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DE TIMING, FREQUENTIE, EN CONSISTENTIE VAN BEZOEK TIJDENS DETENTIE 
EN RECIDIVE  

 
Aanleiding 
Een van de voornaamste manieren om zinvol contact met familie en vrienden te hebben tijdens de 
detentieperiode is door gevangenisbezoek. Diverse theorieën geven aan dat het ontvangen van bezoek 
tijdens detentie heel belangrijk is voor het leven na detentie. Echter niet alle gedetineerden ontvangen 
bezoek, en de frequentie en consistentie van bezoek kan veranderen in de loop van detentie.  
  
Onderzoeksvraag 
Welke bezoekpatronen (d.w.z., verschillen in de timing, frequentie en consistentie van bezoek)  
ervaren gedetineerden in de loop van detentie en hoe hangen deze patronen samen met recidive tot 
twee jaar na vrijlating?  
 
Methode 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de bezoek- en recidiveregistratiegegevens van 541 
gedetineerde mannen die in 2017 vrijgelaten zijn. Op basis van de bezoekregistratiegegevens over de 
periode twee jaar voor vrijlating zijn groepen geïdentificeerd die verschillende ervaringen hebben 
m.b.t. de timing, frequentie, en consistentie van bezoek. Vervolgens werd in kaart gebracht in hoeverre 
deze patronen samenhangen met recidive tot twee jaar na vrijlating.  
 
Resultaten 
De volgende vijf groepen konden worden onderscheiden op basis van bezoekregistratiegegevens over 
de periode twee jaar voor vrijlating: 1) geen bezoek (21%), 2) sporadisch bezoek (d.w.z., een consistent, 
laag aantal bezoeken, 18%), 3) afnemend bezoek (d.w.z., een afname van het aantal bezoeken 
voorafgaand aan vrijlating, 20%), 4) toenemend bezoek (d.w.z., een toename van het aantal bezoeken 
in de maanden voor vrijlating, 27%) en 5) frequent bezoek (d.w.z., een consistent, hoog aantal 
bezoeken, 14%). De resultaten laten zien dat de frequent bezoek en toenemend bezoek groepen 
minder kans op een veroordeling voor overtredingen binnen zes maand na vrijlaten hebben. De 
bezoekpatronen van de overige groepen waren niet gerelateerd aan recidive. Binnen twee jaar na 
vrijlating lijkt het effect af te zwakken, want dan zijn bezoekpatronen voor geen enkele groep 
gerelateerd aan recidive.  
 
Conclusie en aanbevelingen 
Deze studie laat zien dat niet zozeer het ontvangen van bezoek in detentie, maar het ontvangen van 
consistent, frequent bezoek ontvangen, met name net voor vrijlating, samenhangt met een 
verminderde kans op recidive. Mogelijk werkt het ontvangen van bezoek vooral als een ‘landing spot’: 
door het ontvangen van bezoek worden belangrijke relaties onderhouden die gedetineerde personen 
direct na vrijlating kunnen helpen, maar deze zijn niet in staat om op de langere termijn de kans op 
recidive te beïnvloeden. 


