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Welke emotionele gevolgen heeft een detentie voor familie van gedetineerden?
Het kan je opeens overkomen. Je krijgt een telefoontje waarin je te horen krijgt dat je partner, kind,
vader of moeder gearresteerd is en verdacht wordt van een strafbaar feit. Een onzekere periode
breekt aan. Het is dan nog onbekend of je familielid werkelijk de dader van het delict is. Ook is het
wachten op welke straf hij/zij opgelegd krijgt.
De media en omstanders vormen vaak snel een oordeel over verdachten. Een groep die vaak
vergeten wordt, zijn de familieleden. Elke gedetineerde heeft familie. Afhankelijk van het contact dat er
is, kun je je als familie ook ‘gestraft’ voelen door de detentie. De veroordeling heeft invloed op je
dagelijkse leven. Vooral de achteruitgang van de financiële situatie is vaak een probleem. Sommige
partners moeten hun huis verlaten omdat ze de huur niet meer op kunnen brengen. Ook ontstaan er
vaak schulden door de detentie. Daarnaast zijn er ook veel emotionele gevolgen. Vanuit de praktijk
zijn er gevolgen te noemen die geregeld terug komen bij familieleden van gedetineerden. We zullen
een aantal vaak terugkerende emotionele gevolgen langslopen, wetende dat ook elke persoon en
situatie weer uniek is. Mocht je behoefte hebben om door te praten over je situatie, bel gerust naar
Gevangenenzorg Nederland. Wij luisteren graag naar je en willen met je meedenken in je situatie!
Schaamte
Als familie van een gevangene kan je schaamtegevoelens hebben over het delict wat je familielid
heeft gepleegd. Door de detentie voldoe je mogelijk niet meer aan de verwachtingen die je van jezelf
of die anderen van je hadden. Schaamte kan ertoe leiden dat je je terug gaat trekken en/of het geheim
houdt dat je familielid in de gevangenis zit. Het kan ook leiden tot het vermijden van sociale contacten.
Achter schaamte zit vaak de angst om afgewezen te worden. In niet-westerse culturen speelt
schaamte vaak nog een extra grote rol.
Het vermijden van sociale contacten kan zorgen voor eenzaamheid. Als er sprake is van schaamte
dan is het belangrijk om te proberen met één persoon het verhaal te delen en zo te leren om
vertrouwen op te bouwen. Dit kan opluchting geven en uiteindelijk valt de afwijzing mogelijk mee.
Vertrouwen heeft tijd nodig, maar kan groeien.
Schuldgevoelens
Het kan zijn dat je de schuld bij jezelf zoekt voor het feit dat je familielid een delict heeft gepleegd.
Vooral ouders waarvan een (jonger of ouder) kind vast zit, zoeken geregeld de schuld bij zichzelf. Ook
de omgeving kan naar je als ouders wijzen en bij je de oorzaak van het delict zoeken. Dit is pijnlijk.
Het is belangrijk om als familie te beseffen dat de gevangene zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar
daden. Je bent niet de oorzaak van het feit dat je familielid een delict heeft gepleegd.
Sommige levensgebeurtenissen hebben grote impact op iemands leven, vooral ook negatieve
gebeurtenissen of patronen. Zulke negatieve gebeurtenissen kunnen ook plaats hebben gevonden
tijdens de periode dat je als ouder je kind opvoedde. Deze gebeurtenissen hebben dan meegespeeld
in de levensvorming van je kind. Deze kunnen een schadelijk effect hebben gehad op het leven van je
kind. Dit kan meegespeeld hebben in het komen tot criminaliteit.
Ook als er sprake is van schuldgevoelen, zijn er mogelijkheden. Het is vaak een moeilijke en zware
weg om te komen tot het onder ogen zien van schuld. Want dit geeft pijn. Toch kan het ontdekken van
de schuld ook een weg zijn naar herstel. Vooral als er ruimte komt voor het erkennen van de impact

die dit had voor de ander en voor jezelf. Soms kan het ertoe leiden om vergeving aan elkaar te vragen
voor dingen uit het verleden. Dat is een moeilijk, maar mooi proces omdat het herstelt en geneest!
Als de schuldgevoelens belemmerend zijn voor je functioneren, dan is het raadzaam om hiervoor
professionele hulp te zoeken, bijvoorbeeld bij een psycholoog.
Beschadigd vertrouwen
Als je familielid wordt opgepakt, is dat een grote schok. Zeker als dit onverwachts gebeurt. Het
vertrouwen wat er in elkaar was, is beschadigd door het delict. Vooral voor partners kan het extra
moeilijk zijn om erachter te komen dat je partner dingen voor zichzelf hield en hierover niet open was
tegen je. Zeker als er sprake is van een delict op seksueel gebied, wordt er veel beschadigd in de
relatie tussen partners.
Als je vertrouwen beschadigd wordt, kan dit grote gevolgen hebben voor je verdere leven. Dit speelt
namelijk ook door in andere contacten. Het kan namelijk zo zijn dat je andere mensen ook moeilijk
meer kunt vertrouwen.
Als je vertrouwen beschadigd is door het delict, is het belangrijk om tijd te nemen voor al je gedachten,
gevoelens, vragen en pijn. Het is belangrijk om hierbij stil te staan, want er is veel gebeurd. Soms
komt iemand tot de keuze om tijdelijk wat afstand te nemen van betreffend familielid, omdat er tijd en
ruimte nodig is om dingen te verwerken. Soms leidt een delict er helaas toe dat partners gaan
scheiden. Het is mooi als er samen voor gekozen wordt om de relatie voort te zetten. Het is wel
belangrijk dat je dan nadenkt over wat ervoor nodig is om de andere partner weer te leren vertrouwen.
De relatie kan weer opgebouwd worden, al gaat het door een pijnlijke weg van verwerking en herstel
van vertrouwen heen. Vaak is er relatie- of systeemtherapie nodig om de relatie weer op te bouwen.
Helaas kan dit meestal pas opgestart worden na de detentieperiode. Je kunt tijdens de detentie al wel
met je partner uitwisselen wat de situatie voor jullie betekent en welke impact dit heeft. Het is goed om
dan ook de wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Zo kan er gezamenlijk naar mogelijkheden
gezocht worden om het vertrouwen te herstellen. Het is vaak helpend om hierover brieven met elkaar
te schrijven of het te bespreken tijdens het bezoekuur. Op deze wijze kun je er toch aan werken om je
relatie weer op te bouwen of te behouden.
Je kunt in de periode dat je familielid vast zit hulp vragen bij het Algemeen Maatschappelijk Werk of
een psycholoog. Je kunt je dan oriënteren op je eigen rol in uw relatie, het omgaan met je
gedetineerde partner en oriënteren op de toekomst.
Onzekerheid
Als je familielid in detentie komt, kan dit zorgen voor onzekerheid. De arrestatie kwam onverwachts en
heeft het gevoel van veiligheid en vertrouwen beschadigd. In het strafproces zijn steeds nieuwe
ontwikkelingen. Veel zaken zijn ook niet helder en je ‘moet maar afwachten’. Het geeft een gevoel van
‘afhankelijk’ en ‘machteloos’ zijn. Dat maakt een mens onzeker. Deze onzekerheid heeft soms
gevolgen voor andere aspecten in het leven. Bijvoorbeeld dat iemand ook onzeker wordt in andere
contacten of op het werk. Niets lijkt meer zeker te zijn.
Onzekerheid kan weggenomen worden door informatie te krijgen over procedures en regels. De
innerlijke en relationele onzekerheid wordt hiermee echter niet weggenomen. Het kan helpend zijn om
één of twee personen in vertrouwen te nemen. Als je aan hen vertelt dat je onzeker bent, dan kunnen
zij je misschien helpen om een stuk onzekerheid weg te nemen. Zo ontstaat er bijvoorbeeld de
mogelijkheid om advies te vragen als je onzeker bent over een beslissing die je moet nemen. De
bevestiging van een ander is helpend om jezelf zekerder te gaan voelen.

Machteloosheid
Familieleden van gedetineerden ervaren vaak een gevoel van machteloosheid. De detentie treft hen
ook, alleen heeft de familie weinig/geen invloed op de rechtsgang of het strafproces. Familie loopt er
soms tegenaan dat ze weinig informatie vanuit de gevangenissen, advocaat of andere hulpverleners
krijgen. De informatie en inspraak verloopt via de gedetineerde. Alleen die communicatie is soms ook
moeizaam door de beperkte bel- en bezoekmogelijkheden.
Deze machteloosheid is zwaar en kan de familie gefrustreerd en verdrietig maken. Het kan helpen als
je de procedures navraagt bij de advocaat en de gevangenis. Dan weet je wat er wel/niet mogelijk is.
Ook het uitspreken van machteloosheid naar je familielid in detentie is helpend. Dan weet hij/zij waar
je mee zit en dit voorkomt verkeerde verwachtingen van elkaar.
Afwijzing uit de omgeving
Het gepleegde delict wordt vaak bekend in het netwerk van de dader, het slachtoffer en in de
maatschappij. De omgeving reageert verschillend op de detentie. Ook jij als familie krijgt met
verschillende reacties te maken. Sommige reacties zijn helpend zijn. Dit wordt ervaren als het eigen
netwerken (familieleden vrienden, kennissen) steunend is. Juist als je het moeilijk hebt, is het fijn als
er mensen zijn waarbij je terecht kan en die je willen helpen. Het kan ook anders. Sommige reacties
zijn afwijzend en negatief. Sommige familieleden, vrienden of kennissen verbreken het contact als de
je te kennen geeft contact te houden met de gevangene. Dat is moeilijk en verdrietig.
Dat de omgeving negatief reageert, terwijl je je gedetineerde familielid wil blijven steunen kan tot
wederzijds onbegrip leiden. Waar de omgeving de gedetineerde ziet als een dader, is het voor jou je
man, vader, zoon of dochter. Dit kan leiden tot een loyaliteitsconflict bij familie. Je bent enerzijds loyaal
naar je gedetineerde familielid, anderzijds is er ook loyaliteit naar verdere familie/omgeving
/maatschappij die afwijzend reageert. Dat is een lastig dilemma. Het kan je helpen als de omgeving je
keuze respecteert. Als zij dit niet doen, kan je benoemen richting de omgeving dat hun reactie je voor
een keuze zet die je niet kunt/wil nemen. Hopelijk komt er dan begrip voor uw situatie. Tot slot kan je
ook proberen wat afstand te nemen van de reacties vanuit de omgeving.
Soms heeft de detentie tot gevolg dat er maar weinig mensen meer zijn die om je heen blijven staan.
Dat is verdrietig en moeilijk. Als eerste is het dan goed om te kijken of er toch nog een mogelijkheid is
voor het herstellen van de relatie. Daarnaast kan er ook gezocht worden naar nieuwe, steunende
contacten.
Psychische en lichamelijke gezondheidsproblemen
Één van de meest ingrijpende levensgebeurtenissen is als je familielid in detentie raakt. Dat heeft
grote impact op uw leven. Alle bestaansgrond en zekerheden worden onder je voeten weggeslagen.
Familieleden van gevangenen kampen dan ook met problemen op psychisch en lichamelijk gebied.
Problemen op lichamelijk gebied zijn o.a. slaapproblemen, verminderde eetlust, hoofdpijn,
maagklachten en afvallen. Dit kan veroorzaakt worden door de psychische problemen die parten
spelen, zoals stress, spanning, angst, onzekerheid, depressieve gedachten en nervositeit. Het is heel
begrijpelijk dat deze klachten zich gaan vertonen, want het is heel ingrijpend wat er is gebeurt.
Het is altijd goed om lichamelijke klachten eerst te laten onderzoeken door de huisarts of specialist.
Maar het kan zijn dat klachten een psychische oorzaak hebben. Spanning kan zich uiten in
lichamelijke klachten. Inzoomen op de psychische oorzaak achter de lichamelijke klachten is
belangrijk, anders wordt alleen het symptoom aangepakt. Een ingrijpende, soms zelfs traumatische
ervaring, moet verwerkt worden en een plek krijgen in het leven. Daar is soms hulp van een
psycholoog, sociaal psychiatrisch verpleegkundige of een maatschappelijk werker bij nodig. Schroom
niet om deze hulp, eventueel via de huisarts, aan te vragen.

Eenzaamheid
Doordat je familie in detentie raakt, kan je je eenzamer voelen. De gedetineerde wordt gemist, vooral
als deze persoon je tot steun was voor de detentie. De verschillende gevolgen van detentie,
bijvoorbeeld schaamte, kunnen ertoe leiden dat je je terugtrekt uit sociale contacten. Je sociaal
netwerk wordt dan kleiner. Dit kan ervoor zorgen dat je in een isolement raakt. Toch kan je je ook
eenzaam voelen als er een groot aantal mensen om je heen staat. Omdat je je niet gezien en
begrepen voelt met je vragen, worstelingen, onzekerheid, verdriet en pijn. Soms wordt er wel over de
feiten van de detentie met elkaar gesproken. Maar als de emotionele impact onbesproken blijft, voel je
je mogelijk nog allen.
Het kan helpend zijn als je een aantal mensen in vertrouwen neemt en hen vertelt hoe je deze periode
ervaart. Het is een grote stap om dat te gaan bespreken, maar het isolement verbreken. Ook het
opschrijven van je gevoelens of het bijhouden van een dagboek kan hierin helpend zijn.
Veranderingen in relatie
Door de detentie verandert vaak de relatie met de gedetineerde. In de detentieperiode kunnen jij en je
gedetineerd familielid elkaar weinig zien of spreken. Wat voor detentie makkelijk met elkaar gedeeld
kon worden, kan nu niet meer. De gedetineerde heeft zijn/haar leven in de gevangenis en voor jou
draait het leven thuis ook door. Het gevaar is aanwezig dat er ‘verwijdering’ en ‘onbegrip’ ontstaat. Dit
omdat je je beiden in een andere ‘wereld’ bevindt. Zeker als er sprake is van een heel aantal jaren
gevangenisstraf, groeit de relatie soms uit elkaar.
De communicatie en de verschillende belevingswereld is een struikelblok tijdens de detentieperiode.
Echter het hangt ook af van de intentie en motivatie van beide personen in hoeverre de relatie stand
houdt. Soms kan een relatie ook verdiept worden door de detentieperiode. Waar voor de detentie
misschien niet over gesproken werd met elkaar, kunnen tijdens de detentie weer ‘diepere’ en opener
gesprekken ontstaan. Ook in briefcontact tussen jou en je gedetineerd familielid kan de relatie zich
weer opbouwen en verdiepen. Het is mooi als er wederzijds belangstelling in elkaars leefwereld
getoond kan worden. Ook begrip en steun richting elkaar voor elkaars moeiten, pijn, investeringen in
het contact kan helpend zijn om de relatie weer op te bouwen. Daarnaast is openheid over eigen
wensen en het afstemmen van verwachtingen ook erg belangrijk. Dit alles kan helpend zijn om weer
meer naar elkaar toe te groeien en niet uit elkaar te groeien.
Zorg voor de kinderen
Door de detentie van je partner, kan je er als achterblijvende ouder opeens alleen voor de opvoeding
van de kinderen komen te staan. Dit heeft praktische gevolgen, zoals het zoeken van oppas voor de
kinderen, maar ook emotionele gevolgen. Je komt voor allerlei vragen te staan met betrekking tot de
kinderen. Één van de vragen is: “Vertel ik ons kind dat papa/mama vast zit?” In één van de andere
artikelen op de website, wordt deze en andere vragen verder uitgewerkt. Ook krijg je er extra
opvoedingstaken bij, die anders je partner voor zijn/haar rekening nam. Er alleen voor staan in deze
omstandigheden is zwaar. Het is mooi als er met de partner besproken kan worden hoe hij/zij als
vader/ moeder toch vanuit PI zijn/haar ouderrol kan vervullen en betrokken kan blijven op de kinderen.
Daarnaast kan je ook extra hulp vragen in de opvoeding bij familie, vrienden en
hulpverleningsinstanties. Je kunt op een rij zetten wie je zou kunnen helpen en waarmee zij je kunnen
helpen. Je mag in deze periode hulp vragen van anderen.
Positieve gevolgen
Een detentie kan ook positieve gevolgen met zich mee brengen. Het verschilt per situatie hoe dat
beleefd of gezien wordt. Als de situatie voor detentie spanningsvol en moeizaam was, kan er een
tijdelijke ‘rust’ ervaren worden als een familielid in de gevangenis zit. De familie ervaart soms meer
stabiliteit in hun leven als een familielid gedetineerd zit. Ook kan het ‘rust’ geven als je weet dat er

tijdens de detentieperiode geen risico is dat de gedetineerde een delict begaat of opgepakt wordt. Er
is duidelijkheid, want iemand zit vast.
De detentie kan ook leiden tot een gevoel van ‘veiligheid’. Als er voor de detentie sprake was van een
onveilige of gewelddadige situatie, kan er door de opsluiting van iemand rust en veiligheid ontstaan.
Ook kan de detentie tot gevolg hebben dat je als achterblijvend familielid een stuk zelfstandigheid
ontwikkeld. Noodgedwongen kan je je ontwikkelen op gebieden waarvan je niet wist dat je die
kwaliteiten bezat.
Ook de relatie met de gedetineerde kan opener worden en zich verdiepen. De gedetineerde kan door
de detentie ook veranderen. Het kan bij hem/haar een periode van bezinning zijn dat ze in gaan zien
dat het anders moet. De echte start begint pas na detentie, maar de keuze hiervoor is tijdens detentie
vaak al merkbaar.
Mogelijkheden van hulp
De detentie heeft veel praktische en emotionele gevolgen voor de achterblijvende familieleden. Een
aantal van deze gevolgen zijn genoemd. Er zijn er echter nog veel meer. Ook zijn de gevolgen voor
iedere persoon en elke situatie weer uniek.
Het is goed om bij de gevolgen stil te staan. Het onder ogen zien van de gevolgen kan een stimulans
zijn om met bepaalde gevolgen aan de slag te gaan of hulp te zoeken.
Als er behoefte is om je eigen verhaal te vertellen of met iemand door te praten over uw situatie, dan
kan dit door ons, Gevangenenzorg Nederland, te bellen of te mailen. We kunnen dan met je bij je
situatie stil staan. We willen graag hierin voor je van betekenis zijn. Het bezoek van een vrijwilliger kan
daarin misschien helpend of steunend voor je zijn. Er is ook een mogelijkheid om lotgenotencontact
aan te vragen met iemand in een soortgelijke situatie.
Er zijn ook diverse vormen van digitale hulp:






Chathulp via http://www.gevangenenzorg.nl/hulpaanbod/chathulpex-gevangenenenfamilie
Contact met lotgenoten via een digitaal forum:
- https://www.exodus.nl/artikelen/forum-familieleden
- http://gevangenis.startpagina.nl/forum/
- http://www.relatietip.nl/online_praten_in_groepssessies_met_thema/online-pratengroepssessie-over-gedetineerden-partners.html
Chathulp en lotgenotencontact voor jongeren via www.survivalkid.nl
Facebookgroep: https://m.facebook.com/groups/234225023588926

