
 

  

 

 In de drie maanden voorafgaand aan de afname van de gedetineerdensurvey …  

 

B e z o e k ,  a g r e s s i e  e n  c o n t r a b a n d e  i n  d e t e n t i e   

Verbale en fysieke agressie of de aanwezigheid van contrabande, kan de veiligheid en het welzijn van      

gedetineerden en personeel bedreigen en de orde in detentie verstoren. Het ontvangen van bezoek speelt 

mogelijk een rol in de verklaring van agressie en bezit van contrabande in de gevangenis. Het is echter    

onduidelijk in hoeverre het ontvangen van bezoek gerelateerd is aan deze vormen van wangedrag.  

• Bezoek kan in beperkte mate helpen bij het verminderen van agressie in detentie  

• Bezoek verhoogt de kans op het bezit van contrabande (met name drugs)  

• Controles rondom bezoek zijn nodig en zouden zich met name kunnen richten op 

partners en vrienden  

In deze studie is gekeken naar het wel of niet ontvangen van bezoek, en naar de                    

bezoekfrequentie per type bezoeker, en hoe deze twee factoren samenhangen met agressie en   

bezit van contrabande.  

Meer weten? Berghuis, M.L., Sentse, M., Palmen, H. & Nieuwbeerta, P. (2021). Receiving visits in prison and aggressive and contraband misconduct among Dutch prisoners. 
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Gedetineerden werden bezocht door:       

partner, kind(eren), familie en  vrienden  

 

Partners kwamen het vaakst op bezoek  

Ontving  5%  een rapport voor 

agressie  

Ontving  17%  een rapport voor het 

bezit van contrabande  

In 80%  van deze rapporten ging het 

om bezit of gebruik van drugs  

 Ontving  73%  bezoek  

  

Bezoek van partners en  vrienden hangt 

samen met een grotere kans op het krijgen van een 

rapport voor bezit van contrabande  

...hangt samen met een grotere 

kans op het krijgen van een rapport 

voor bezit van contrabande  

...hangt niet samen met verbale     

agressie  

Bezoek van kind(eren) en familie  en  

bezoekfrequentie  hangen niet samen met agressie 

of bezit van contrabande  

...hangt samen met een kleinere 

kans op het krijgen van een rapport 

voor fysieke agressie  

Het ontvangen van bezoek in detentie…  

Wekelijks bezoek van vrienden hangt samen 

met een grotere kans op het krijgen van een rapport 

voor vernieling  
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