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BEZOEK, AGRESSIE EN CONTRABANDE IN DETENTIE 
 
Aanleiding 
Wangedrag in de gevangenis, waaronder verbale en fysieke agressie en de aanwezigheid van 
contrabande, zoals drugs en wapens, 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 contrabande in de gevangenis, echter het is onduidelijk in hoeverre het 
ontvangen van bezoek, van wie, en hoe vaak gerelateerd is aan deze vormen van wangedrag.  
  
Onderzoeksvraag 
In hoeverre hangt het wel of niet ontvangen van bezoek en de bezoekfrequentie per type bezoeker 
samen met agressie en bezit van contrabande in detentie? 
 
Methode 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de data van 3.885 gedetineerden, verdeeld over 28 
inrichtingen en 230 afdelingen. Deze gedetineerden hebben vragen beantwoord over hoe vaak en van 
wie ze bezoek hebben ontvangen in de drie maanden voorafgaand aan de dataverzameling (als een 
respondent korter dan drie maanden had vastgezeten, dan gingen deze vragen over de periode vanaf 
instroom). Daarnaast werd in kaart gebracht in hoeverre respondenten in dezelfde periode een 
rapport hebben gekregen voor agressie (d.w.z. fysiek of verbale agressie richting medegedetineerden, 
personeel of spullen[vernieling]) en contrabande (d.w.z. het gebruik of bezit van een verboden 
voorwerp, zoals drugs, mobiele telefoon, wapens).  
 
Resultaten 
De resultaten laten zien dat 73% van alle respondenten rapporteerde in de laatste drie maanden ten 
minste een keer bezoek te hebben ontvangen. Gedetineerden ontvingen diverse bezoekers, waarbij 
partners het vaakst op bezoek kwamen. In dezelfde periode kreeg 5% van alle respondenten een 
rapport voor agressie en 17% een rapport voor contrabande. Het merendeel van de rapporten voor 
contrabande ging over het gebruik of bezit van drugs. Gedetineerden die bezoek ontvingen kregen 
minder rapporten voor fysieke agressie dan gedetineerden die geen bezoek ontvingen, maar dit 
verschil bestond niet voor verbale agressie. Daarnaast was de kans op het krijgen van een rapport voor 
het bezit of gebruik van contrabande hoger voor gedetineerden die bezoek ontvingen dan voor 
gedetineerden die geen bezoek ontvingen. De kans op contrabande was met name hoger voor partner- 
en vriendenbezoek. Vriendenbezoek was ook geassocieerd met minder rapporten voor fysieke 
agressie. Bezoek van kinderen en familie waren niet gerelateerd aan agressie of contrabande. Hoe vaak 
relaties op bezoek kwamen was eveneens niet gerelateerd aan contrabande, maar wekelijkse bezoek 
van vrienden was geassocieerd met een hogere kans op het krijgen van een rapport voor agressie (met 
name vernieling).  
 
Conclusie en aanbevelingen 
De studie toont allereerst aan dat het ontvangen van bezoek in detentie, en dan met name bezoek van 
partner en vrienden, is gerelateerd aan een verhoogde kans op drugs-gerelateerde contrabande. In 
mindere mate laat deze studie zien dat het ontvangen van vriendenbezoek gerelateerd is aan een 
verminderde kans op fysieke agressie. Tegelijkertijd wordt de kans op agressie vergroot als vrienden 
wekelijks op bezoek komen. Mogelijk duidt dit op stressvolle ervaringen tijdens bezoek gezien het feit 
dat deze verhoging te maken heeft met vernieling en andere uitingen van frustraties (zoals tegen 
deuren slaan). Investeringen in het verbeteren van de bezoekervaring kan mogelijk bijdragen aan de 
orde en veiligheid.  
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