tijd. De hierboven
genoemde mechanismen en achterliggende veronderstellingen kunnen we in de
huidige studie helaas niet toetsen, maar we kunnen wel achterhalen hoe de rela‐
ties van gedetineerden zich ontwikkelen en welke kenmerken van de relaties (bij‐
voorbeeld de relatiekwaliteit voorafgaande of aan het begin van de detentieperi‐
ode) en van de gedetineerden (denk aan leeftijd, opleidingsniveau of het hebben
van kinderen) van invloed zijn op dit verloop.
Eerder onderzoek naar de partnerrelaties van gedetineerden
De afgelopen jaren hebben verschillende empirische studies de partnerrelaties
van gedetineerden tijdens en na hun detentieperiode onderzocht. In tabel 1 geven
we een overzicht van deze studies. De meeste studies zijn gedaan in de Verenigde
Staten en in alle studies, behalve Turney (2015), zijn de partnerrelaties van gede‐
tineerden onderzocht alleen tijdens of alleen na de detentieperiode. Ongeveer de
helft van de bestaande studies heeft een meer kwantitatief onderzoeksdesign en
de andere helft meer een kwalitatief design.
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Observatie & interview tijdens detentie

Interview 6 maanden
na detentie

Verenigde
Staten

Harman, Smith & Verenigde
Egan (2007)
Staten

12

50

19

Comfort (2008)

50

Observatie & interview tijdens detentie

Interviews
(1998-2001) &
Department of Corrections Records

Christian, Mellow Verenigde
& Thomas (2006) Staten

Verenigde
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Braman (2004)

Veroordelingen tussen 2.790
1977-2003

N

Interview tijdens
13 dyads,
detentie in 2005/2006 1 triad

Nederland

Apel, Blokland,
Nieuwbeerta &
Van Schellen
(2009)

Hoe/wanneer
onderzocht?

Christian & Ken- Verenigde
nedy (2011)
Staten

Land

Kwantitatief

Kwalitatief

Kwalitatief

Partner van
Kwalitatief
gedetineerden

Partner van
Kwalitatief
gedetineerden

Familieleden
van gedetineerden

Gedetineerden en partner

De kans op scheiding is 56,8%
hoger voor (ex-)gedetineerden dan voor niet-gedetineerden.

Belangrijkste bevindingen

Detentie kan negatieve, maar
ook zeker positieve impact
hebben op gedetineerden
doordat gedetineerden hun
leven veranderen.

Hoge sociale en economische
kosten door detentie hebben
een negatieve impact op het
behouden van relaties.

Partnerrelaties gedeti- Het behouden van partnerreneerden
laties tijdens detentie is een
hele uitdaging.

Leven van vrouwen
van gedetineerden

Familierelaties van
gedetineerden

Partnerrelaties gedeti- Detentie als verstoring van
neerden voor en tijrelatie doordat partners wordens detentie
den gescheiden, maar ook een
onzekere situatie door gebrek
aan vertrouwen.

Leven van familieleden Door detentie: minder inkovan gedetineerden
men en meer kosten. Daarnaast een stigma voor de
gedetineerde, maar ook familie
en relaties worden beschadigd.

Kans op scheiding

Kwantitatief Afhankelijke variaof kwalitabele
tief?

GedetineerKwalitatief
den en familieleden

Mannelijke
(ex-)gedetineerden

Bron
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Auteur (jaar)

Tabel 1

Anne Brons, Paul Nieuwbeerta & Anja Dirkzwager

Tijdschrift voor Criminologie 2018 (60) 3
doi: 10.5553/TvC/0165182X2018060003004

Land

Nederland

Australië

Verenigde
Staten

Verenigde
Staten

Nederland

Janssen (1999)

Kemp & Cheron
(1982)

Lopoo & Western (2005)

Massoglia, Remster & King
(2011)

Moerings (1978)

(Vervolg)

Auteur (jaar)

Tabel 1
N

Tijdschrift voor Criminologie 2018 (60) 3
doi: 10.5553/TvC/0165182X2018060003004

Mannelijke
(ex-)gedetineerden

Bron

Kwalitatief

2.762

Twee interviews, tij- 195 (en
dens en 6 maanden na 105 partdetentie
ners)

Gedetineerden en partner

(Ex-)gedetineerden

(Ex-)gedetineerden

Kwalitatief

Kwantitatief

Kwantitatief

Sociale contacten van
gedetineerden

Eerste scheiding

Eerste scheiding

Partnerrelaties van
gedetineerden

Veranderingen in
leven gedetineerden
voor, tijdens en na
detentie

Kwantitatief Afhankelijke variaof kwalitabele
tief?

48 (en 21 Mannelijke
Kwalitatief
gescheiden gedetineerden
gedetineer- met partner
den)

Jaarlijks interview
3.576
1979-1994, elke twee
jaar tot 2006

Jaarlijks interview
1979-1994, 1996,
1998, 2000

Interview tijdens
detentie

Interview tijdens en na 100
detentie

Hoe/wanneer
onderzocht?

19% van de relaties van gedetineerden was verbroken tijdens of na detentie. Detentie
heeft dus een negatief effect of
partnerrelaties.

Gedetineerden hebben een
grotere kans op scheiding en
het fysiek gescheiden zijn van
je partner is het verklarende
mechanisme.

Kans op scheiding is hoger
voor (ex-)gedetineerden. De
odds voor scheiding zijn dubbel zo groot voor (ex-)gedetineerden i.v.m. niet-gedetineerde mannen (odds=2.99).

Gedetineerden en hun partners hebben nog relatief veel
en goed contact tijdens detentie, maar het behouden van
contact is lastig en hangt ook
af van de relatiekwaliteit voor
detentie.

Er zijn meer respondenten
zonder partner na detentie
(10% groei).

Belangrijkste bevindingen
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334

Western (2006)

Verenigde
Staten

Zelf gerapporteerde
2.762
data over criminaliteit
afgelopen jaar
(1979-2000) & Fragile
Families Survey of
Child Wellbeing

Criminal Career & Life 4.615 verCourse Study
oordelingen

Van Schellen
(2012)

Nederland

Interview tijdens
detentie

Van Baaren & Van Nederland
Son (1984)

4

Fragile Families and
1.848
Child Wellbeing Study
(3- & 5-year survey),
vader recent of
momenteel in detentie

Verenigde
Staten

Turney (2015)

N

Vragenlijst aan eind
234
van 6 maanden detentie

Hoe/wanneer
onderzocht?

Rocque, Bierie & Verenigde
MacKenzie (2011) Staten

Land

(Vervolg)

Auteur (jaar)

Tabel 1

Kwantitatief

Kwantitatief

(Ex-)jeugdgedetineerden

Delinquenten

Kwantitatief

Kwantitatief

Belangrijkste bevindingen

Partnerrelaties van
gedetineerden

Kans op scheiding

Partnerrelaties van
gedetineerden

Relatiekwaliteit van
partnerrelaties van
gedetineerden

Een periode in detentie vergroot de kans op scheiding
voor getrouwde mannen
(odds=2.23).

Gedetineerden hebben een
grotere kans op scheiding dan
een veroordeling als zodanig.

Detentie heeft negatieve
gevolgen voor de partnerrelaties, door een stigma, financiele gevolgen en fysieke scheiding.

Vaders detentie in de afgelopen twee jaar hangt samen
met een lagere relatiekwaliteit,
alleen gerapporteerd door
moeders, niet door vader.

Veranderingen in rela- Partnerrelaties van gedetineerties
den worden beter tijdens
detentie.

Kwantitatief Afhankelijke variaof kwalitabele
tief?

Partner van
Kwalitatief
gedetineerden

(Ex-)gedetineerden en
hun partners

Gedetineerden

Bron
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De meeste kwantitatieve studies analyseerden alleen de kans op relatieontbinding
van gedetineerden – en kijken dus niet naar de ervaren kwaliteit van de relaties.
De bevindingen van deze studies geven een consistent negatief beeld: responden‐
ten die (langer) in detentie hebben gezeten, hebben een significant grotere kans
om te scheiden (Apel e.a., 2009; Lopoo & Western, 2005; Massoglia e.a., 2011;
Van Schellen, 2012; Western, 2006). Apel en anderen (2009) onderzochten bij‐
voorbeeld 2.790 Nederlandse mannelijke gedetineerden en vonden dat in de vijf
jaar na detentie ex-gedetineerden een veel hogere kans hebben op een echtschei‐
ding: voor mannelijke ex-gedetineerden lag die kans 57 procent hoger dan voor
mannen die ook veroordeeld waren maar niet in detentie hebben gezeten. De
kwantitatieve studies vinden dus vooral aanwijzingen voor verslechterende rela‐
ties van (ex-)gedetineerden tijdens en na detentie – maar richten zich alleen op
relatiebeëindiging.
Studies die (ook) kijken naar de ontwikkeling van de kwaliteit van relaties die in
stand blijven – en dat zijn vooral een aantal van de kwalitatieve studies (zie tabel
1) – concluderen daarentegen dat een periode in detentie de partnerrelatie ook
kan verbeteren. In interviews geven (ex-)gedetineerden – en soms met hun part‐
ners – aan dat de detentieperiode vaak zorgt voor meer stabiliteit in de relatie
(Comfort, 2007; 2008; Moerings, 1978). Deze studies laten ook zien dat als gede‐
tineerden afkicken van drugs en/of alcohol en psychologisch hulp krijgen, dit
positieve gevolgen heeft voor de gedetineerden, hun partners en hun relaties
(Christian & Kennedy, 2011; Comfort, 2007; 2008). Er zijn twee kwantitatieve
studies naar het verloop van de relatiekwaliteit van gedetineerden, waarvan de
studie van Rocque e.a. (2011) laat zien dat de partnerrelaties van gedetineerden
beter worden tijdens detentie, maar de studie van Turney (2015) juist een ver‐
slechtering van de partnerrelaties van gedetineerden vindt tijdens detentie.
Samenvattend blijkt dus dat eerder onderzoek tegenstrijdige conclusies oplevert
over de ontwikkeling van partnerrelaties van gedetineerden. Opvallend daarbij is
dat er nauwelijks studies zijn verricht waarin zowel naar ervaren relatiekwaliteit
als naar de kans op relatiebeëindiging wordt gekeken. Hierdoor is het bijvoor‐
beeld onbekend in hoeverre al bestaande verschillen in de relatiekwaliteit vooraf‐
gaande of aan het begin van de detentieperiode doorwerken in het verdere ver‐
loop van relaties.
Deze studie heeft daarom onderzocht hoe zowel de relatiekwaliteit als de kans op
beëindiging van partnerrelaties van gedetineerden zich ontwikkelt vanaf het
begin van hun gevangenschap, tijdens hun detentieperiode en in de zes maanden
na detentie.
Data
Dit onderzoek maakt gebruik van gegevens van het Prison Project, een longitudi‐
naal onderzoek naar de bedoelde en onbedoelde effecten van detentie op het
leven van gedetineerden en hun families in Nederland (Dirkzwager e.a., 2018). In
het project zijn 1.904 gedetineerden gedurende enkele jaren gevolgd, zowel tij‐
dens als na detentie. De onderzoeksgroep betreft mannelijke gedetineerden, die
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geboren zijn in Nederland, die tussen de 18 en 65 jaar oud zijn en die tussen okto‐
ber 2010 en april 2011 zijn ingesloten in een van de huizen van bewaring in
Nederland. Alle gedetineerden zijn in de eerste weken van detentie benaderd en
deelname was vrijwillig en zonder consequenties (Dirkzwager & Nieuwbeerta,
2014; Dirkzwager e.a., 2018). Tijdens een periode van zes maanden zijn 2.837
gedetineerden eind 2010 en begin 2011 benaderd voor de eerste meting. Van hen
hebben 1.904 gedetineerden (67 procent) deelgenomen aan het onderzoek. Van
deze 1.904 deelnemers hadden 955 (50 procent) bij binnenkomst een partner
voor minstens drie maanden, van wie 747 gedetineerden tijdens de eerste meting
een vragenlijst hebben ingevuld over de relatie met deze partner. Deze 747 gede‐
tineerden vormen de onderzoeksgroep waarvan de gegevens geanalyseerd worden
in dit artikel.
Uniek aan de data van het Prison Project is de longitudinale opzet: gedetineerden
zijn op meerdere momenten tijdens en na detentie ondervraagd. Gedetineerden
zijn benaderd als zij drie weken (D1), drie maanden (D2), negen maanden (D3) en
achttien maanden (D4) in detentie zaten. Alle deelnemers die vrijkwamen zijn
vervolgens na zes maanden (R1) nogmaals benaderd voor een interview. Door
gegevens van deze vijf opeenvolgende metingen te analyseren is het mogelijk pre‐
cies inzicht te krijgen in het verloop van de partnerrelaties tijdens en na de deten‐
tieperiode.
Bij de analyses moet rekening gehouden worden met de verschillende vormen van
‘uitval’ bij latere metingen. Ten eerste kwamen er over de tijd steeds meer gedeti‐
neerden vrij, wat resulteerde in een lager aantal respondenten op latere metin‐
gen. In deze studie veroorzaakt dit de grootste uitval. Ten tweede waren er ook
gedetineerden die geen relatie meer hadden tijdens latere metingen tijdens deten‐
tie, waardoor ze geen relatiekwaliteit meer konden rapporteren. Ten derde wilden
sommige gedetineerden niet meer meedoen aan het onderzoek en/of hebben zij
de partnerlijst niet ingevuld tijdens latere metingen. Deze verschillende vormen
van drop-out tijdens de detentieperiode resulteerden in uiteenlopende aantallen
respondenten tijdens latere metingen in detentie.
Tabel 2 geeft een gedetailleerd overzicht van de verschillende vormen van uitval
per meting, en maakt duidelijk hoeveel gedetineerden er per meting vragenlijsten
hebben ingevuld. Van de 747 gedetineerden die een partnervragenlijst hebben
ingevuld tijdens de eerste meting hebben respectievelijk 310, 56 en 14 gedeti‐
neerden opnieuw een vragenlijst ingevuld bij de metingen drie (D2), negen (D3)
en achttien maanden (D4) na instroom in detentie. Tabel 2 laat duidelijk zien dat
de belangrijkste reden dat gedetineerden geen informatie hebben gegeven bij ver‐
volgmetingen is omdat zij al zijn uitgestroomd uit detentie. Tabel 2 laat ook zien
dat 186 ex-gedetineerden ook zes maanden na vrijlating (bij de R1-meting) vra‐
gen hebben beantwoord over de partnerrelatie.
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747
747

Respondenten die op D1 partner hebben en bij deze meting
partnervragenlijst zouden kunnen invullen

Geen partnerlijst ingevuld

Wel partnerlijst ingevuld, maar niet bij vorige meting

Respondenten die over D1-partner partnervragenlijst hebben
ingevuld bij deze en vorige meting

310

-

65

453
14%
-

56

19

35

138

69

18

70

747

78
-

747

Resp. die niet benaderbaar waren voor interview

Resp. die al zijn uitgestroomd en/of niet benaderbaar waren
voor interview

78%

Resp. die al geen partner meer hadden bij vorige meting

-

Respondenten die op D1 partner hebben en bij D1 partnervragenlijst hebben ingevuld

50%

540

747

Resp. die op D1 geen partnerlijst hebben ingevuld

N

224

955
208

Respondenten die op D1 een partnerrelatie hadden

1.904
949

Resp. zonder partner op D1

%

14%

25%

%

14

16

8

53

39

15

655

747

N

30%

15%

%

186

747

N

%

N

N

%

Na detentie
R1-meting:
6 mnd. na
vrijlating

D4-meting: na
18 mnd. in
detentie

D1-meting: na
3 weken in
detentie

D3-meting: na
9 mnd. in
detentie

D2-meting: na
3 mnd. in
detentie

Tijdens detentie

Aantal Prison Project-respondenten en hun partnerrelaties bij arrestatie en het aantal ingevulde partnervragenlijsten over
de D1-partnerrelatie

Respondenten in Prison Project

Tabel 2
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Operationalisering
In het Prison Project zijn gedetailleerde gegevens voorhanden over de verschil‐
lende begrippen die centraal staan in dit artikel, d.w.z. over of de partnerrelatie
beëindigd is, en over de kwaliteit van de relatie met de partner (als die relatie nog
intact is). Bij binnenkomst in detentie (D1) is aan de gedetineerden gevraagd of
zij op het moment van arrestatie een partner hadden voor minstens drie maan‐
den. In deze studie focussen we ons dus op die gedetineerden die bij het interview
tijdens de eerste weken in detentie aangaven een partnerrelatie te hebben en deze
mannelijke gedetineerden gaven allen aan een vrouwelijke partner te hebben.
Gedetineerden van wie de relatie voor de detentieperiode al beëindigd was, en
gedetineerden die pas tijdens detentie een relatie kregen, zijn niet meegenomen
in de analyses.
Daarnaast is in het Prison Project bij alle vijf de achtereenvolgende meetmomen‐
ten op identieke wijze de kwaliteit van deze partnerrelatie van gedetineerden
gemeten. Eerst is bij elke meting (uiteraard met uitzondering van de eerste
meting (D1), omdat toen van alle 747 gedetineerden de relatie nog intact was)
gevraagd of de relatie die de gedetineerde aan het begin van het onderzoek had
(bij D1) nog intact was. Aan de (ex-)gedetineerden die aangaven dat de beginrela‐
tie nog intact was, is steeds één vraag voorgelegd over de inschatting van de kans
dat de relatie in de nabije toekomst beëindigd zou worden, twee vragen over de
tevredenheid met de relatie en vier vragen over de frequentie van conflicten met
de partner. De specifieke vragen en de antwoordmogelijkheden zijn weergegeven
in tabel 3.
Op basis van de antwoorden op de gestelde vragen zijn drie subschalen geconstru‐
eerd door de gemiddelde scores op de items te berekenen. Vervolgens zijn scores
op de subschalen gestandaardiseerd (dit was nodig omdat de ‘range’ tussen de
subschalen verschilt) en bij elkaar opgeteld. Dit resulteerde in een ‘Slechte Rela‐
tiekwaliteit’-schaal met een gemiddelde van 0, en een standaarddeviatie van 1.
Tot slot is een dummyvariabele aangemaakt, waarbij (ex-)gedetineerden met de
hoogste 25 procent scores op de ‘Slechte Relatiekwaliteit’-schaal de waarde 1 heb‐
ben gekregen – en de overige 75 procent de waarde 0.1

1
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Om rekening te houden met verschuivingen in de verdeling van de items en subschalen zijn deze
bewerkingen gedaan op een bestand waarin alle metingen van alle personen ‘onder elkaar’ zijn
gezet (N=747+310+56+14=1.199).
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0
0

niet (0), een enkele keer (1), meerdere keren (2)

- Dat de een de ander sterke verwijten maakte

- Dat u een tijd niet meer met elkaar hebt gepraat niet (0), een enkele keer (1), meerdere keren (2)

- Dat ruzies uit de hand liepen

Oorspronkelijke items betroffen ‘tevredenheid met relatie’. Daarom items omgecodeerd.

0

Slechte-relatieschaal – gedichotomiseerd: =
Slechte relatie – dummy

a

-1,38

Slechte-relatieschaal: som van de 3 gestandaardiseerde subschalen

niet (0), een enkele keer (1), meerdere keren (2)

0

niet (0), een enkele keer (1), meerdere keren (2)

0

0

- Dat er felle discussies waren tussen u en uw
partner

Kunt u van de volgende conflicten zeggen of zij wel
eens zijn voorgekomen tussen u en uw huidige partner in de afgelopen 12 mnd/sinds vorige meting:

Subschaal 3: Conflicten met partner

zeer veel (1) - zeer weinig (5)

Hoeveel geluk en voldoening krijgt u uit uw relatie?

1

1
1

zeer tevreden (1) - helemaal niet tevreden (5)

1

Hoe tevreden bent u, over het geheel genomen,
met uw relatie?

heel klein (1) - heel groot (5)

Min.

Subschaal 2: Ontevredenheid met relatiea

Hoe groot schat u de kans dat uw relatie na uw
detentieperiode beëindigd zal zijn?

Antwoordmogelijkheden

Kenmerken van items, subschalen en schalen voor ‘Slechte Relatiekwaliteit’

Subschaal 1: Inschatting kans relatie beëindigen

Tabel 3

2

2

2

2

2

5

5

5

5

1

4,30

Max.

0,25

0,00

0,30

0,33

0,65

0,89

0,55

1,62

1,60

1,62

1,63

Gem.

SD

0,43

1,00

0,55

0,58

0,73

0,72

0,52

0,92

0,91

0,85

1,07

N

1.199

1.199

1.158

1.158

1.158

1.158

1.189

1.189

1.180

-

0,645

0,804

0,832

Alpha
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Tabel 4

Gemiddelde waarden van verklarende kenmerken – per meting
D2
D3
(N=310) (N=56)

D4
(N=14)

R1
Totaal
(N=186) (N=566)

Samenwonend

0,58

0,66

0,71

0,61

0,60

Getrouwd

0,19

0,20

0,00

0,18

0,18

Kinderen met partner

0,52

0,48

0,50

0,45

0,49

Partner zwanger

0,11

0,07

0,14

0,15

0,12

0,31

0,13

0,00

0,24

0,26

Tweede generatie allochtoon

0,33

0,37

0,21

0,33

0,33

Opleiding lbo of lager

0,42

0,39

0,57

0,42

0,42

Kenmerken partner(relatie) (gemeten bij D1meting)

Kenmerken partner(relatie) bij vorige meting
Slechte relatie vorige wave – dummy
Kenmerken (ex-)gedetineerde (gemeten bij
D1-interview)

Arbeidssituatie: werkloos

0,34

0,29

0,21

0,25

0,30

Thuisloos: tehuis voor daklozen, wisselend bij vrienden, zwervend

0,05

0,00

0,00

0,04

0,04

Problemen door alcoholgebruik

0,12

0,14

0,29

0,16

0,14

Problemen door drugsgebruik

0,18

0,13

0,07

0,20

0,18

Leeftijd bij instroom in detentie – in jaren 31,8

32,1

35,7

33,1

32,4

Kenmerken (ex-)gedetineerde (registratie
data: situatie bij instroom)
Veroordeling op strafblad in laatste 5 jaar 0,72

0,71

0,71

0,71

0,72

Gevangenisstraf op strafblad in laatste 5
jaar

0,39

0,36

0,29

0,36

0,38

Delict waarvoor gearresteerd (TULP):
geweld

0,48

0,63

0,71

0,48

0,50

Delict waarvoor gearresteerd (TULP):
vermogen

0,19

0,04

0,00

0,25

0,19

Delict waarvoor gearresteerd (TULP):
overtreden Opiumwet

0,19

0,23

0,29

0,15

0,19

Delict waarvoor gearresteerd (TULP):
overig – Sr & geen Sr

0,13

0,11

0,00

0,12

0,12

350

612

859

242

350

Kenmerken detentiesituatie
Duur detentie o.b.v. TULP (datuitin datin) – in dagen

In deze studie zijn ook diverse aanvullende gegevens over kenmerken van gedeti‐
neerden in de analyses meegenomen. Deze gegevens zijn beschikbaar door vele
interviews die zijn gehouden en registratiedata die zijn verzameld binnen het Pri‐
son Project (zie voor een overzicht: Dirkzwager e.a., 2018). Alle variabelen zijn
gecodeerd als dummy (1=ja, 0=nee), behalve de leeftijd van de gedetineerde (in
jaren) en de detentieduur (in dagen). Er zijn verschillende kenmerken van de
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partnerrelatie meegenomen, namelijk of gedetineerden samenwoonden met hun
partner, getrouwd waren, kinderen hadden, en of hun partner zwanger was. Ook
de kwaliteit van de relatie bij de vorige meting is een meegenomen kenmerk van
de partnerrelatie. Naast kenmerken van de relatie zijn ook persoonlijke kenmer‐
ken van de gedetineerden meegenomen in de analyses, namelijk of gedetineerden
tweede generatie allochtoon zijn, laagopgeleid zijn, werkloos of thuisloos zijn, en
of ze problemen hebben door alcohol- of drugsgebruik. Daarnaast is ook bekend
of ze een veroordeling of gevangenisstraf hebben gehad in de afgelopen vijf jaar
en weten we ook het type delict waarvoor ze zijn gearresteerd. Een overzicht van
deze variabelen en de gemiddelde waarden per metingen die we in de verdere
transitieanalyses gebruiken (zie hieronder), zijn weergegeven in tabel 4.
Resultaten
Transitiematrices
Om het verloop van de partnerrelaties van gedetineerden te analyseren zijn eerst
eenvoudige beschrijvende analyses uitgevoerd. Daarvoor hebben we diverse tran‐
sitiematrices gemaakt waarin voor elke transitie is bekeken of de relatiekwaliteit
is verslechterd of verbeterd in vergelijking met de meting daarvoor – en gekeken
of de relatie intussen is beëindigd. Met behulp van deze transitiematrices krijgen
we inzicht in de ontwikkeling van het voortbestaan en de kwaliteit van de part‐
nerrelaties van gedetineerden tussen de verschillende meetmomenten van het
Prison Project. Tabel 5 laat de verschillende transities zien die gedetineerden heb‐
ben doorlopen.
In tabel 5 zien we bijvoorbeeld dat van de gedetineerden die een slechte relatie‐
kwaliteit hadden tijdens de eerste meting (dus na drie weken in detentie, D1) 30
procent geen relatie meer had tijdens de tweede meting (na drie maanden in
detentie, D2). We zien ook dat van de gedetineerden met een relatie van gemid‐
delde tot goede kwaliteit bij D1 er ‘slechts’ 9 procent drie maanden later geen
relatie meer had. Verder zien we dat gedetineerden die bij D1 aangaven een
slechte relatie te hebben, in ‘slechts’ 42 procent aangaven een goede relatie te
hebben bij de D2-meting, terwijl voor gedetineerden die bij D1 aangaven een
gemiddelde tot goede relatiekwaliteit te hebben dat percentage 84 procent is. Het
is dus duidelijk dat als gedetineerden bij D1 de relatiekwaliteit als slecht ervaren,
de kans relatief groot is dat de relatie bij de daaropvolgende meting nog steeds
slecht is of beëindigd is, terwijl als de relatiekwaliteit gemiddeld tot goed is, de
kans relatief groot is dat de relatie bij de volgende meting opnieuw gemiddeld tot
goed is.
De sterke samenhang tussen de relatiekwaliteit bij het eerste meetmoment en het
tweede meetmoment zien we ook als de andere transities in ogenschouw geno‐
men worden (D2→D3, D3→D4, Dlaatste→R1) en als we alle transities gecombi‐
neerd bekijken (waarbij de N dus is: 310+56+14+186=566; zie bij ‘Alle transities’
in tabel 5). Over het algemeen laten de resultaten duidelijk zien dat als gedeti‐
neerden de relatiekwaliteit als slecht ervaren, de kans relatief groter is dat de rela‐
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Tabel 5

Transitiematrix: relatiekwaliteit → relatiekwaliteit bij volgende
meting
Soort partnerrelatie bij
deze meting

Transitie

Soort partnerrelatie bij
vorige meting

Relatie Relatie Relatie
beëin- slecht gem. &
digd
goed

D1 → D2

Partnerrelatie van slechte kwali- 30%
teit

28%

42%

100%

(N=310)

Partnerrelatie van gem. of goede 9%
kwaliteit

7%

84%

100%

D2 → D3

Partnerrelatie van slechte kwali- 43%
teit

57%

0%

100%

(N=56)

Partnerrelatie van gem. of goede 12%
kwaliteit

4%

84%

100%

D3 → D4

Partnerrelatie van slechte kwali- teit

-

-

-

(N=14)

Partnerrelatie van gem. of goede 14%
kwaliteit

14%

71%

100%

D laatste → R1

Partnerrelatie van slechte kwali- 44%
teit

20%

36%

100%

(N=186)

Partnerrelatie van gem. of goede 22%
kwaliteit

11%

66%

100%

Alle transities

Partnerrelatie van slechte kwali- 35%
teit

27%

38%

100%

8%

78%

100%

(N=310+56+14+186= Partnerrelatie van gem. of goede 14%
566)
kwaliteit

tie bij de daaropvolgende meting nog steeds slecht is of beëindigd is. Kijkend naar
‘alle transities’, zien we bijvoorbeeld dat indien gedetineerden een slechte rela‐
tiekwaliteit rapporteren, hun relatie in 35 procent van de gevallen bij een daarop‐
volgende meting beëindigd is – en dat dit zich slechts in 14 procent van de geval‐
len voordoet bij gedetineerden die een gemiddelde tot goede relatiekwaliteit aan‐
gaven. Nog duidelijker wordt dit beeld als we kijken naar het percentage
(ex-)gedetineerden dat aangeeft een gemiddelde tot goede relatie te hebben: dat is
38 procent voor gedetineerden die bij de vorige meting aangaven een slechte rela‐
tie te hebben, maar 78 procent voor gedetineerden die aangaven een goede relatie
te hebben. Kortom, de resultaten laten zien dat indien gedetineerden de relatie‐
kwaliteit als slecht ervaren, de kans relatief groot is dat hun relatie slecht blijft of
beëindigd is bij een volgende meting tijdens of na de detentie. Echter, als de rela‐
tie als gemiddeld tot goed wordt ervaren, blijft deze over het algemeen ook goed
tot gemiddeld bij een volgende meting tijdens of na detentie.
Multivariate logistische transitiemodellen
Om vervolgens preciezer te kunnen analyseren hoe de relatiekwaliteit van gedeti‐
neerden verloopt en in hoeverre relationele en persoonlijke kenmerken daarop
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van invloed zijn, hebben we – in navolging van Apel (2016) – gebruik gemaakt van
multinomiale logistische transitie-regressiemodellen. Hiervoor zijn – ook in
navolging van Apel (2016) – de gegevens van de verschillende transities (D1→D2,
D2→D3, D3→D4, Dlaatste→R1) onder elkaar gezet in een databestand, zodat ze in
een gezamenlijke analyse bestudeerd kunnen worden. In de multinomiale-regres‐
siemodellen is de afhankelijke variabele de relatie op het tweede meetmoment (na
transitie), en zijn de onafhankelijke variabelen de kenmerken van de relatie op
het eerdere meetmoment en een aantal controlevariabelen. In de regressiemodel‐
len heeft de afhankelijke variabele, de relatiesituatie na de transitie, drie catego‐
rieën, namelijk ‘de relatie is verbroken sinds vorige meting’, ‘de relatie heeft een
gemiddelde/goede kwaliteit’ en ‘de relatie heeft een slechte kwaliteit’. Omdat de
afhankelijke variabele meerdere (nominale) categorieën heeft, is gebruik gemaakt
van multinomiale logistische regressiemodellen. In de modellen is de categorie
‘gemiddelde/goede relatie’ steeds als referentiecategorie genomen. Als onafhanke‐
lijke variabelen zijn meegenomen: (a) vier dummyvariabelen om verschillen tus‐
sen de transities toe te laten, (b) kenmerken van de partnerrelatie zoals bij bin‐
nenkomst in detentie (D1) gemeten, (c) de relatiekwaliteit bij de vorige meting en
(d) diverse persoonskenmerken.2
De geschatte parameters van het multinomiale logistische transitie-regressiemo‐
del zijn weergegeven in tabel 6. De resultaten laten allereerst zien dat de transitie‐
kansen verschillen tussen de meetmomenten van het Prison Project (zie de para‐
meters onder het kopje ‘Transitie’). Dit is echter niet van groot belang, aangezien
het vooral komt doordat de perioden tussen de meetmomenten verschillen: bij‐
voorbeeld tussen de D1- en D2-meting zit iets meer dan twee maanden, terwijl
tussen de D2- en D3-meting zeven maanden zit, en tussen de D3- en D4-meting
zelfs elf maanden. Verder laten de resultaten van de regressieanalyse zien dat van
de persoonskenmerken vooral de criminele voorgeschiedenis van invloed is op het
verloop van de partnerrelaties van (ex-)gedetineerden. Het hebben van veroorde‐
lingen op een strafblad in de laatste vijf jaar hangt samen met een grotere kans
dat de relatie beëindigd wordt. Ook blijkt dat gedetineerden die gearresteerd zijn
voor een overtreding van de Opiumwet een kleinere kans hebben op beëindigen
van de relatie en/of een slechte relatie ten opzichte van personen die gearresteerd
zijn voor een vermogensdelict (de referentiecategorie).
Voor de onderzoeksvragen van dit artikel is het met name van belang om te kij‐
ken naar de parameters die de effecten van het hebben van een slechte relatie bij
een vorig meetmoment weergeven. Deze statistisch significante en positieveeffectparameters geven aan dat gedetineerden die een slechte relatie hadden, bij
de daaropvolgende meting, dus later in detentie of na detentie, een relatief grote
kans hebben weer een slechte relatie te hebben (i.p.v. een goede relatie) en een
grote kans hebben dat de relatie is beëindigd. Dit bevestigt de eerdere bevindin‐
2

Aangezien we een groot aantal persoonlijke kenmerken konden meenemen in deze studie (zie
tabel 4 voor alle persoonlijke kenmerken), maar dit niet mogelijk is gezien de beperkte grootte
van onze onderzoeksgroep, hebben we in de multinomiale logistische regressieanalyses alleen de
variabelen meegenomen die volgens bivariate analyses correleren met de afhankelijke variabele
(de resultaten van deze analyses zijn niet weergegeven in dit artikel, maar op te vragen bij de
auteurs).

Tijdschrift voor Criminologie 2018 (60) 3
doi: 10.5553/TvC/0165182X2018060003004

343

Anne Brons, Paul Nieuwbeerta & Anja Dirkzwager

Tabel 6

Parameters van transitiemodellen (multinomiale logistische
regressie) – na uitkomst (N=566)
Gem./goede relatie vs. rela- Gem./goede relatie vs.
tie beëindigen
slechte relatie
B

S.E.

Sig.

B

S.E.

Sig.

Transitie
D1 → D2

-2,53

0,45

0,00 ***

-2,29

0,49

0,00 ***

D2 → D3

-2,08

0,58

0,00 ***

-1,98

0,66

0,00 ***

D3 → D4

-1,69

0,89

0,06 **

-1,24

0,92

0,18

D laatste → R1

-1,47

0,42

0,00 ***

-1,83

0,48

0,00

-0,34

0,27

0,22

0,01

0,31

0,97

Kenmerken partner(relatie)
(gemeten bij D1-meting)
Samenwonend
Getrouwd

0,48

0,38

0,21

0,09

0,41

0,82

Kinderen met partner

-0,28

0,27

0,30

0,10

0,31

0,75

Partner zwanger

-0,19

0,37

0,60

-0,10

0,44

0,81

1,69

0,27

0,00 ***

1,99

0,30

0,00 ***

Kenmerken partner(relatie)
bij vorige meting
Slechte relatie vorige wave –
dummy
Kenmerken (ex-)gedetineerde
(gemeten bij D1-interview)
Arbeidssituatie: werkloos

0,19

0,27

0,49

0,02

0,31

0,95

Problemen door
alcoholgebruik

-0,03

0,35

0,93

0,07

0,41

0,86

Problemen door
drugsgebruik

0,32

0,31

0,31

-0,15

0,38

0,69

Veroordeling op strafblad in
laatste 5 jaar

0,63

0,32

0,05 **

0,20

0,35

0,55

Delict waarvoor gearresteerd
(TULP): geweld

0,17

0,28

0,54

-0,53

0,31

0,09 *

Delict waarvoor gearresteerd
(TULP): overtreden
Opiumwet

-0,69

0,41

0,10 *

-0,69

0,41

0,09 *

Kenmerken (ex-)gedetineerde
(registratie data: situatie bij
instroom)

gen van de analyse van de transitiematrices zoals gepresenteerd in tabel 5. Maar
de resultaten van de regressieanalyse geven aan dat deze bevinding zeer robuust
is: deze resultaten worden ook gevonden als er gecontroleerd wordt voor de
mogelijke effecten van diverse persoonskenmerken van gedetineerden.
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Figuur 1

Kansen op soort relatie bij elke meting – als alle transities doorlopen
worden – gebaseerd op het model van tabel 6

Parameters van multinomiale-transitiemodellen zijn echter lastig te interprete‐
ren. Daarom presenteren we ook een aantal grafieken waarin we het verloop van
partnerrelaties presenteren op basis van de uitkomsten van de regressieanalyse.
De drie grafieken van figuur 1 geven de – op basis van de parameters zoals weer‐
gegeven in tabel 6 berekende – cumulatieve kansen op een ‘gemiddelde/goede’ (in
zwart), ‘slechte’ (in grijs) en ‘ontbonden’ (in wit) relatie op elk van de meetmo‐
menten: drie weken in detentie (D1), drie maanden in detentie (D2), negen maan‐
den in detentie (D3), achttien maanden in detentie (D4) en zes maanden na uit‐
stroom uit detentie (R1). De kansen worden gepresenteerd voor gedetineerden
die bij de eerste meting aangaven dat hun relatie ‘slecht’ was (tweede grafiek),
gedetineerden die bij de eerste meting aangaven dat hun relatie ‘gemiddeld/goed’
was (eerste grafiek), en alle gedetineerden (derde grafiek).
Duidelijk is dat er twee processen plaatsvinden die elkaar versterken. Bij het eer‐
ste proces is het zo dat als een relatie slecht is, er een relatief grote kans is dat
deze bij de volgende meting (ook) slecht is. Bij het tweede proces is het zo dat als
de relatie slecht is, er een relatief grote kans is dat deze relatie bij een volgende
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Figuur 2

Kansen op soort relatie bij R1 – bij uitstroom respectievelijk na D1,
D2, D3 of D4 – gebaseerd op het model van tabel 6

meting beëindigd is. Als deze twee processen samen een aantal keer worden her‐
haald, dan leidt dat ertoe dat het percentage ontbonden relaties steeds groter
wordt, maar ook dat dit voor gedetineerden die in het begin een slechte relatie
hebben extra snel gaat. De eerste grafiek laat echter zien dat indien de relatie
gemiddeld tot goed is, er een relatief grote kans is dat deze relatie bij de volgende
meting nog steeds gemiddeld tot goed is, al neemt dit ook over tijd af.
Een aanvullende vraag is uiteraard in hoeverre de duur van detentie van invloed is
op het verloop van de partnerrelatie. Om die vraag te beantwoorden worden in de
drie grafieken van figuur 2 – opnieuw op basis van de geschatte parameters van
het transitiemodel zoals weergegeven in tabel 6 – de kansen weergegeven op het
hebben van een gemiddelde/goede, slechte of ontbonden relatie bij de meting zes
maanden na vrijlating (bij R1). Deze kansen zijn berekend voor verschillende
groepen gedetineerden: zij die korter dan drie maanden gezeten hebben (de D1groep), zij die tussen drie en negen maanden gedetineerd zijn geweest (de D2groep), zij die tussen negen en achttien maanden gedetineerd zijn geweest (de
D3-groep), en zij die langer dan achttien maanden gedetineerd zijn geweest (de
346
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D4-groep). De grafieken laten duidelijk zien dat gedetineerden die langer in
detentie hebben gezeten – in vergelijking met gedetineerden die korter in deten‐
tie hebben gezeten – een grotere kans hebben dat de relatie zes maanden na
detentie beëindigd is. Opgemerkt moet wel worden dat dit een ‘causaal’ effect van
detentie kan zijn, maar het kan ook komen doordat de tijdsperiode waarover
gekeken wordt voor de groep die langer in detentie zit, langer is. Dit houdt in dat
elke dag extra in detentie ook weer extra kansen geeft op een relatiebeëindiging.
Discussie
In de huidige criminologische literatuur is verrassend weinig bekend over het ver‐
loop van de partnerrelaties van gedetineerden tijdens en na detentie. Het was met
name onbekend in hoeverre al bestaande verschillen in de relatiekwaliteit vooraf‐
gaande of aan het begin van de detentieperiode doorwerken gedurende en na
detentie. Deze studie heeft daarom onderzocht hoe partnerrelaties van gedeti‐
neerden zich ontwikkelen vanaf het begin van hun gevangenschap, tijdens hun
detentieperiode en in de zes maanden erna. Deze studie maakt daarbij gebruik
van gegevens van het Prison Project, een longitudinaal onderzoek waarbij 747
gedetineerden met een partner zijn ondervraagd op meerdere momenten tijdens
en na hun detentie.
De resultaten laten zien dat als gedetineerden de relatiekwaliteit als slecht erva‐
ren aan het begin van hun detentie, de kans relatief groot is dat de relatie ook in
het vervolg slecht is en dat deze wordt beëindigd. Dus terugkijkend naar de drie
conflicterende hypotheses blijkt dat er sprake is van een verslechtering van de
partnerrelaties van gedetineerden, maar met name als de relatiekwaliteit al slecht
was aan het begin van de detentieperiode. Het is dus maar de vraag in hoeverre
verschillende theoretische mechanismen die in de literatuur geopperd zijn als
reden voor deze verslechtering, denk aan incapacitatie, stigmatisering van
(ex-)gedetineerden en hun partners en mogelijke financiële gevolgen van detentie
(zie ook de bespreking van deze mechanismen eerder in dit artikel), ook daadwer‐
kelijk een rol spelen. De bevindingen in dit artikel suggereren dat het verslechte‐
ren of verbreken van relaties vooral een proces op zich is. Maar uiteraard is het
mogelijk dat dit proces beïnvloed wordt door de besproken mechanismen. Voor
toekomstig onderzoek zou het interessant zijn om te achterhalen welke van deze
mechanismen een rol spelen en op welke wijze.
Deze studie laat dus zien dat hoe de partnerrelaties van gedetineerden zich ont‐
wikkelen tijdens en na detentie erg afhankelijk is van hoe goed of slecht de relatie
was toen gedetineerden detentie binnenkwamen. Slechte partnerrelaties blijven
over het algemeen slecht of beëindigen tijdens en/of na detentie, maar gemid‐
delde tot goede relaties blijven tijdens detentie hetzelfde en stabiel. Deze bevin‐
dingen verschillen van die van eerder empirisch onderzoek, aangezien de meeste
bestaande studies lieten zien dat detentie ‘gemiddeld genomen’ de kans op een
scheiding vergroot (Apel e.a., 2009; Lopoo & Western, 2005; Massoglia e.a., 2011;
Van Schellen, 2012; Western, 2006). Onze studie laat echter zien dat de kans op
een scheiding vooral wordt vergroot als de partnerrelatie al slecht was aan het
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begin van detentie. Gedetineerden met een gemiddelde tot goede relatie kunnen
namelijk hun relatie over het algemeen wel behouden tijdens en na detentie, wat
waarschijnlijk ook weer een positieve uitwerking heeft op de recidivekansen van
deze gedetineerden. Dus detentieschade op de partnerrelaties van gedetineerden
en de mogelijke gevolgen voor het resocialisatieproces van gedetineerden gelden
voornamelijk voor gedetineerden die al een slechte relatie hadden bij binnen‐
komst in detentie.
Een mogelijke beleidsimplicatie zou kunnen zijn dat de Dienst Justitiële Inrich‐
tingen in penitentiaire inrichtingen meer mogelijkheden gaat aanbieden voor
relatietherapie tussen gedetineerden en hun partner, mocht de relatie slecht zijn,
zodat de relatie mogelijk kan verbeteren tijdens de detentieperiode. Een derge‐
lijke aanbeveling is in het buitenland al eerder gedaan. De studie van Mowen en
Visher (2016) suggereert dat ‘family-centered classes’, programma’s die indivi‐
duen kunnen helpen om beter met familieleden te communiceren, zoals woedebe‐
heersing of geweldpreventie, waarschijnlijk mogelijkheden bieden om familie- en
partnerrelaties van gedetineerden te verbeteren.
Bij de interpretatie van de resultaten van dit artikel dient echter enige voorzich‐
tigheid in acht genomen te worden. Het huidige onderzoek kent namelijk een
aantal beperkingen. Ten eerste was de groep onderzochte gedetineerden relatief
klein op latere meetmomenten, bijvoorbeeld op het derde (negen maanden in
detentie) en vierde meetmoment (achttien maanden in detentie). Deze uitval op
latere meetmomenten komt met name doordat gedetineerden vrijkomen uit
detentie – en is dus het gevolg van het Nederlandse straf- en detentie-klimaat (en
niet van ‘non-response’ van gedetineerden). In Nederland zijn de straffen relatief
kort in vergelijking met andere landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Een stu‐
die van Eggen en Kaldien (2008) laat bijvoorbeeld zien dat 80 procent van de
Nederlandse gedetineerden zes maanden of korter in detentie zit, dus onze
onderzoeksgroep bestaat voor het merendeel uit relatief kortgestraften (wat ook
blijkt uit de grote vorm van uitval op latere meetmomenten). Toekomstige long‐
itudinale studies in andere landen zijn dan ook zeker nodig om te onderzoeken in
hoeverre de bevindingen van deze studie internationaal generaliseerbaar zijn
(Dirkzwager e.a., 2018).
Een tweede beperking is dat dit onderzoek zich (alleen) richt op volwassen Neder‐
landse mannen die verblijven in een Nederlands huis van bewaring. Verder kon‐
den gedetineerden met ernstige psychische problemen niet worden benaderd
voor het onderzoek. Hierdoor zijn de representativiteit en generaliseerbaarheid
van de resultaten beperkt tot deze groep.
Een derde beperking is dat in deze studie alleen aan gedetineerden, en niet aan
hun partners, gevraagd is naar de kwaliteit van hun relatie. Het is mogelijk dat
gedetineerden hun relatie veel mooier hebben ervaren of voorgesteld dan dat
deze in werkelijkheid is en/of door de partner ervaren wordt. Mogelijk is er daar‐
naast ook juist sprake van een grotere non-respons onder gedetineerden met een
relatief slechte of beëindigde partnerrelatie. Ook zou een partner meer kunnen
vertellen over de problemen waar zij tegenaan loopt, wat ook weer meer inzicht
zou kunnen geven in welke mechanismen een rol spelen.
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Een vierde beperking is dat we een aantal persoonlijke kenmerken niet konden
meenemen in onze analyses omdat we geen gegevens erover tot onze beschikking
hadden, terwijl die mogelijk wel van belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van
de partnerrelaties van gedetineerden, met name tijdens detentie. Zo weten we bij‐
voorbeeld niet wat de afstand is tussen het huis van bewaring en het woonadres
van de partner, de mogelijkheden voor contact met de partner of bezoekregelin‐
gen. Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn om ook deze kenmerken te
analyseren, om zo nog meer inzicht te krijgen in het verloop van de partnerrelatie
tijdens detentie en de oorzaken van dit verloop. Voor toekomstig onderzoek is
het dan ook van belang om naast gedetineerden ook hun partner te bevragen.
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