Document van Gevangenenzorg Nederland, 2016
Kinderen met een ouder in detentie
Detentie van een ouder heeft veel gevolgen voor kinderen. Als achterblijvende ouder kunnen er
vragen ontstaan over hoe het kind hierin begeleid kan worden. De houding van de achterblijvende
ouder is voor het kind heel belangrijk. Als je informatie of advies wilt in de begeleiding van je kinderen
ben je welkom om te bellen of te mailen naar onze organisatie. Wij denken met je mee en verwijzen je
waar nodig naar instanties die verder hulp kunnen bieden. In dit document lees je een en ander over
de impact van detentie op kind(eren) en wat hen hierin kan helpen

1. Gevolgen voor kind(eren) als een ouder in detentie is
Voor kinderen is het moeilijk als één van hun ouders in de gevangenis terecht komt.
Kinderen missen plotseling een ouder, daarbij is de achterblijvende ouder minder beschikbaar door de
stresssituatie. Detentie wordt in de maatschappij afgekeurd en daardoor durven kinderen vaak niet
met anderen over de detentie te praten. Ook vanuit het gezin wordt het soms geheim gehouden.
Detentie van een ouder heeft veel impact voor een kind.
Gevolgen voor uw kinderen kunnen zijn:
- Gemis van nabijheid/ intimiteit met de gedetineerde ouder.
- Gemis van emotionele steun van de gedetineerde ouder en/of van de thuisblijvende
ouder.
- Een onrustige thuissituatie door financiële problemen en/of problemen rondom
huisvesting.
- Aanvoelen van stress van de thuisblijvende ouder.
- Bij geheimhouding voelt het kind vaak wel dat er iets is. Dit wordt door het kind soms
ingevuld met eigen gedachten/ fantasieën. Als het kind van de detentie weet, maar dit
naar anderen geheim moet houden, leeft het kind in een dubbele wereld. Dit kan leiden tot
gevoel van eenzaamheid of isolement.
- Schuldgevoelens, schaamte, boosheid.
- Verlatingsangst; je kind kan bang zijn dat je als achterblijvende ouder ook zal vertrekken
- Gemis van een voorbeeldfiguur doordat een van de ouders in detentie is. Er kan ook
sprake zijn van een negatief voorbeeldfiguur.
- Er kunnen loyaliteitsproblemen zijn. Een kind wil zijn/haar ouder(s) helpen en voelt zich
loyaal naar elk van de ouders. Als het kind voelt dat de achterblijvende ouder zich
negatief uit over de gedetineerde ouder, zal het kind zich minder vrij voelen om contact te
hebben met gedetineerde ouder.
- Er kan parentificatie komen als een kind de zorgrol op zich neemt voor de achterblijvende
ouder.
Door al deze gevolgen kunnen kinderen emotionele problemen ontwikkelen. Bij kinderen uit zich dit
vaak in het gedrag. Het kind gaat zich op school of thuis anders gedragen. Voor kinderen is het erg
belangrijk hoe je als ouder(s) met hen omgaat. Je kunt je kinderen op de volgende manieren helpen:
- Door je kind te laten merken dat je oog hebt voor de gevolgen die de nieuwe situatie heeft
voor het kind.
- Door openheid en vertrouwen te geven in de relatie met je kind, waarbij je je kind ruimte
geeft voor vragen en emoties.
- Door je kind te stimuleren in het hebben van vriendjes en vriendinnetjes.
- Door met je kind mee te denken wat hij/ zij over detentie kan zeggen tegen vriendjes/
vriendinnetjes (als detentie geheim gehouden wordt, ontvalt daarmee de mogelijkheid
voor het kind om steun te krijgen van vriendjes of vriendinnetjes).
- Je helpt je kind als je het stimuleert contact te hebben met een vertrouwde volwassene bij
wie je kind met zijn/haar verhaal terecht kan (ouder, vertrouwenspersoon op school,
vertrouwd iemand in familie) .

-

-

Ieder kind reageert verschillend. Het hangt dan ook van de persoonlijkheid van je kind af
hoe het reageert op de situatie. Professionele hulp voor je kind kan soms helpen om deze
moeilijke situatie een plek te geven. Hierbij kan je denken aan hulp van een
kinderpsycholoog.
Zie ook de website van Survivalkidxl. Hier staan veel bruikbare tips voor de begeleiding
van kinderen rondom detentie: www.survivalkid.nl

2. Informeren van kind(eren) over een ouder in detentie
Openheid kan bijdragen aan het welzijn van kinderen. Er kan anders een geheimzinnige sfeer
ontstaan rondom de afwezigheid van de gedetineerde ouder. De kans is groot dat het kind dingen
bedenkt die ver afwijken van de werkelijkheid. Kinderen voelen geheimen aan en vullen dit vaak in
met eigen (nare) fantasieën. Door met de kinderen te praten over de detentie, is er ook ruimte voor
hun vragen en hun angsten.
Als het een dilemma is om kinderen wel/niet te informeren, kan het belangrijk zijn om dit dilemma met
een leerkracht/vertrouwenspersoon van school te bespreken. Zij kennen het kind en kunnen hierin
meedenken. Zo kan de ouder en school gezamenlijk om het kind heen staan. Het is geen prettige of
makkelijke boodschap om aan het kind te moeten vertellen dat vader of moeder in de gevangenis zit.
Hierbij enkele richtlijnen.
- Zoek een rustig moment uit om je kind te vertellen over de detentie van zijn
vader/moeder.
- Wanneer je kinderen in verschillende leeftijdscategorieën hebt, vertel ieder kind
afzonderlijk en passend bij de ontwikkeling over de detentie van vader/moeder.
- Probeer geen oordeel te geven over de vader/moeder van je kind. Het gevaar is namelijk
aanwezig dat het kind dan gaat denken dat hij niet meer van de gedetineerde
vader/moeder mag houden.
- Bedenk van te voren welk antwoord je geeft op vragen over het delict van vader/moeder
of de vraag wanneer vader/moeder naar huis komt. Stem dit indien mogelijk met de
gedetineerde ouder af.
- Bespreek met je kind wat hij/zij tegen vriendjes en vriendinnetjes mag zeggen over de
detentie van vader/moeder.
- Leg uit hoe het leven in de gevangenis eruitziet. Denk hierbij aan de indeling van de cel
en het dagprogramma.
- Stimuleer je kind om contact te houden met vader/moeder, maar laat je kind vrij om te
kiezen als het (tijdelijk) geen contact wil.
- Je kind moet wennen aan het feit dat vader/moeder gedetineerd zit. Kom er later nog
eens op terug en houd in de gaten hoe je kind omgaat met de detentie van vader/moeder.
- Een kind kan soms bang worden dat de verzorgende ouder ook uit zijn leven verdwijnt.
Het is belangrijk om hier op te letten en het kind gerust te stellen dat dit niet zal gebeuren.
Bij de boekentips (par. 9.) staat het boekje: “Ik ga naar papa”. In dit boekje staan ook diverse
handvatten over het informeren van kinderen over de detentie van een ouder.

3. Wel/ niet bezoeken van kind(eren) bij gedetineerde ouder
Als een kind contact kan houden met de gedetineerde ouder kan dit het contact tussen ouder en kind
versterken. Hierin zijn een aantal dingen belangrijk:
- Het kind moet weten dat het vrij is in zijn/haar keus om contact met gedetineerde ouder te
houden. Een afwijzende reactie van de ouder thuis kan het kind in een dilemma brengen.
Het voelt de band met de gedetineerde ouder (is loyaal naar gedetineerde ouder) en het
kind wil de ouder thuis niet teleurstellen (is loyaal aan ouder thuis). Als een kind moet
kiezen tussen ouders komt het in een loyaliteitsconflict. Dit is een zware en onmogelijke
keuze voor kinderen.
- Het kan een kind helpen als het zijn/haar verhaal (bijvoorbeeld bezoek in PI) met anderen
kan delen. Dit kunnen vrienden/vriendinnen zijn, maar ook bijvoorbeeld familie, buren,
school, kerk.
- Een zorgvuldige houding van de ouder in de gevangenis waarbij het kind niet emotioneel
belast wordt door het verhaal van de ouder in de gevangenis.

-

-

-

Zo nodig de aanwezigheid van een derde persoon (bijvoorbeeld een vrijwilliger) om de
ontmoeting tussen ouder en kind te ondersteunen en te voorkomen dat het zwaar wordt
voor het kind. Het zal namelijk altijd emotioneel belastend zijn voor het kind.
Zo nodig (vrijwilligers)hulp voor de ouder thuis om te leren om de gedetineerde ouder te
blijven zien als ouder van het kind. De ouder moet leren om de partnerrelatie te scheiden
van de ouderschapsrelatie.
Als er sprake is geweest van een delict in huiselijke sfeer is het waarborgen van de
veiligheid tussen de gedetineerde ouder en het kind van belang. Zowel fysiek als
emotioneel. Daarnaast vraagt het extra begeleiding voor de achtergebleven ouder om in
te schatten wanneer contact ouder kind weer haalbaar/wenselijk is.

Het is van belang om de band tussen kind en gedetineerde ouder te ondersteunen. Daarbij moet
echter wel de fysieke en emotionele veiligheid van het kind gewaarborgd zijn. Bij situaties van
(huiselijk) geweld gericht op kinderen, is er begeleiding noodzakelijk om het contact met de ouder
weer op te bouwen. Het totaal verbreken van contact tussen ouder en kind (hoe moeilijk de relatie ook
is) kan verstrekkende gevolgen hebben voor een kind. Waar mogelijk verdient het aanbeveling om
wegen te zoeken om met hulp/begeleiding het contact vorm te geven. Dit vraagt nadrukkelijk
randvoorwaarden en begeleiding.

4. Informatie voor achterblijvende ouder met kind(eren)
Je kind is nog jong, maar maakt nu mee dat een van zijn ouders in de gevangenis zit. Het voelt de
emoties die dit met zich meebrengt en is op zijn eigen manier bezig met de detentie van zijn
vader/moeder. Een jonger kind (4-6 jaar) is nog niet goed in staat om zijn emoties te verwoorden. Het
voelt van alles, maar emoties als schuld, schaamte, verdriet en boosheid, lopen door elkaar. Mede
daardoor laat het meer in gedrag zien hoe het zich voelt. Ieder kind kan dit weer anders uiten.
Gemiddeld tot twaalf jaar is het denkproces nog niet volledig ontwikkeld en snappen kinderen
bepaalde dingen nog niet. Ze denken soms medeschuldig te zijn aan detentie omdat ze iets stouts
gezegd, gedaan of gedacht hebben. Het is belangrijk dit in de gaten te houden. Vooral kinderen
vragen zich af: 'Wat is er mis met mij?' of 'Wat heb ik gedaan, dat het zo gelopen is?'
De antwoorden die de kinderen op deze vragen bedenken zijn van grote invloed op het zelfbeeld en
het zelfvertrouwen van het kind. Het kind kan zich persoonlijk verantwoordelijk voelen. Het is daarom
belangrijk het kind duidelijk te maken hoe de situatie echt in elkaar steekt.
Kinderen hebben hun emoties minder onder controle, soms reageren kinderen erg explosief.
Ook zijn er kinderen die helemaal in hun schulp kruipen en nauwelijks iets laten zien van wat hen
bezighoudt. Ze houden daarbij vaak rekening met hun ouders die het zwaar hebben, willen onbewust
hun eigen verdriet daar niet aan toevoegen.
Tegelijkertijd zijn ze ook afhankelijk van de grote mensen om hen heen. Als die hen niet op de juiste
manier betrekken bij de situatie dan kunnen kleine kinderen er zelf ook niets mee. ‘Lastig’ gedrag is
soms een uiting van verdriet, niet wetende hoe ze die chaos aan gevoelens op een andere manier
moeten uiten. Als je zelf verdrietig bent, is het vaak moeilijk om daarbij goed op de emotionele reacties
van je kind te letten en het voldoende te begeleiden. Mogelijk kan je daarom ook iemand anders, die
belangrijk is voor je kind (opa, oma, tante, vriendin, etc.), betrekken in jullie situatie zodat deze
persoon er ook voor je kind kan zijn. Het zou iemand moeten zijn bij wieje kind zich fijn voelt.
Daarnaast is het goed om de school te informeren over de detentie en hen actief betrokken te laten
zijn in de zorg voor uw kind.

5. De rol die school kan hebben
Door de school te informeren over de situatie thuis, kan de leerkracht op school ook extra aandacht
voor uw kind hebben waar dat nodig is. Voor je kind kan het belangrijk zijn dat hij/zij weet dat er
iemand op school is met wie hij/zij erover mag praten. Dit kan variëren van een leerkracht,
vertrouwenspersoon tot schoolmaatschappelijk werker. Daarnaast kan er op de school een keus
gemaakt worden om aandacht te geven aan het onderwerp “detentie”. De leerkracht kan bijvoorbeeld
‘gevangenis en detentie’ als thema inbrengen in de klas. Er zijn scholen die er bijvoorbeeld een
weekthema of lespakket voor maken. Het is belangrijk dat het dan een algemeen onderwerp is en niet
“alleen over de situatie van een specifiek kind”. De juffrouw kan dan ook beschermend reageren als
leerlingen een negatieve reactie erover zouden geven. Het is belangrijk dat de leerkracht en andere

ouders in gesprekken op school en thuis duidelijk maken dat een gedetineerde meer is dan een
gevangene. Hij is ook de ouder van een kind.
Soms speelt de vraag of op een school andere ouders ingelicht moeten worden.
Belangrijk hierin is de vraag wat het voor het kind oplevert als ouders ingelicht worden. Door ouders
in te lichten bij wie je kind gaat spelen, kan er mogelijk meer steun/begrip/aandacht zijn. Deze ouders
kunnen dan hun kinderen ook helpen wat zo’n situatie van detentie betekent. Deze ouders kunnen
hun kinderen dan ook stimuleren om jouw kind uit te blijven nodigen om te komen spelen. Het kan ook
nadelen hebben, dat ze juist willen dat hun kinderen niet meer met jouw kind speelt.

6. Hulpmogelijkheden voor kinderen/jongeren
6.1.
De Kindertelefoon
Via de kindertelefoon kan een kind of jongere anoniem bellen/chatten/mailen met een hulpverlener of
vrijwilliger. Deze persoon luistert naar het verhaal en kan meedenken of advies geven. Er zijn
verschillende kindertelefoons:
- Christelijke Kindertelefoon, zie http://www.chris.nl/
- Algemene Kindertelefoon, zie http://www.kindertelefoon.nl/
6.2.
Websites
Er zijn een aantal websites die gericht zijn op kinderen waarvan een familielid in detentie zit:
- https://www.dji.nl/Onderwerpen/Info-voor-Kids/
- www.survivalkid.nl
Op deze website kan er gechat worden met leeftijdgenoten die te maken hebben met een
familielid in detentie. Op de site staat diverse achtergrondinformatie en er kunnen vragen
gesteld worden.
6.3.
Professionele hulpmogelijkheden voor kinderen
Er zijn diverse professionele hulpmogelijkheden voor kinderen/jongeren
Praktijk voor Kindercoaching Regenboogkind http://www.regenboogkind.nl/
Schoolmaatschappelijk Werk
Kinderpsycholoog
GGZ Kinderpsychiatrie
Bureau Jeugdzorg
Trivium http://www.triviumzhz.nl/hoofdstukken/jongeren.html
7. Hulpaanbod Gevangenenzorg Nederland
Gevangenenzorg Nederland is een organisatie die zich inzet voor gevangenen en hun familie. Wij
doen dit met de hulp van vrijwilligers die een bezoek brengen in de gevangenis of bij de familie thuis.
Deze vrijwilligers bieden een luisterend oor voor uw verhaal en kunnen meedenken in je situatie. Waar
nodig wordt meegedacht rondom allerlei praktische zaken. Met het Programma Kindercadeau kan de
gedetineerde ouder een cadeau aanvragen voor zijn/haar jarige kind thuis. Dit wordt door onze
organisatie betaald en via een vrijwilliger thuisbezorgd.
Binnen de afdeling Familiezorg is er naast bezoekcontact ook de mogelijkheid van Bel- en
Mailconsulten met ons kantoor. Familie van gedetineerden kunnen bellen of mailen met een
maatschappelijk werker op kantoor voor een adviesvraag, informatie of een luisterend oor.
Daarnaast is er mogelijkheid voor 1 op 1 Lotgenotencontact met iemand in een soortgelijke situatie.
Binnen het contact met familie van gevangenen komt vaak ook de situatie van de kinderen naar
voren. Een achterblijvende ouder vraagt bijvoorbeeld advies over het wel/niet informeren van de
school van haar kind. Bij het bezoeken van de ouder heeft onze vrijwilliger ook te maken met de daar
aanwezige kinderen. Op deze indirecte wijze heeft de organisatie te maken met de situatie van
kinderen. Dit is dus vooral via de ouder. Gevangenenzorg Nederland heeft (nog) geen programma
specifiek gericht op kinderen/tieners. Onze ervaring is dat de ondersteuning via een maatjescontact
voor de ouder ten goede komt aan de ouder en daarmee indirect ook ten goede kan komen aan het
kind.
Als je hulp wilt krijgen via chat, kan dit via de chathulp op onze website:
http://www.gevangenenzorg.nl/hulpaanbod/chathulpex-gevangenenenfamilie

8. Overige organisaties die betrokken zijn bij kinderen tijdens detentie van een ouder
Er zijn een aantal organisaties die hulp geven aan kinderen van gedetineerden:
Humanitas, Project Gezin in Balans.
Website: http://www.gezin-in-balans.nl/
Gezin in Balans, is een project van Humanitas, dat zich richt op de relatie tussen de (ex-)
gedetineerde moeders en hun kind(eren), door het aanbieden van diverse activiteiten
tijdens en na detentie. Deze ondersteuning wordt vooral geboden bij het vinden van
oplossingen voor problemen die ook van invloed zijn op de kinderen, maar ook bij het
vormgeven van hun moederrol tijdens detentie en als ze terugkeren in het gezin. De
ondersteuning wordt daarbij door vrijwilligers (vaak zelf ook moeder) uitgevoerd, die
vooraf een training krijgen. De vrijwilligers, ook Moedermaatjes genoemd, bezoeken de
moeders in de gevangenis en/of als ze weer vrij zijn, in de thuissituatie.” (Gezin in
Balans).
-

Exodus, Project Ouder Kind en Detentie (OKD)
Website: www.exodus.nl/Informatie_hulpverleners_320.html
Het doel van het OKD is het in standhouden, herstellen en verbeteren van de relatie met
de gedetineerde ouder. Om zo de kans op terugval van de gedetineerde ouder te
verkleinen en de psychosociale schade voor zowel ouder en kind te beperken. Het belang
van het kind staat hierbij voorop. Het OKD komt tot stand in samenwerking met
Penitentiaire inrichtingen (PI) om een kindvriendelijk bezoek aan de gedetineerde ouder
mogelijk te maken voor kinderen in de leeftijd van 3-16 jaar. Inmiddels doen hier al 19
inrichtingen aan mee. De kinderen worden gekoppeld aan een vrijwilliger die hen brengt
naar dit bezoek en tevens een maatje is voor het kind.

9. Relevante websites/ Boekentips/ tv-programma
9.1.
Websites
De volgende websites bevatten relevante informatie rondom detentie:
- Website met informatie en chatmogelijkheid voor kinderen en jongeren:www.survivalkid.nl
Facebookgroep: https://m.facebook.com/groups/234225023588926
Kinderrechtswinkel: http://www.kinderrechtswinkel.nl/
Informatiesite over rechtsspraak: http://www.rechtvoorjou.nl/
Informatiesite voor jongeren van het Openbaar Ministerie: http://www.hetomvoorjou.nl/
Brief van ministers Jeugd en Gezin nav Werkconferentie: Kind en detentie, 2009
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32123/kst-32123-XVII28?resultIndex=92&sorttype=1&sortorder=4
9.2.
Boekentips
Er zijn diverse boeken met informatie en handvatten rondom detentie. De volgende boeken richten
zich vooral op de situatie van kinderen:
“Vogelvrij” (Een werkboek voor kinderen van ong. 7–12 jaar. Het is een boek met
werkvormen die kinderen helpen om de detentie van vader of moeder een plek te geven.
Het boek is bedoeld om gebruikt te worden door de volwassene die een kind begeleidt.)
Auteur: Conny van Tatenhove www.regenboogkind.nl
“Ik ga naar papa” (Boek met voorleesverhaal en tips over hoe je kinderen vertelt over
detentie). Auteur: Martine Delfos. Uitgave van Exodus. ISBN 9789085607
“Mama woont even ergens anders”. (Een werkboekje voor kinderen met verhalen en
opdrachten hoe zij betrokken kunnen zijn bij detentie van een ouder)
Uitgave van Humanitas, Gezin in Balans, deze is ook als pdf te krijgen: http://www.gezinin-balans.nl/uploads/downloads/werkboek%20voor%20kinderen.pdf
“Een mama in de gevangenis” (Een prentenboek voor jonge kinderen over het leven in de
gevangenis). Uitgave van Humanitas, Gezin in Balans
http://www.gezin-in-balans.nl/uploads/downloads/Prentenboekje1.pdf
“Houvast” (Verhalen van moeders over hun detentie)
Uitgave van Humanitas, Gezin in Balans

-

“Guus in de gevangenis” (prentenboek over het leven in de gevangenis)
Uitgave door Dienst Justitiële Inrichtingen

9.3.
Tv- programma
In het tv - programma ‘Je ouders in de lik’ wordt aandacht gegeven aan de situatie van kinderen met
een ouder in detentie. http://www.npo.nl/je-ouders-in-de-lik/01-05-2012/TROS_1299040
Citaat website:
Je Ouders in de Lik is een unieke reality-serie, waarin jongeren van gedetineerde ouders, gesteund
door ervaringsdeskundige Claudia Schoemacher, voor het eerst aan hun vader of moeder in de
gevangenis hun kant van het verhaal vertellen voor de camera.

