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WELZIJN IN DETENTIE 
 

Aanleiding 

Het beperken van detentieschade en creëren van een humaan leefklimaat zijn belangrijke 

uitgangspunten voor de Dienst Justitiële Inrichtingen. We weten echter uit eerder onderzoek dat 

gedetineerden een kwetsbare populatie vormen, met een bovengemiddeld hoge prevalentie van 

psychische problematiek. Enerzijds betreft dit problemen die reeds voor detentie aanwezig waren, 

anderzijds kan detentie zelf het ontstaan en de ontwikkeling van problemen beïnvloeden, zowel in 

positieve als negatieve zin. Het is daarom belangrijk om de relatie tussen leefklimaat en welzijn van 

gedetineerden in kaart te brengen. 

 

Onderzoeksvraag 

Hoe hangt de beleving van het leefklimaat samen met het welzijn van gedetineerden? 

 

Methode 

Om deze vraag te onderzoeken, is gebruik gemaakt van data van de Life in Custody studie. Dit is een 

grootschalig onderzoek onder alle mannen en vrouwen die tijdens de onderzoeksperiode (januari-

maart 2017) in Nederlandse Penitentiaire Inrichtingen (PI’s) verbleven. Zij zijn door 

onderzoeksmedewerkers van de Universiteit Leiden uitgenodigd om – vrijwillig – een vragenlijst in te 

vullen over hun detentiebeleving. De respons was 81%. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van 

de data van 4.538 respondenten, verspreid over 244 afdelingen en 28 PI’s. Verschillende aspecten 

van het leefklimaat (autonomie, veiligheid, relaties tussen gedetineerden, omgang met personeel, 

contact met de buitenwereld, zinvolle activiteiten en voorzieningen) zijn gemeten op een schaal van 

1 tot 5 (van ‘volledig mee oneens’ tot ‘volledig mee eens’). In de analyses is gekeken in hoeverre dit 

samenhangt met twee verschillende vormen van welzijn: psychische klachten (bijv. ‘Hoe vaak in de 

afgelopen week voelde u zich hopeloos?’) en emotioneel welbevinden (bijv. ‘Hoe vaak in de 

afgelopen maand had u het gevoel dat u gelukkig was?’). 

 

Resultaten 

De beschrijvende resultaten laten zien dat 18% van de ondervraagden dusdanig ernstige psychische 

klachten ervaart dat er mogelijk sprake is van een ernstige psychiatrische stoornis. Daarnaast is de 

gemiddelde score op emotioneel welbevinden (M = 3,19) significant lager dan de normscore voor de 

Nederlandse bevolking (M = 3,67). Gedetineerden op de Extra Zorg Voorziening en in het Huis van 

Bewaring meer psychische klachten en lager welbevinden rapporteren. Regimeverschillen kunnen te 

maken hebben met kenmerken van de populatie en met leefklimaatverschillen, zoals het 

dagprogramma dat wordt aangeboden. Gedetineerden die meer autonomie en veiligheid ervaren, 

vaker zelf kunnen koken en een goede relatie hebben met medegedetineerden, rapporteren minder 

psychische klachten en hoger welbevinden. 

 

Conclusie en aanbevelingen 

De studie bevestigt dat het welzijn van gedetineerden reden tot zorg is, ongeacht de oorzaak van de 

problematiek. Bij gedetineerden op de Extra Zorg Voorziening is vaak bekend dat zij psychische 

problemen hebben, maar op andere afdelingen is hiervoor ook aandacht nodig. Vooral in het Huis 

van Bewaring zijn gedetineerden kwetsbaar, omdat ze vaak nieuw in detentie zijn en moeten 

omgaan met de onzekerheid van een lopend proces. Daarnaast is het dagelijks programma in het 

Huis van Bewaring beperkter dan op reguliere Gevangenisafdelingen. Er is individuele aandacht nodig 

voor de complexe zorgbehoefte van gedetineerden. Daarnaast kan gekeken worden hoe het 

leefklimaat op afdelingen en activiteiten (zoals zelf koken) bij kunnen dragen aan het verbeteren van 

het welzijn van de populatie. 
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