
Mama en baby samen gevangen, of eerder vrij om mama te zijn? 
 

Het aantal vrouwen in de gevangenis stijgt (Mignon & Ransford, 2012; Shamai & Kochal, 2008; 

Shortt et al., 2014), waardoor er ook meer moeders in detentie verblijven. Het kind wordt 

ofwel gescheiden van de moeder en verzorgd buiten de gevangenis ofwel mag het kind 

samenleven in detentie, zogenaamde ‘co-detentie’ in moeder-kind eenheden.  

 

Het is logisch dat moeder en kind samenleven, ook al is de gevangenis niet de ideale omgeving 

voor een kind. Het moederschap in detentie is zeer complex en gaat sowieso gepaard met 

tegenstrijdige gevoelens, of moeder en kind nu gescheiden zijn of niet.  

 

We wouden aan de hand van literatuur een antwoord krijgen op volgende vraag: “Hoe ervaren 

vrouwen het moederschap in detentie?” Meer specifiek: “Hoe ervaren vrouwen het 

moederschap in detentie wanneer moeder en kind gescheiden zijn van elkaar?” “Hoe ervaren 

vrouwen het moederschap wanneer moeder en kind in co-detentie leven?” Bovendien gingen 

we na hoe het beslissingsproces bepaald wordt of een kind al dan niet in co-detentie mag 

leven in België, meer specifiek in het Penitentiair Complex in Brugge. Welke instanties zijn 

hiervoor verantwoordelijk? Welke factoren worden in rekening gebracht?  

 

Er werd een vergelijkende literatuurstudie uitgevoerd om de ervaringen van de gedetineerde 

moeders te bestuderen. Ook werden verschillende instanties geïnterviewd die betrokken zijn 

bij het beslissingsproces over co-detentie van moeder en kind. Wij hadden gesprekken met 

het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG), het Justitieel Welzijnswerk 

(JWW) en het Parket. Tijdens de interviews legden we ‘fake-cases’ voor aan deze instanties 

waarbij we het beslissingsproces wilden achterhalen. Deze ‘fake-cases’ zijn eigenlijk 

praktijkvoorbeelden, die opgesteld werden door een expert in de criminologie op basis van 

realistische scenarios. We gingen meer bepaald alle instanties na, die betrokken worden in 

het beslissingsproces, alsook welke factoren in rekening worden genomen bij deze beslissing. 

De interviews werden digitaal opgenomen, geanonimiseerd en getranscribeerd. De 

transcripten werden thematisch geanalyseerd.  

 

Uit de vergelijkende literatuurstudie blijkt dat het moederschap in detentie altijd gepaard gaat 

met tegenstrijdige gevoelens, zowel gescheiden als in co-detentie.  

 

(1) Wanneer moeder en kind gescheiden van elkaar zijn, ervaren de moeders 

gevoelens van angst, schuld, depressie, machteloosheid,… De meeste moeders 

proberen op verschillende manieren contact te houden met hun kind. Ze zijn 

hiervoor echter erg afhankelijk van de externe verzorger van hun kind. Er zijn 

duidelijk voordelen om regelmatig contact te hebben met hun kind. Wanneer er 

geen contact is, uit zich dit door fysieke en emotionele problemen bij de moeder 

en een verstoorde moeder-kind binding.  



 

(2) Wanneer de vrouwen in co-detentie leven met hun kind kunnen ze hun moederrol 

opnemen en voelen ze zich verantwoordelijk en geeft het hen een doel om voor 

te leven. De hechting tussen moeder en kind kan ook groeien. Het samenleven 

heeft echter ook nadelen. De moeders hebben minder tijd voor zichzelf, piekeren 

over de invloed van detentie op hun kind en botsen op beperkingen van het 

systeem. De eventuele naderende scheiding van hun kind brengt ook veel stress 

met zich mee.  

 

Uit de interviews bleek dat de directie van de gevangenis en de Psychosociale Dienst de 

eindverantwoordelijkheid hebben omtrent het beslissingsproces. De belangrijkste 

adviserende of begeleidende instanties zijn echter het Centrum voor Kinderzorg en 

Gezinsondersteuning en het Justitieel Welzijnswerk. Soms wordt er bijkomend beroep gedaan 

op de penitentiaire beambten en het zorgteam. We merkten op dat de verschillende instanties 

elk een andere invalshoek hebben. Het Parket gaat eerder een beslissing nemen op basis van 

mogelijkheid op vrijlating. De hulpverleningsorganisaties focussen zich meer op het nu en wat 

de moeder en hun kind nodig hebben.  

 

Er worden verschillende factoren afgewogen bij deze beslissing. Factoren die negatief 

doorwegen, zijn zwaar druggebruik, geweld vooral naar kinderen toe, psychische 

problematiek, mentale beperktheid en persoonlijkheidskenmerken die wijzen op zwakke 

draagkracht, impulsiviteit,... Toch is het eerder uitzonderlijk dat er geweigerd wordt om co-

detentie toe te staan, en mogen de meeste kinderen in België tot een leeftijd van 3 jaar 

samenleven met hun moeder. 

 

Onverwachts zijn er uit de interviews enkele interessante discussiepunten ontstaan omtrent 

het ongestoord bezoek en het gebrek aan rechten voor het ongeboren kind. Mag een vrouw 

ongestoord bezoek krijgen ook al weet men dat ze niet capabel is om voor een kind te zorgen? 

Het is haar recht om ongestoord bezoek te krijgen waardoor men hier niet tegenin kan gaan. 

Verschillende respondenten stelden dit in vraag.  Hiernaast heeft het ongeboren kind geen 

rechten waardoor men pas kan ingrijpen wanneer het kind geboren is, als de vrouw tijdens 

haar zwangerschap niet instemt in een mogelijk voorstel van de instantie. Hierdoor gaat er 

soms kostbare tijd verloren om een gepaste oplossing te vinden voor het kind.  

 

Als studente vroedkunde wou ik ook graag te weten komen wat onze rol hierin kan zijn. Een 

vroedvrouw komt uitzonderlijk in aanraking met gedetineerde zwangeren of moeders, maar 

wel met even kwetsbare vrouwen waardoor de begeleiding analoog kan zijn aan die van in de 

detentie. Het waarborgen van de veiligheid van het kind is iets waar wij een bijdrage kunnen 

aan leveren. Door dit onderzoek leerden we verschillende instanties kennen waar de 

vroedvrouw beroep op kan doen. Ook anticonceptie aanbevelen in sommige gevallen van 

grote kwetsbaarheid kan een taak zijn voor de vroedvrouw.   



 

Iedere situatie is anders en wordt afzonderlijk bekeken. Men is bezig met mensen waardoor 

niets zwart of wit is. De samenwerking tussen de instanties verloopt goed betreffende het 

beslissingsproces over co-detentie in België. In de meeste gevallen in België krijgen de 

vrouwen het recht om moeder te zijn en leven moeder en kind samen in co-detentie tot de 

leeftijd van 3 jaar. Wat de langetermijngevolgen van co-detentie zijn, is onduidelijk, verder 

onderzoek is nodig om te bepalen hoe we best tegemoet kunnen komen aan de  noden van 

gedetineerde vrouwen en welke rol vroedvrouwen hierin kunnen opnemen. Uit de literatuur 

blijkt wel dat het moederschap in detentie niet evident is, zo zegt Pösö, Enroos & Vierula 

(2010): “Vrouw zijn, een gevangene zijn en een moeder zijn, is geen gemakkelijke combinatie.”  

 


