
De Life in Custody Study heeft verschillende aspecten van welzijn van gedetineerden in Nederlandse 

gevangenissen in kaart gebracht. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen psychische klachten, ernstige    

psychische klachten (indicatie van een psychiatrische stoornis) en emotioneel welbevinden.  

 

We l z i j n  i n  d e t e n t i e  

 

Psychische klachten is gemeten met 

de Kessler Psychological Distress Scale 

(K6). Dit is een screeninginstrument voor 

ernstige psychiatrische stoornissen (vb: 

‘Hoe vaak in de afgelopen week voelde u 

zich hopeloos? ’) 

Emotioneel welbevinden is gemeten met 

de Dutch Mental Health Continuum -Short 

Form. Dit geeft een indicatie van levenste-

vredenheid en positieve gevoelens (vb: ‘Hoe 

vaak in de afgelopen maand had u het ge-

voel dat u gelukkig was? ’) 

ervaart psychische klachten 

ervaart ernstige psychische klachten, 

boven de drempelwaarde voor een 

mogelijke psychiatrische stoornis 

 

Het emotioneel welbevinden van gedetineerden is 

lager dan van de algemene Nederlandse bevolking.  

Vrouwen in detentie rapporteren meer psychische klachten dan mannen, maar verschillen 

niet van mannen wat betreft emotioneel welbevinden.  

81% 

18% 

Gedetineerden in (Zeer) Beperkt Beveiligde    

Inrichtingen rapporteren minder psychische 

klachten en hoger welzijn dan gedetineerden op 

alle andere afdelingen.  

31% van de gedetineerden verblijft in een HvB  

De Extra Zorgvoorziening is een afdeling voor 

kwetsbare gedetineerden. Gedetineerden op deze 

afdeling ervaren meer psychische klachten en lager 

Gedetineerden die meer autonomie en veiligheid 

ervaren, vaker zelf kunnen koken en een goede 

relatie hebben met medegedetineerden, rappor-

teren minder psychische klachten en hoger welzijn.  

 

 

Meer weten? Van Ginneken, E.F.J.C., Palmen, H., Bosma, A.Q., & Sentse, M. (2019). Bearing the weight of imprisonment: The relationship between prison climate and   
well-being. Criminal Justice & Behavior, 46(10), 1385-1404. doi: 10.1177/0093854819867373  

Individuele aandacht voor psychische 

problemen en welzijn is belangrijk, niet 

alleen op de Extra Zorgvoorziening.  

Er is gekeken hoe welzijn samenhangt met kenmerken van inrichtingen en het leefklimaat. Dit 

geeft informatie over de zorgbehoefte van mannen en vrouwen tijdens hun detentie, maar kan 

ook helpen bij een betere begeleiding naar een succesvolle terugkeer in de maatschappij.  

Gedetineerden in Huis van Bewaring 

rapporteren meer psychische klachten 

en lager welzijn dan gedetineerden op 

reguliere gevangenisafdelingen  
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