
 Kwetsbare groepen 

-   Gedetineerden die voor detentie 

weinig contact hadden met familie 

en vrienden 

-   Oudere gedetineerden  

-   Gedetineerden die niet in Nederland 

zijn geboren 

-   Vrouwelijke gedetineerden  

Hoe vaak ontvangen gedetineerden bezoek?  

 H e t  o n t v a n g e n  v a n   

b e zo e k  t i j d e n s  d e t e n t i e   

Hoeveel gedetineerden ontvangen bezoek?  

 

Meer weten? Berghuis, M.L., Palmen, H. Cochran J.C. & Nieuwbeerta, P. (2022). Visitation enablers and barriers: Evaluating the influences of practical, relational, and experien-

tial factors on visitation in Dutch prisons. Crime & Delinquency. Advanced online publication. https://doi.org/10.1177/00111287211061721     

           Berghuis, M.L., Palmen, H. & Nieuwbeerta, P. (2021). De prevalentie en determinanten van bezoek van partners, kinderen, familie en vrienden aan Nederlandse 

gedetineerden: de rol van sociale netwerkkenmerken en criminele geschiedenis. Panopticon, 42(2), 129-148.  

 Maak het bezoekbeleid flexibel (bijv. door bezoek in het weekend mogelijk te maken)  

 Plaats gedetineerden in de regio  

 Richt aandacht op de kwetsbare groepen  

 Investeer in het verbeteren van de bezoekervaring  

heeft geen bezoek ontvangen  

In de afgelopen drie maanden  
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1 keer 2 keer 3 keer 4 keer 5 keer
of vaker

 
 

Positieve emotionele ervaringen met bezoek 

hangen samen met frequenter bezoek  De frequentie van bezoek neemt af  naarmate 

het aantal eerdere detenties  toeneemt 

Bezoekers die in dezelfde provincie wonen  
als de inrichting komen vaker op bezoek dan  

bezoekers die buiten de provincie wonen  

Het ontvangen van bezoek tijdens detentie is een belangrijke manier om contact te onderhouden met fami-

lie en vrienden. Deze relaties zijn essentieel voor het leven na detentie. Sommige gedetineerden krijgen 

echter nooit bezoek, terwijl andere gedetineerden regelmatig bezoek krijgen.  

Gedetineerden ontvangen gemiddeld 

drie bezoeken per maand  

In inrichtingen waar bezoek mogelijk is op 

meerdere dagen en in het weekend       

ontvangen meer gedetineerden bezoek  

Partners komen het vaakst 

op bezoek (bijna wekelijks)  

Welke factoren hangen samen met 

bezoekfrequentie?  
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