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Samenvatting 

 

Het doel van deze studie was om te analyseren of het vertonen van crimineel gedrag een effect 

heeft op de kwaliteit van de liefdesrelatie met de partner. Er is hier nauwelijks eerder 

kwantitatief onderzoek naar verricht, waardoor er nog weinig inzicht is in de onderliggende 

mechanismes. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Netherlands Kinship Panel Study 

dataset. De resultaten hebben aangetoond dat personen die veroordeeld en/of in aanraking 

met de politie zijn geweest een lagere relatiekwaliteit ervaren. Dit effect bleek gedeeltelijk te 

worden verklaard door een toename van conflicten en een afname van steun binnen de relatie. 

Daarentegen is naar voren gekomen dat de partners van personen die ooit veroordeeld en/of 

in aanraking met de politie zijn geweest, de relatie niet slechter hebben beoordeeld. Op basis 

van deze bevindingen kan worden gesteld dat de beschermende effecten van een relatie, zoals 

een sterke gehechtheid, minder opgaan voor criminelen. Het ontbreken van een sterke 

gehechtheid met de partner verhoogt de kans op recidive. Het is daarom van belang dat 

rechters en beleidsmakers meer aandacht besteden aan de liefdesrelatie van criminelen.  
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1. Inleiding 

 

1.1 Onderwerp 

In de levensloopcriminologie hebben Sampson en Laub (1993) middels hun leeftijdsgebonden 

informele sociale controle theorie gesteld dat een kwalitatief goede liefdesrelatie met de 

partner van belang is om crimineel gedrag en recidive te voorkomen. Deze theorie toont aan 

dat iemands criminele carrière kan veranderen door informele sociale controle door onder 

andere een hoge kwaliteit van de partnerrelatie (Sampson & Laub, 1993). Tevens hebben 

Gottfredson en Hirschi (1990 in Sampson & Laub, 1993) aangegeven dat niet een huwelijk of 

relatie op zichzelf zorgt voor een reductie in crimineel gedrag, maar dat het gaat om een 

sterke gehechtheid tot de partner, gecombineerd met sterke emotionele bindingen. Een sterke 

gehechtheid bestaat uit sociale bindingen en onderlinge afhankelijkheid tussen de twee 

individuen. Deze sterke gehechtheid kan leiden tot een afname in crimineel gedrag, omdat 

partners elkaars gedrag controleren en hun relatie niet op het spel willen zetten door het 

plegen van delicten (Sampson & Laub, 1993; Blokland & Nieuwbeerta, 2005; Sampson, Laub 

& Wimer, 2006; King, Massoglia & MacMillan, 2007; Van Schellen, Apel & Nieuwbeerta, 

2010). 

   Waar het effect van een romantische relatie op crimineel gedrag veelvoudig is 

onderzocht, is daarentegen naar het omgekeerde effect, het effect van crimineel gedrag op de 

partnerrelatie, veel minder onderzoek verricht. Eerdere studies die wel het effect van 

crimineel gedrag op de partnerrelatie hebben onderzocht, zijn enkel gericht op 

huwelijksformatie, echtscheiding en partnerselectie (Sampson et al., 2006; Blokland, 

Nieuwbeerta & Van Schellen, 2010; Van Schellen, 2012; Van Schellen, Apel & Nieuwbeerta, 

2012a; Van Schellen, Poortman & Nieuwbeerta, 2012b). Uit deze eerdere onderzoeken is 

gebleken dat een crimineel een kleinere kans heeft om te trouwen en een grotere kans heeft 

om te scheiden. Vanuit deze bevindingen kon worden gesteld dat criminelen over het 

algemeen een lage gehechtheid met de partner ervaren, waardoor het prominente idee dat een 

huwelijk automatisch zorgt voor een vermindering van crimineel gedrag minder opgaat voor 

criminelen (Van Schellen, 2012; Van Schellen et al., 2012a; Van Schellen et al., 2012b). 

Daarnaast is naar voren gekomen dat een crimineel een grotere kans heeft op een eveneens 

criminele partner, wat er ook voor zorgt dat een huwelijk niet noodzakelijk het einde van de 

criminele carrière betekent (Van Schellen, 2012; Van Schellen et al., 2012b).  

 Naar het effect van crimineel gedrag op de kwaliteit van de partnerrelatie is echter nog 
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nauwelijks kwantitatief onderzoek gedaan. In enkele kwalitatieve onderzoeken is wel over dit 

effect gespeculeerd, maar deze zijn alleen beschrijvend van aard (Moerings, 1977; Moerings 

& Ter Haar, 1990). Het belang om meer onderzoek te verrichten naar het effect van crimineel 

gedrag op de relatiekwaliteit is wel degelijk aangetoond, aangezien is uitgewezen dat een 

lagere relatiekwaliteit binnen de partnerrelatie kan leiden tot een grotere kans op recidive. 

Betrokkenheid bij criminaliteit kan voor een zwakkere binding met de partner zorgen, wat 

vervolgens kan resulteren in het opnieuw vertonen van crimineel gedrag (Sampson & Laub, 

1993).  

  Sampson en Laub (1993) hebben het effect van crimineel gedrag op de relatiekwaliteit 

beschreven aan de hand van ‘cumulative disadvantage’. Dit is het idee dat crimineel gedrag 

zorgt voor een belemmering van conventionele levensuitkomsten, zoals een stabiele relatie en 

een vaste baan. Criminelen komen in een soort negatieve spiraal door een opeenstapeling van 

negatieve consequenties van het crimineel gedrag voor de levenskansen (Sampson & Laub, 

1993; Sampson et al., 2006). Arrestatie, opsluiting en andere negatieve levensgebeurtenissen 

geassocieerd met crimineel gedrag kunnen bijvoorbeeld leiden tot werkloosheid, maar ook tot 

het verbreken van informele sociale bindingen met vrienden, familie en de partner (Sampson 

& Laub, 1993; Van Erp, Van Der Geest, Huisman & Verbruggen, 2011). Deze negatieve 

levensgebeurtenissen kunnen druk zetten op de relatie met de partner, wat de kwaliteit van de 

liefdesrelatie niet ten goede komt. Het is dus mogelijk dat criminelen een lagere kwaliteit van 

de partnerrelatie ervaren, waardoor zij minder de beschermende effecten van een relatie, zoals 

een sterke gehechtheid, ondervinden. Het ontbreken van een sterke gehechtheid met de 

partner verhoogt de kans op recidive. 

 

1.2 Probleemstelling 

In de huidige studie is het effect van het vertonen van crimineel gedrag op de kwaliteit van de 

partnerrelatie onderzocht. De vraagstelling die in dit onderzoek centraal stond, luidde: “In 

hoeverre is er een effect van crimineel gedrag op de kwaliteit van de partnerrelatie?”.  

 Onder crimineel gedrag worden alle gedragingen verstaan die door de overheid 

strafbaar zijn gesteld, waaronder zowel misdrijven als overtredingen vallen (Centraal Bureau 

voor de Statistiek [CBS]; 2013). Dit is een breed geaccepteerde definitie. In dit onderzoek is 

daarom gesteld dat iemand als crimineel werd beschouwd, wanneer die persoon is 

veroordeeld en/of in aanraking is gekomen met de politie. Verkeersovertredingen zijn hierbij 

niet meegenomen. Met het begrip relatie werd binnen dit onderzoek de liefdesrelatie tussen de 

partners bedoeld.  
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1.3 Wetenschappelijke relevantie 

De invloed van crimineel gedrag op de kwaliteit van de partnerrelatie is nauwelijks eerder 

kwantitatief onderzocht. Het gebrek aan onderzoek naar dit effect kwam voor een groot deel 

door het gebrek aan adequate data. Bij eerdere studies was vaak geen informatie beschikbaar 

van de partners over de inhoud van de relatie. Daarnaast werd meestal alleen gebruik gemaakt 

van officiële data van crimineel gedrag in plaats van zelfrapportage. Hierdoor kan er sprake 

zijn geweest van selectieve onderrapportage. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van een 

studie naar familiebanden in Nederland: the Netherlands Kinship Panel Study (NKPS). Bij 

deze studie is data verzameld onder zowel respondenten als hun partner door middel van 

interviews en enquêtes die zij zelf hebben ingevuld.   

 Tevens waren de gebruikte datasets bij eerdere onderzoeken naar criminaliteit en 

relaties vaak gedateerd en daardoor minder representatief voor de huidige samenleving (Van 

Schellen et al., 2010; Van Schellen, 2012). In veel onderzoeken is gefocust op 

huwelijkspartners, terwijl in Nederland vanaf de jaren zeventig mensen veelal ongehuwd zijn 

gaan samenwonen en het aantal huwelijk is gedaald (Latten, 2004; Van Schellen et al., 2010; 

Van Schellen, 2012). Bij deze eerdere studies is als tekortkoming aangegeven dat er naast het 

huwelijk geen andere relatietypes zijn bestudeerd. Daarom zijn in dit onderzoek ook 

ongehuwd samenwonenden meegenomen.  

Tenslotte is er bij eerder uitgevoerde studies nauwelijks gecontroleerd voor 

achtergrondkenmerken die vrijwel zeker met crimineel gedrag en de partnerrelatie correleren, 

zoals persoonlijkheidskenmerken (Van Schellen, 2012; Van Schellen et al., 2012a). Door het 

meenemen van deze, nog niet eerder toegevoegde, controlevariabelen is in dit onderzoek meer 

inzicht verkregen in de onderliggende mechanismes van de relatie tussen crimineel gedrag en 

de partnerrelatie.  

 Middels het huidige onderzoek is de literatuur over het effect van crimineel gedrag op 

de liefdesrelatie uitgebreid en is gehoor gegeven aan de tekortkomingen van eerder onderzoek 

op dit gebied. 

 

1.4 Maatschappelijke relevantie 

Door de gevolgen van crimineel gedrag op de relatiekwaliteit te onderzoeken, is meer inzicht 

verkregen in de mogelijk verstorende effecten van een strafblad op iemands leven. Het is van 

belang dat rechters en beleidsmakers zich bewust zijn van het feit dat een strafblad en vooral 

een gevangenisstraf, niet alleen bedoelde maar ook onbedoelde consequenties kan hebben. 

Crimineel gedrag kan mogelijk leiden tot een lagere relatiekwaliteit en in het ergste geval tot 
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het beëindigen van de relatie, wat de kans op recidive verhoogt. De overheid kan dit risico 

wellicht verkleinen door meer aandacht te besteden aan het belang van de kwaliteit van de 

liefdesrelatie van de crimineel. In dit geval zou het beter zijn om criminelen niet te isoleren 

van hun partner door een gevangenisstraf, maar door eerder een andere straf op te leggen, 

zoals elektronisch huisarrest (Van Schellen, 2012). Wanneer iemand wel in de gevangenis zit, 

kan er getracht worden het contact met de partner zomin mogelijk te beperken om op die 

manier de relatiekwaliteit zo min mogelijk aan te tasten. Dit kan bijvoorbeeld door genoeg 

bezoekuren, voldoende mogelijkheid tot telefoneren en iemand in een gevangenis te plaatsen 

dichtbij de woonplaats van de partner (Van Schellen, 2012). Op deze manier kan de binding 

met de partner gewaarborgd blijven, wat kan zorgen voor een lagere kans op recidive. Ook na 

het uitzitten van een straf kan het belangrijk zijn om, naast het helpen met het vinden van een 

baan en een huis, te focussen op de kwaliteit van de partnerrelatie (Van Schellen, 2012). Door 

te helpen om de relatie tussen de veroordeelde en de partner goed te laten verlopen, kan de 

kans op recidive worden verminderd (Sampson & Laub, 1993).  

   Tenslotte is kennis over de mogelijke gevolgen van crimineel gedrag voor de 

relatiekwaliteit niet alleen van belang voor het individu, maar ook relevant voor de 

samenleving als geheel. Crimineel gedrag brengt aanzienlijke maatschappelijke kosten met 

zich mee en heeft tevens invloed op mensen die niet crimineel zijn. Het kan leiden tot 

slachtofferschap en een gevoel van onveiligheid. Dit kan de cohesie van de samenleving 

negatief beïnvloeden (Van Schellen, 2012). Het voorkomen van recidive is derhalve van 

belang voor de maatschappij als geheel. 

 

1.5 Opbouw thesis 

In het volgende hoofdstuk worden relevante theorieën en eerdere onderzoeksbevindingen 

besproken. Op basis hiervan zijn drie hypothesen geformuleerd. Daarna worden in hoofdstuk 

drie de data en methode besproken die in dit onderzoek zijn gebruikt. Hierin worden de 

begrippen uit de onderzoeksvraag geoperationaliseerd en wordt weergegeven hoe de 

onafhankelijke en afhankelijke variabelen zijn gemeten. Vervolgens komen in hoofdstuk vier 

de resultaten van het onderzoek aan bod. Tot slot worden de conclusie en discussie besproken, 

waarin de bevindingen en implicaties van het onderzoek zijn samengevat en bekritiseerd. 
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2. Theorie 

 

In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op het begrip relatiekwaliteit en de keuze van 

conflict en steun als voorspellers. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de invloed van 

crimineel gedrag op de kwaliteit van de partnerrelatie. Er komen theorieën en eerdere 

onderzoeksresultaten aan bod die een ondersteuning hebben geboden voor het verwachte 

effect van dit onderzoek. Hieruit zijn de hypothesen afgeleid. 

 

2.1 Relatiekwaliteit 

Relatiekwaliteit is een breed begrip dat verschillende dimensies omvat. In verscheidene 

onderzoeken is naar voren gekomen dat vertrouwen, het kunnen oplossen van problemen en 

conflicten, betrokkenheid, tijd met elkaar spenderen, dezelfde interesses, communicatie en 

liefde belangrijke elementen van een kwalitatief goede relatie zijn (Kaslow & Robison, 1996; 

Bachand & Caron, 2001; Carbone-Lopez & Kruttschnitt, 2010).  

  Hiernaast is gebleken dat wanneer partners het met elkaar eens zijn door gelijkheid in 

overtuigingen, waarden en attitudes, dit kan leiden tot een hogere relatiekwaliteit (Larson & 

Holman, 1994). Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat als partners zeer uiteenlopende 

meningen hebben, zij elkaar vaak niet begrijpen. Indien zij vervolgens niet tot 

overeenstemming kunnen komen, kunnen er conflicten ontstaan (Snijders Blok, 2009). 

Wanneer partners veel conflicten met elkaar hebben, kan er mogelijk sprake zijn van te 

weinig communicatie en probleemoplossend gedrag binnen de relatie (Kobak & Hazan, 1991 

in Marchand-Reilly & Reese-Weber, 2005). Op deze manier kunnen conflicten tussen 

partners van invloed zijn, omdat ze een bedreiging vormen voor de relatiekwaliteit (Larson & 

Holman, 1994; Kaslow & Robison, 1996; Cramer, 2002; Marchand-Reilly & Reese-Weber, 

2005). Crimineel gedrag heeft waarschijnlijk een effect op de mate van conflicten binnen de 

relatie, waar in de volgende paragraaf nader op wordt ingegaan.  

   Crimineel gedrag leidt vermoedelijk ook tot minder gehechtheid en betrokkenheid met 

de partner, door bijvoorbeeld een gevangenisstraf. Volgens de sociale controletheorie van 

Hirschi (1969) zijn ‘attachment’, ‘commitment’, ‘involvement’ en ‘beliefs’ van groot belang 

voor de sterkte van sociale bindingen met de partner. Onder ‘attachment’ wordt de affectieve 

gehechtheid verstaan tussen de partners. ‘Commitment’ verwijst naar de mate waarin iemand, 

door de investeringen die iemand heeft gedaan, betrokken is in de relatie. Volgens Hirschi 

(1969) geeft ‘involvement’ de mate aan waarin iemand zich bezighoudt met conventionele 
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activiteiten in de relatie en ‘beliefs’ de mate waarin iemand de normen en waarden binnen de 

relatie beaamt. Binnen dit onderzoek is gefocust op ‘commitment’, wat in dit onderzoek als 

steun is aangeduid. Het is gebleken dat het verkrijgen van steun binnen de relatie een 

positieve invloed heeft op die relatie (Dehle & Landers, 2005). Sociale steun, zoals het geven 

en nemen van hulp en advies binnen een relatie, kan als een voorspeller van de relatiekwaliteit 

worden gezien (Cutrona, 1996 in Dehle & Landers, 2005). Daarnaast is financiële steun 

bepalend voor de relatiekwaliteit. Wanneer er binnen een relatie financiële spanningen 

ontstaan, is de kans groot dat de relatiekwaliteit afneemt (Van Schellen, 2012). Crimineel 

gedrag kan van grote invloed zijn op de mate waarin iemand sociale en financiële steun 

ontvangt van de partner, dit wordt in de volgende paragraaf verder uitgelegd.  

 

2.2 Crimineel gedrag en relatiekwaliteit 

Eerder vertoond crimineel gedrag kan van invloed zijn op de relatiekwaliteit en op de mate 

van conflicten en steun binnen de relatie. Echter zijn de hieraan onderliggende mechanismes 

niet geheel duidelijk. De theorieën die mogelijke mechanismes aan het licht brengen, kunnen 

worden onderscheiden in directe negatieve effecten van crimineel gedrag op de 

relatiekwaliteit, directe positieve effecten en persoonlijkheidskenmerken van de crimineel.  

 

Negatief effect van crimineel gedrag 

Een mogelijk mechanisme achter de invloed van crimineel gedrag op de relatiekwaliteit is 

stigmatisering. Een stigma creëert een negatief beeld over iemands reputatie, integriteit en 

toekomstperspectief. Individuen met een strafblad kunnen hierdoor bijvoorbeeld worden 

gezien als oneerlijk en onbetrouwbaar (Lopoo & Western, 2005). Dit beeld kan gedurende een 

lange tijd behouden blijven en van negatieve invloed zijn op het leven van het 

gestigmatiseerde individu. Een stigma kan ten eerste leiden tot sociale stress. Het individu dat 

crimineel gedrag heeft vertoond kan ook vanuit de sociale omgeving, waaronder de partner, 

worden beschuldigd en verantwoordelijk worden gesteld voor de gepleegde criminaliteit. 

Hierdoor kunnen individuen met een strafblad door mensen uit hun sociale netwerk worden 

gezien als buitenstaanders, waardoor er sociale uitsluiting optreedt, wat vervolgens kan leiden 

tot sociale stress (Apel et al., 2010). Deze sociale stress legt een druk op de relatie, waardoor 

er meer conflicten binnen de relatie kunnen optreden. Daarnaast kan een strafblad ook de 

partner en andere familieleden stigmatiseren (Lopoo & Western, 2005; Van Schellen, 2012). 

Dit kan zorgen voor gevoelens van schaamte, angst, depressie en isolatie voor beide partners, 

waardoor de steun binnen een relatie kan afnemen en conflicten kunnen ontstaan (Lopoo & 
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Western, 2005; Van Schellen, 2012). Tevens kunnen ouders en vrienden van de partner de 

relatie afkeuren vanwege het vertonen van crimineel gedrag. Daarbij kan door het stigma de 

verwachting worden geschept dat de veroordeelde ook binnen de relatie gewelddadiger kan 

zijn (Apel et al., 2010). Door de negatieve kijk van derden kan de relatiekwaliteit 

verminderen.  

   Ten tweede kan een stigma leiden tot financiële stress. Van individuen met een 

crimineel verleden is gebleken dat zij meer moeite hebben met het vinden van een baan, 

omdat werkgevers hen minder snel aannemen in vergelijking met individuen zonder strafblad 

(Lopoo & Western, 2005; Apel et al., 2010; Van Schellen, 2012). Wanneer zij wel een baan 

hebben, bleek deze vaak van een lager niveau, lager betaald en konden zij minder snel 

doorgroeien (Lopoo & Western, 2005; Apel et al., 2010; Van Schellen, 2012). De financiële 

stress die hiermee gepaard kan gaan, kan de relatie met de partner onder druk zetten door 

meer conflicten en minder steun. Concluderend kan er worden gesteld dat door middel van 

een stigma, dat verbonden is aan een strafblad, crimineel gedrag kan zorgen voor een lagere 

relatiekwaliteit.  

    Tevens kan de relatiekwaliteit verminderen wanneer iemand door het plegen van 

crimineel gedrag in de gevangenis komt. Het mechanisme hierachter is het incapacitatie 

effect. Opsluiting in de gevangenis haalt mensen weg uit hun gemeenschap en kan een 

belasting voor de relatie vormen (Lopoo & Western, 2005). Door de isolatie van de 

veroordeelde zijn er voor de partners minder mogelijkheden om elkaar te kunnen zien. 

Hierdoor neemt de intimiteit tussen de partners af (Lopoo & Western, 2005; Van Schellen, 

2012). Opsluiting zorgt ervoor dat partners geografisch en sociaal gescheiden zijn. 

Gevangenissen zijn vaak ver weg van de woonplaats van de partner, dit maakt het moeilijker 

voor de partner om het persoonlijk contact met de gedetineerde te onderhouden (Lopoo & 

Western, 2005). Aangezien de partners minder contact met elkaar kunnen hebben, is er 

mogelijk minder sprake van emotionele steun binnen de relatie (Van Schellen, 2012). 

Daarnaast kan de beperkte economische steun van de veroordeelde zorgen voor spanningen in 

de relatie (Van Schellen, 2012). De negatieve invloed van een gevangenisstraf op de relatie 

kan mogelijk ook verklaard worden door criminele socialisatie (Apel et al.,2010). Criminele 

socialisatie houdt in dat de gedetineerde de normen en waarden van medegevangenen 

overneemt en een ander zelfbeeld ontwikkelt. Hierdoor kan de gevangene veranderen tijdens 

de detentie. Dit kan eveneens gelden voor de partner, zo kan de partner meer zelfstandig en 

onafhankelijk worden tijdens de periode van detentie (Dirkzwager, Nieuwbeerta & Fiselier, 

2009). Deze veranderingen kunnen bij vrijlating uit de gevangenis voor spanningen en 
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conflicten zorgen, omdat de normen en waarden van de gevangene niet meer overeenkomen 

met die van de partner (Apel et al., 2010).  

 

Positief effect van crimineel gedrag 

Daartegenover staan argumenten die betogen dat een gevangenisstraf leidt tot een verbetering 

van de relatiekwaliteit. Moerings (1977) stelt dat via het proces van heroriëntatie de 

gedetineerde tot inkeer komt over de criminele activiteiten. In dit proces gaat de gedetineerde 

nadenken over de gepleegde daden en de consequenties ervan. Wanneer iemand is 

geheroriënteerd, zal deze persoon na het uitzitten van zijn straf niet langer crimineel gedrag 

vertonen en uit de negatieve spiraal komen. Ten tweede kan de gedetineerde psychologische 

hulp krijgen tijdens de gevangenisstraf. Volgens Moerings (1977) kan deze psychologische 

hulp zorgen voor een positief effect op de fysieke en mentale gezondheid van de persoon, dat 

zorgt voor een positieve verandering van de gedetineerde. Ten derde voert Moerings (1977) 

aan dat de gedetineerde weinig fysiek contact mag hebben met zijn of haar partner, waardoor 

zij als het ware gedwongen worden om met elkaar te praten tijdens de bezoeken van de 

partner. Dit kan de communicatie tussen de partners versterken en kan er ook voor zorgen dat 

er meer wordt gepraat over eventuele conflicten die er tussen de partners spelen. Ten vierde 

kan een positief effect van crimineel gedrag op de relatiekwaliteit worden verklaard doordat 

de gedetineerde van een eventuele alcohol- of drugsverslaving af kan komen (Haberman, 

1965; Comfort, 2007). In een gevangenis is alcohol- en drugsgebruik verboden. Haberman 

(1965) en Comfort (2007) hebben onderzocht dat het hebben van een verslaving een negatief 

effect heeft op de relatie. Tenslotte kunnen de partners elkaar gaan missen, omdat ze van 

elkaar gescheiden zijn. Op deze manier kan de gevangene erachter komen wat de partner voor 

hem of haar betekent, waardoor het besef kan ontstaan dat de gedetineerde de relatie niet op 

het spel wil zetten. Al deze punten kunnen ertoe leiden dat de gedetineerde na het uitzitten 

van de gevangenisstraf een nieuwe start maakt, wat de relatiekwaliteit waarschijnlijk ten 

goede komt.   

 

Persoonlijkheidskenmerken 

Tot slot kan er worden gesteld dat de relatie tussen crimineel gedrag en een lage 

relatiekwaliteit wordt veroorzaakt door bepaalde persoonlijkheidskenmerken van het individu 

dat crimineel gedrag pleegt. Een belangrijke theorie hierbij is de zelfcontrole theorie van 

Gottfredson en Hirschi (1990 in Sampson & Laub, 1993). Deze theorie stelt dat een lage 

zelfcontrole zich ontwikkelt tijdens de kinderjaren en vervolgens stabiel blijft over de gehele 
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levensloop. Individuen met een lage zelfcontrole hebben de neiging op zoek te gaan naar 

onmiddellijke bevrediging van hun behoefte met minimale inspanning en zonder te plannen 

op lange termijn (Gottfredson & Hirschi, 1990 in Sampson & Laub, 1993). Een lage 

zelfcontrole leidt tevens tot een grotere kans op afwijzing van institutionele arrangementen 

die grenzen aan gedrag stellen, zoals een relatie. Hierdoor zijn individuen met een lage 

zelfcontrole niet alleen eerder geneigd tot het vertonen van crimineel gedrag, maar zijn hun 

relaties ook meer dynamisch en instabiel, omdat zij eerder risico’s nemen en impulsief 

handelen. Het is dan niet het criminele gedrag, maar het zijn de persoonlijkheidskenmerken 

die een effect hebben op de relatiekwaliteit. Er is dus sprake van een schijnverband. Van 

individuen met een lage zelfcontrole wordt gezegd dat ze egocentrisch, ongevoelig en 

communicatief niet vaardig zijn (Apel et al., 2010; Van Schellen, 2012). Dit zorgt voor 

minder steun en betrokkenheid tussen de partners (Tangney, Baumeister & Boone, 2004). 

Omdat personen met een lage zelfcontrole agressiever zijn binnen hun relatie kunnen er meer 

conflicten tussen de partners ontstaan (Tangney et al., 2004). Ook Van Schellen (2012) heeft 

aangegeven dat de kans op huiselijk geweld groter is bij een lage zelfcontrole. Op deze 

manier kunnen de persoonlijkheidskenmerken van de crimineel bijdragen aan minder steun, 

meer conflicten en hiermee aan een lagere relatiekwaliteit (Apel et al., 2010).  

 

2.3 Eerdere onderzoeksbevindingen  

Eerdere onderzoeken die zijn verricht naar de effecten van crimineel gedrag op de 

partnerrelatie hebben zich voornamelijk gefocust op de invloed van een gevangenisstraf op de 

kans op echtscheiding (Lopoo & Western, 2005; Apel et al., 2010; Massoglia, Remster & 

King, 2011; Van Schellen, 2012). Echtscheiding kan worden gezien als een indicator voor een 

sterk verminderde relatiekwaliteit.  

  Ten eerste hebben de Amerikaanse onderzoekers Lopoo en Western (2005) en 

Huebner (2005) het effect van crimineel gedrag op echtscheiding onderzocht door gebruik te 

maken van de National Longitudinal Survey of Youth (NLSY79). De steekproef bestond uit 

12.686 mannen en vrouwen in de leeftijd van 14 tot 22 jaar. De respondenten werden jaarlijks 

geïnterviewd in de periode van 1979 tot 1994 en daarna eenmaal per twee jaar, in 1996, 1998 

en 2000. Het bleek dat van de vrouwen uit de steekproef maar één procent ooit een 

gevangenisstraf heeft gehad, daarom zijn alleen de effecten van gevangenisstraf bij mannen 

onderzocht. In beide onderzoeken is gefocust op een selectieve groep van serieuze persistente 

criminelen (Huebner, 2005; Lopoo & Western, 2005). Uit deze onderzoeken kwam naar voren 

dat een gevangenisstraf leidt tot een grotere kans op echtscheiding (Huebner, 2005; Lopoo & 
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Western, 2005). Wanneer iemand in de gevangenis zit, is de kans op een echtscheiding drie 

maal groter dan wanneer iemand niet is opgesloten (Lopoo & Western, 2005).  

  Ten tweede hebben de Amerikanen King en South (2011) onderzocht of ook alleen 

contact met een strafrechter of politie effect kan hebben op de relatie met de partner. Hiervoor 

maakten zij tevens gebruik van het NLSY79 databestand. Uit hun onderzoek is gebleken dat 

ook zonder een gevangenisstraf, contact met een strafrechter of met de politie zorgt voor een 

grotere kans op echtscheiding (King & South, 2011). 

 Ten derde hebben Amerikaanse onderzoekers een studie verricht om te achterhalen of 

het mechanisme van stigma of van fysieke separatie ten grondslag ligt aan de grotere kans op 

echtscheiding bij criminelen (Massoglia et al., 2011). Om dit te onderzoeken maakten zij 

gebruik van twee steekproeven. In de eerste steekproef, de NLSY79, is de kans op 

echtscheiding onder gedetineerden onderzocht. Hierbij zijn alleen mannen boven de zestien 

jaar geselecteerd die na de eerste ronde van onderzoek getrouwd waren, dit kwam neer op 

3.576 mannen. De tweede steekproef is getrokken onder een groep mensen die alleen te 

maken had met het fysiek gescheiden zijn van hun partner en waarop geen stigma rust, 

namelijk militairen. Daarvoor is gebruik gemaakt van de Survey of Officer and Enlisted 

Personnel (SOEP), waarbij 7.373 getrouwde mannen voor het onderzoek geselecteerd zijn. 

Uit de onderzoeksresultaten kwam naar voren dat beide groepen een grotere kans op 

echtscheiding hebben. Hieruit concludeerden de onderzoekers dat het mechanisme achter de 

grotere kans op echtscheiding onder criminelen niet zozeer het stigma is, maar voornamelijk 

het fysiek van elkaar gescheiden zijn (Massoglia et al., 2011).  

 Ten vierde hebben Dirkzwager, Nieuwbeerta en Fiselier (2009) in Nederland de 

invloed van gevangenisstraf op echtscheiding onderzocht. Zij hebben een literatuurstudie 

uitgevoerd, waarbij ze gebruik hebben gemaakt van alle relevante studies die tot 1 oktober 

2008 in boeken of wetenschappelijke tijdschriften zijn verschenen. Uit deze studie waren de 

onderzoeken van Jongman en Steenhuis (1975), Van Genabeek en Godefrooy (1982) en 

Miedema (2000), waarbij de vrouwelijke partners van de gedetineerden zijn geïnterviewd, 

voor dit huidige onderzoek van belang. De bevindingen van de literatuurstudie waren dat 

opsluiting onder getrouwde criminelen, door het fysiek van elkaar gescheiden zijn, leidt tot 

minder betrokkenheid en meer spanningen en conflicten binnen de relatie. Dit resulteert 

uiteindelijk in een grote kans op echtscheiding (Dirkzwager et al., 2009).  

  Apel, Blokland, Nieuwbeerta en Van Schellen (2010) hebben eveneens onderzoek 

verricht naar het effect van gevangenisstraf op echtscheiding. Zij hebben gebruik gemaakt van 

data van een grootschalige Nederlandse longitudinale studie, de Criminele Carrière en 
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Levensloop Studie (CCLS). Deze officiële data is gebaseerd op vier procent van alle 

Nederlandse veroordelingen in 1977. De steekproef bestond uit 4.615 personen, waarvan 424 

vrouwen. Apel et al. (2010) hebben vervolgens alleen gekeken naar de invloed van 

gevangenisstraf op echtscheiding voor mannen, omdat ook in Nederland het aandeel vrouwen 

dat ooit gevangen heeft gezeten te klein was. Eveneens kwam uit dit onderzoek naar voren dat 

tot tien jaar na iemands eerste gevangenisstraf de kans op een echtscheiding groter is (Apel et 

al., 2010).  

  Tenslotte heeft Van Schellen (2012) in haar proefschrift het effect van gevangenisstraf 

op echtscheiding onderzocht, waarbij ze ook gebruik heeft gemaakt van de CCLS dataset. Zij 

heeft in haar studie naast de invloed van gevangenisstraf ook de ernst en timing van 

veroordelingen meegenomen. Tevens heeft zij niet alleen gekeken naar het effect van 

gevangenisstraf voor mannen, maar ook voor vrouwen. Het bleek dat zowel voor mannen als 

voor vrouwen geldt dat hoe ernstiger de veroordeling, hoe groter de kans op een 

echtscheiding. Dit werd deels verklaard door de lagere zelfcontrole van criminelen, wat een 

negatief effect heeft op een stabiele relatie (Van Schellen, 2012). Dit komt overeen met de 

eerder genoemde zelfcontrole theorie van Gottfredson & Hirschi (1990 in Sampson & Laub, 

1993). Tevens bleek dat een gevangenisstraf van grotere invloed is op echtscheiding dan 

alleen een veroordeling. Hierbij speelt mogelijk het incapacitatie effect een rol. Daarnaast 

lieten de resultaten zien dat hoe langer geleden iemand een misdrijf heeft gepleegd, hoe 

kleiner de kans op een echtscheiding wordt. Volgens Van Schellen (2012) werd dit mogelijk 

verklaard doordat de timing de mate van stigmatisering bepaalt. Het stigma slijt door de jaren 

heen, omdat naarmate het misdrijf langer geleden heeft plaatsgevonden, het stigma afzwakt 

(Van Schellen, 2012). Uit het onderzoek kwam naar voren dat dit voor vrouwen minder 

opgaat. Bij vrouwen bleek, in plaats van gevangenisstraf, alleen een veroordeling al van 

negatieve invloed te zijn op de relatiekwaliteit. Een mogelijke verklaring hiervoor was dat een 

veroordeling voor vrouwen minder geaccepteerd is, wat ook de mate van stigmatisering kan 

beïnvloeden. Deze stigmatisering zou hierdoor bij vrouwen langer kunnen doorwerken (Van 

Schellen, 2012). 

 

2.4 Hypothesen 

Aan de hand van de besproken theorieën en eerdere onderzoeksbevindingen zijn drie 

hypothesen opgesteld voor de hoofdrespondent en diens partner. Binnen dit onderzoek is, in 

tegenstelling tot eerdere onderzoeken, gecontroleerd voor persoonlijkheidskenmerken. 

Hierdoor is de verwachting geschept dat het effect van crimineel gedrag op de relatiekwaliteit 
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blijft bestaan wanneer er is gecontroleerd voor persoonlijkheidskenmerken. Op deze manier 

kan een schijnverband tussen crimineel gedrag en relatiekwaliteit worden uitgesloten. De 

eerder besproken kwantitatieve studies waren eenduidig en wezen uit dat er een negatief 

effect bestaat van crimineel gedrag op de relatiekwaliteit. De mechanismes van stigmatisering 

en incapacitatie bieden hiervoor een mogelijke verklaring. Op basis van deze 

onderzoeksbevindingen en mechanismes is binnen dit onderzoek verwacht dat crimineel 

gedrag leidt tot een verminderde relatiekwaliteit (H1).  

   Daarnaast kan door middel van de mechanismes van stigmatisering en incapacitatie 

crimineel gedrag leiden tot een afname van steun en een toename van conflicten in de relatie. 

Het is gebleken dat steun en conflicten belangrijke voorspellers van relatiekwaliteit zijn 

(Spanier, 1976; Kaslow & Robison, 1996). Er is verondersteld dat de relatie tussen crimineel 

gedrag en relatiekwaliteit gedeeltelijk wordt gemedieerd door steun en conflicten. Hiervoor 

zijn twee subhypothesen opgesteld. Ten eerste is verwacht dat crimineel gedrag leidt tot een 

verminderde relatiekwaliteit door een toename in conflicten binnen de relatie (H2). In de 

tweede subhypothese is gesteld dat crimineel gedrag leidt tot een verminderde relatiekwaliteit 

door een afname van steun binnen de relatie (H3).  
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3. Data en methoden 

 

3.1 Data 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van data die afkomstig zijn van de eerste ronde van de 

Netherlands Kinship Panel Study (NKPS) uit de periode 2002 tot 2004. De NKPS is een 

grootschalig multi-actor panelonderzoek naar familie- en gezinsrelaties in Nederland 

(Dykstra, Kalmijn, Knijn, Kompter, Liefhebber & Mulder, 2005). Het multi-actoraspect houdt 

in dat data zijn verzameld van de hoofdrespondent en van zijn of haar familieleden, 

waaronder dus ook de partner. Aangezien beide partners hun opvattingen en oordeel over de 

relatie hebben gerapporteerd, kan de kwaliteit van de relatie vanuit twee invalshoeken worden 

geanalyseerd. Op deze manier kan er geen vertekend beeld ontstaan. 

   De NKPS data bestaat uit een representatieve steekproef van volwassenen tussen de 18 

en 79 jaar oud. Deze respondenten zijn geselecteerd uit een gerandomiseerde 

adressensteekproef van huishoudens in Nederland. De gemiddelde respons in de steekproef 

was 45 procent, een percentage dat vergelijkbaar is met andere grootschalige 

familieonderzoeken in Nederland (Dykstra et al., 2005). De NKPS data zijn verzameld aan de 

hand van persoonlijke interviews en zelf in te vullen schriftelijke vragenlijsten. In de 

schriftelijke vragenlijsten is voornamelijk geïnformeerd naar subjectieve ervaringen en naar 

gevoelige onderwerpen, waaronder crimineel gedrag, relatiekwaliteit, conflicten en steun 

binnen de relatie, psychische problemen en verslaving.  

  De NKPS is onderscheidend ten opzichte van eerdere studies op een aantal aspecten. 

Het eerste kenmerkende aspect van deze studie is dat de NKPS zich heeft gericht op 

volwassenen van alle leeftijden. Dit in tegenstelling tot veel criminologisch onderzoek waar 

vaak alleen is gefocust op jeugddelinquenten. Ten tweede is in dit onderzoek een steekproef 

gebruikt uit de totale Nederlandse bevolking. Er is niet alleen gekeken naar veroordeelden, 

maar ook naar mensen die alleen in contact zijn geweest met de politie. Tevens is er gebruik 

gemaakt van een controlegroep, onder deze groep vallen de respondenten die nooit met 

justitie en politie in aanraking zijn geweest. Ten derde is in dit onderzoek de nadruk gelegd op 

de kwaliteit van familierelaties in tegenstelling tot eerder onderzoek, waarbij enkel de 

structurele kenmerken zijn onderzocht zoals getrouwd zijn of het hebben van kinderen 

(Dykstra et al., 2005; Dykstra & De Valk, 2007).   

  De totale steekproef bestond uit 8161 hoofdrespondenten. Voor dit onderzoek zijn alle 

respondenten geselecteerd die gehuwd of ongehuwd samenwonen. Dit waren 5252 



17 
 

respondenten. Vervolgens zijn voor dit onderzoek alleen de respondenten meegenomen 

waarvan de partner ook de enquête heeft ingevuld. Dit kwam op een totaal van 3924 stellen.  

 

3.2 Operationalisering 

Afhankelijke variabele 

Relatiekwaliteit 

De meting van de afhankelijke variabele relatiekwaliteit bestond uit een algemeen oordeel van 

de hoofdrespondent en de partner over de relatie aan de hand van vier stellingen: ‘We hebben 

een goede relatie’, ‘De relatie met mijn partner maakt me gelukkig’, ‘Onze relatie is sterk’, en 

‘De relatie met mijn partner is erg stabiel’. Als antwoordcategorieën van deze stellingen is een 

vijfpunt Likert-schaal gehanteerd, waarbij de antwoordcategorieën gerangschikt zijn van 

helemaal mee eens (1) tot helemaal mee oneens (5). Om de interpretaties van de analyses te 

verbeteren zijn de antwoordcategorieën omgedraaid. Aan de hand van een principale 

componenten factoranalyse is onderzocht of de items die relatiekwaliteit meten op één factor 

laadden. Dit bleek ten aanzien van de hoofdrespondenten voor alle vier de items het geval te 

zijn, aangezien alleen de eigen waarde (EV) van het eerste component boven de één was (EV 

= 3,41, R² = 85,28). Ook voor de partners was dit van toepassing (EV=3,41, R²=85,12). De 

schaal met deze vier items bleek tevens betrouwbaar voor de hoofdrespondenten (α=0,94) en 

voor de partners (α=0,94). De vier items mochten daarom samen als de variabele 

relatiekwaliteit worden gebruikt in de analyses. Voor de samengestelde variabele zijn de vier 

items opgeteld en vervolgens is hiervan het gemiddelde genomen, waarbij de respondent 

tenminste op twee stellingen zijn oordeel moest hebben gegeven. Van de nieuwe 

samengevoegde variabele was het gemiddelde voor de hoofdrespondenten 4,50 en voor de 

partners 4,43 met voor beiden een standaarddeviatie van 0,64. Hierbij staat de waarde 1 voor 

een lage relatiekwaliteit en de waarde 5 voor een hoge relatiekwaliteit.  

 

Onafhankelijke variabelen 

Crimineel gedrag 

Om het effect van crimineel gedrag te onderzoeken, is ervoor gekozen om gebruik te maken 

van een dichotome maat. Wanneer iemand een veroordeling door de strafrechter heeft gehad 

of wanneer iemand in aanraking is geweest met de politie (niet voor verkeerscontrole), werd 

die persoon als crimineel gezien. Wanneer beiden niet het geval zijn, is de persoon als niet- 

crimineel beschouwd. Sampson en Laub (1993) namen ook verslaving aan alcohol en/of drugs 
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bij hun grootschalig onderzoek mee als zijnde een uiting van crimineel gedrag. Recentere 

Nederlandse onderzoeken naar crimineel gedrag, waar de data uit de CCLS is gebruikt, namen 

verslaving niet mee als uiting van crimineel gedrag (Van Schellen et al., 2010, 2012ab). In dit 

onderzoek werd crimineel gedrag alleen als juridisch strafbaar gesteld gedrag gezien, daarom 

is verslaving aan alcohol of drugs in dit onderzoek niet meegenomen als crimineel gedrag 

maar als controlevariabele.  

   Idealiter had deze studie zich gericht op crimineel gedrag in het jaar voorafgaand aan 

het interview, zoals gebruikelijk is in criminologisch onderzoek. Helaas was het aantal 

respondenten hiervoor te klein. Vandaar dat de antwoordcategorieën ‘in de laatste 12 

maanden’ en ‘langer geleden’ samen zijn gevoegd. Een niet te vermijden nadeel van de 

gevolgde procedure is dat het onbekend is wanneer gedurende het leven de criminele 

handelingen zijn verricht, hetgeen weer implicaties heeft voor interpretaties van causaliteit. 

Van de 3924 hoofdrespondenten zijn 185 personen ooit veroordeeld of in aanraking geweest 

met de politie, wat neerkwam op een percentage van 4,7 procent. Dit percentage is vergeleken 

met het CBS om de representativiteit voor de Nederlandse samenleving te onderzoeken. Uit 

de cijfers van het CBS (CBS, 2004a) is naar voren gekomen dat in 2004 203.020 personen 

verdacht werden van een misdrijf, wat neerkomt op een percentage van 1,25 procent (CBS, 

2004b). Deze personen zijn niet allemaal veroordeeld, maar wel in contact geweest met de 

politie. De personen die binnen dit onderzoek als crimineel werden gezien, zijn hierdoor 

oververtegenwoordigd. Een reden hiervoor kan zijn dat binnen dit onderzoek politiecontact en 

veroordeling over de gehele levensloop is meegenomen, waardoor alle jaren voorafgaand aan 

2004 ook meetelden. 

 

Conflicten  

De mate van conflicten binnen de relatie is gemeten door aan beide respondenten te vragen in 

hoeverre de volgende vijf gebeurtenissen van toepassing waren in de afgelopen twaalf 

maanden: ‘Dat er felle discussies waren tussen u en uw partner’, ‘Dat de één de ander sterke 

verwijten maakte’, ‘Dat u een tijd niet met elkaar wilde praten’, ‘Dat ruzies uit de hand 

liepen’, en ‘Dat u een tijdje niet meer bij elkaar woonde’. De respondenten konden kiezen uit 

drie antwoordcategorieën, namelijk niet (1), een enkele keer (2) en meerdere keren (3). Als 

controlevraag is aan de hoofdrespondent en de partner de volgende vraag gesteld: ‘Hebt u in 

de afgelopen 3 maanden wel eens conflicten, spanningen of onenigheid ervaren met uw 

partner?’. De antwoordcategorieën zijn opgedeeld in dezelfde driepuntschaal. Uit de 

factoranalyse bleken ten aanzien van de hoofdrespondenten vijf van de zes items op één 
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component te laden (EV=2,57, R²=42,86). De stelling ‘Dat u een tijdje niet meer bij elkaar 

woonde’ laadde niet op die factor en is daarom uit de analyse verwijderd. Ook voor de 

partners was dit het geval (EV=2,71, R²=45,14). De schaal met uiteindelijk vijf items bleek 

betrouwbaar voor de hoofdrespondenten (α=0,75) en voor de partners (α=0,78). De vijf items 

zijn samen als één variabele meegenomen in de analyses, te weten conflicten. Voor deze 

samengestelde variabele zijn de vijf items opgeteld en vervolgens is hiervan het gemiddelde 

genomen, waarbij de respondent tenminste op twee stellingen zijn oordeel moest hebben 

gegeven. Onder de hoofdrespondenten was het gemiddelde van de nieuwe samengevoegde 

variabele voor de criminelen 1,55 met een standaarddeviatie van 0,40 en voor de niet-

criminelen 1,43 met een standaarddeviatie van 0,37. Onder de partners was het gemiddelde 

van conflicten voor de criminele groep 1,65 en voor de niet-criminele groep 1,49, met een 

respectievelijke standaarddeviatie van 0,44 en 0,39. Hierbij staat de waarde 1 voor geen 

conflicten en de waarde 3 voor veel conflicten in de relatie. 

  

Steun 

Het krijgen van steun binnen de relatie is gemeten door aan beide respondenten te vragen in 

welke mate zij door hun partner gesteund werden in de volgende vijf situaties: ‘Bij 

beslissingen rond uw werk of opleiding’, ‘Bij zorgen of eventuele problemen met uw 

gezondheid’, ‘Bij de besteding van uw vrije tijd en uw sociale contacten’, ‘Bij allerlei 

praktische zaken die u moet doen’ en ‘Bij meer persoonlijke zaken die u bezighouden’. 

Hierbij kon men kiezen uit vier antwoordcategorieën, namelijk geen steun van partner (1), 

weinig steun van partner (2), redelijk veel steun van partner (3) en zeer veel steun van partner 

(4). Voor de variabele steun bleken ten aanzien van de hoofdrespondenten alle vijf de items 

op één component te laden (EV=3,12, R²=62,37). Ook voor de partners was dit het geval 

(EV=3,05, R²=61,09). De schaal met deze vijf items bleek tevens betrouwbaar voor de 

hoofdrespondenten (α=0,85) en de partners (α=0,84). De vijf items mochten daarom samen 

als de variabele steun worden gebruikt in de analyses. Voor deze samengestelde variabele zijn 

de vijf items opgeteld en vervolgens is hiervan het gemiddelde genomen, waarbij de 

respondent tenminste op twee stellingen zijn oordeel moest hebben gegeven. Onder de 

hoofdrespondenten was het gemiddelde van de nieuwe samengevoegde variabele voor 

criminelen 3,35 en voor niet-criminelen 3,39 met een respectievelijke standaarddeviatie van 

0,56 en 0,51. Onder de partners was het gemiddelde van steun voor de criminele en niet-

criminele groep voor beiden 3,26, met een respectievelijke standaarddeviatie van 0,58 en 
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0,51. Hierbij staat de waarde 1 voor geen steun en de waarde 4 voor zeer veel steun van de 

partner in de relatie. 

 

Controlevariabelen 

In dit onderzoek is gecontroleerd voor diverse achtergrondkenmerken van de 

hoofdrespondenten. Ten eerste is geslacht als controlevariabele meegenomen. In deze studie 

kreeg man de waarde 0 en vrouw de waarde 1. Van de 185 criminele respondenten met 

partner was 74,1 procent man en 25,9 procent vrouw en bij de niet-criminelen bedroeg het 

aandeel mannen 42,8 procent en vrouwen 57,2 procent. Uit criminaliteitscijfers van het CBS 

(2011) is ook gebleken dat mannen meer crimineel gedrag vertonen dan vrouwen.  

  Ten tweede is gecontroleerd voor leeftijd. Van de hoofdrespondenten uit de steekproef 

was de jongste persoon 19 jaar en de oudste 79 jaar. De gemiddelde leeftijd van de criminele 

groep was 42,57 jaar en van de niet-criminele groep 47,15 jaar, met een respectievelijke 

standaarddeviatie van 11,83 en 13,42. 

 Als derde controlevariabele is in dit onderzoek het opleidingsniveau meegenomen. 

De hoogst genoten opleiding, afgerond met een diploma, is gemeten aan de hand van het 

aantal opleidingsjaren. Het gemiddelde aantal jaren opleiding van de criminele groep was 

13,85 jaar en van de niet-criminele groep 14,15 jaar, met een respectievelijke 

standaarddeviatie van 3,53 en 3,46.  

   Ten vierde is als controlevariabele meegenomen of de stellen wel of geen kinderen 

hebben. Het hebben van kinderen kan zorgen voor een afname van crimineel gedrag (De 

Goede, Blokland & Nieuwbeerta, 2011) en voor een stabielere relatie (Friedman, Hechter & 

Kanazawa, 1994). Voor deze controlevariabele is een dummyvariabele aangemaakt. Van de 

criminele groep had 59,5 procent gezamenlijk kinderen, tegenover 77,1 procent bij de niet-

criminele groep. 

  Als vijfde controlevariabele zijn in dit onderzoek persoonlijkheidskenmerken 

meegenomen. Binnen de NKPS data was geen informatie beschikbaar over de mate van 

zelfcontrole, wel konden de persoonlijkheidskenmerken worden gemeten door de volgende 

uitspraken aan de respondent voor te leggen: ‘Ik kan gemakkelijk wat leven in de brouwerij 

brengen’, ‘Ik ben een spraakzaam iemand’, ‘Anderen vinden mij, denk ik, erg levendig’, ‘Ik 

kan gemakkelijk een nogal vervelend feestje op gang krijgen’, ‘Ik kan mezelf uitstekend 

redden’, ‘Ik kan alles goed aan’, ‘Ik kan prima voor mezelf opkomen’ en tot slot ‘Ik weet 

goed mijn recht te halen’. De antwoordcategorieën bij deze uitspraken zijn gerangschikt van 

helemaal mee eens (1) tot helemaal mee oneens (5). Uit de factoranalyse bleken er twee 
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componenten te kunnen worden onderscheiden, waarbij de eerste vier items op één 

component laadden (EV=3,64, R²=45,52) en de laatste vier items op een ander component 

(EV=1,73, R²=21,60). Daarom is besloten de variabele persoonlijkheidskenmerken te splitsen 

in twee variabelen, genaamd extraversie en zelfredzaamheid. Voor beide samengestelde 

variabelen zijn de items opgeteld en vervolgens is hiervan het gemiddelde genomen, waarbij 

de respondent tenminste op twee stellingen zijn oordeel moest hebben gegeven. De schalen 

van extraversie (α=0,84) en zelfredzaamheid (α=0,83) zijn betrouwbaar gebleken. Voor de 

criminele groep was het gemiddelde van extraversie 3,42 en voor de niet-criminele groep 

3,29, met een respectievelijke standaarddeviatie van 0,77 en 0,73. Hierbij staat de waarde 1 

voor extravert en de waarde 5 voor introvert. Wat betreft zelfredzaamheid was voor de 

criminele groep het gemiddelde 3,95 en voor de niet-criminele groep 3,91, met een 

respectievelijke standaarddeviatie van 0,63 en 0,58. Hierbij staat de waarde 1 voor 

zelfredzaam en de waarde 5 voor hulpbehoevend. 

Tot slot is binnen dit onderzoek gecontroleerd voor een aantal ingrijpende 

levensgebeurtenissen, omdat deze mogelijk ook van invloed zijn op een lagere 

relatiekwaliteit (Haberman, 1965; Larson & Holman, 1994). Onder deze ingrijpende 

levensgebeurtenissen vallen: ernstige psychische problemen, ernstige lichamelijke ziekte of 

handicap, verslaving aan drugs of alcohol, faillissement of ernstige financiële problemen, en 

tenslotte lichamelijke mishandeling of misbruik. Er is gevraagd of de hoofdrespondent deze 

levensgebeurtenissen persoonlijk zijn overkomen, waarbij er drie antwoordcategorieën waren, 

namelijk nooit gebeurd (1), wel gebeurd in de laatste 12 maanden (2) en wel gebeurd, langer 

geleden (3). De laatste twee antwoordcategorieën zijn samengevoegd. 33,0 procent van de 

criminelen en 15,7 procent van de niet-criminelen gaf aan ooit ernstige psychische problemen 

te hebben gehad. Van de criminele groep was 30,6 procent ooit ernstig lichamelijk ziek of 

gehandicapt, tegenover 20,1 procent van de niet-criminele groep. Het aandeel criminele 

respondenten wat ooit verslaafd was, bedroeg 7,6 procent, tegenover 0,9 procent van de niet-

criminele respondenten. 16,2 procent van de criminele groep en 4,0 procent van de niet-

criminele groep maakten ooit een faillissement of ernstige financiële problemen mee. 

Tenslotte heeft 16,8 procent van de criminelen en 4,5 procent van de niet-criminelen ooit 

mishandeling of misbruik ondergaan. Concluderend kan worden gesteld dat de criminele 

groep relatief meer ingrijpende levensgebeurtenissen heeft meegemaakt dan de niet-criminele 

groep.  
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3.3 Methode 

De analyses in dit onderzoek zijn gericht op het onderzoeken van het effect van crimineel 

gedrag op de relatiekwaliteit. Als eerste is door middel van t-toetsen geanalyseerd of er 

significante verschillen waren in de gemiddelde relatiekwaliteit tussen de groep criminelen en 

niet-criminelen voor de hoofdrespondenten en de partners. Vervolgens zijn verklaringen voor 

mogelijke verschillen tussen deze groepen onderzocht aan de hand van lineaire regressie 

analyses, waarbij éénzijdig is getoetst door de verwachte richting van het effect van crimineel 

gedrag in de hypothesen. Hierbij is gebruik gemaakt van vier modellen voor de 

hoofdrespondenten en vier modellen voor de partners. In het eerste model is gekeken naar het 

effect van crimineel gedrag op de relatiekwaliteit, waarbij tevens de controlevariabelen zijn 

meegenomen. Vervolgens zijn hier in het tweede en derde model respectievelijk de variabele 

conflicten en steun aan toegevoegd om te onderzoeken of deze variabelen mogelijk het effect 

van crimineel gedrag op relatiekwaliteit medieerden. Tot slot zijn in het vierde model zowel 

de variabele conflicten als de variabele steun meegenomen.  
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4. Resultaten 

 

Voor de data-analyses zijn 3924 stellen meegenomen. Hiervan vielen 185 stellen onder de 

criminele groep en 3739 stellen onder de niet-criminele groep.  

 

4.1 Beschrijvende analyses 

Om ten eerste te onderzoeken of de partners hetzelfde ervaren als de hoofdrespondenten met 

betrekking tot relatiekwaliteit, conflicten en steun, zijn er voor deze variabelen t-toetsen 

uitgevoerd. De gemiddelde relatiekwaliteit van de hoofdrespondenten was 4,50 en van de 

partners 4,43, met voor beiden een standaarddeviatie van 0,64. Uit de t-toets bleek dat de 

relatiekwaliteit significant verschillend is tussen de hoofrespondenten en de partners (t=-7,29, 

p=.000). Ditzelfde gold voor de onafhankelijke variabelen conflicten (t=-10,67, p=.000) en 

voor steun binnen de relatie (t=12,79, p=.000). Hieruit is gebleken dat de partners en de 

hoofdrespondenten niet hetzelfde ervaren omtrent de relatie, waardoor voor alle drie de 

variabelen de data van de hoofdrespondenten én de partners zijn meegenomen in de verdere 

analyes.  

   Vervolgens is door middel van onafhankelijke t-toetsen onderzocht of het gemiddelde 

van de relatiekwaliteit significant verschillend was tussen de criminele groep en de niet-

criminele groep onder de hoofdrespondenten en de partners (Tabel 1). In Tabel 1 is te zien dat 

onder de hoofdrespondenten de gemiddelde relatiekwaliteit lager was bij de criminele groep 

dan bij de niet-criminele groep. Uit de onafhankelijke t-toets bleek dat dit ging om een 

significant verschil in de gemiddelden van de relatiekwaliteit tussen de criminelen en niet-

criminelen (t=-2,25, p=.026). Ook onder de partners was de gemiddelde relatiekwaliteit van 

de criminele groep lager dan bij de niet-criminele groep, maar dit verschil bleek niet 

significant (t=-1,92, p=.055).  

 

Tabel 1: Beschrijvende gegevens relatiekwaliteit, uitgesplitst naar criminelen en niet-

criminelen voor de hoofdrespondenten en partners 

 Hoofdrespondenten Partners 

 Criminelen 

N=184 

Niet-criminelen 

N=3626 

Criminelen 

N=177 

Niet-criminelen 

N=3632 

 M SD M SD M SD M SD 

Relatiekwaliteit 4,39 0,71 4,51 0,63 4,34 0,74 4,43 0,63 
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4.2 Verklarende analyses 

Om de verschillen in relatiekwaliteit tussen de criminele en niet-criminele groep te verklaren, 

zijn vier regressie analyses uitgevoerd. Deze vier modellen zijn voor de hoofdrespondenten en 

de partners uitgevoerd. De resultaten van deze verklarende analyses zijn schematisch 

weergegeven in Tabel 2 en 3.   

 

Model I 

Om te toetsen of crimineel gedrag zorgt voor een lagere relatiekwaliteit, is in het eerste model 

een regressieanalyse uitgevoerd. In dit model zijn de afhankelijke variabele relatiekwaliteit, 

de onafhankelijke variabele crimineel gedrag en diverse controlevariabelen meegenomen. 

Door het grote aantal mogelijke controlevariabelen is ervoor gekozen om alleen de 

controlevariabelen mee te nemen die significant correleerden met relatiekwaliteit. Uit de 

correlatieanalyse van de hoofdrespondenten bleek dat de variabelen geslacht, leeftijd, 

kinderen, extraversie, zelfredzaamheid, psychische stoornis, verslaving en mishandeling 

significant waren. Voor de partners waren dit de variabelen leeftijd, kinderen, extraversie, 

zelfredzaamheid, psychische stoornis, verslaving en financiële problemen. Daarom zijn de 

controlevariabelen die samenhang vertoonden met de relatiekwaliteit van de 

hoofrespondenten en/of de partners meegenomen. De verklaarde variantie van het eerste 

model was 5,4 procent. Dit geeft aan dat 5,4 procent van de variantie in relatiekwaliteit is 

verklaard door crimineel gedrag en de verschillende controlevariabelen. Crimineel gedrag had 

bij de hoofdrespondenten een significant negatief effect op relatiekwaliteit (B=-.15, t=-3,03, 

p=.002/2). Dus wanneer de controlevariabelen constant werden gehouden, was de 

relatiekwaliteit significant lager voor hoofdrespondenten die ooit crimineel gedrag hebben 

vertoond. Hiermee is de eerste hypothese van dit onderzoek, crimineel gedrag leidt tot een 

verminderde relatiekwaliteit (H1), bevestigd voor de hoofrespondenten. 

  Bij de partners was de verklaarde variantie van het eerste model 2,8 procent. In dit 

model bleek crimineel gedrag geen significant effect te hebben op de relatiekwaliteit (B=-.07, 

t=-1,27, p=.203/2). Het criminele gedrag van de hoofdrespondent zorgde bij de partners niet 

voor een lagere ervaring van de relatiekwaliteit. Hierdoor is de eerste hypothese niet 

bevestigd voor de partners. 

 

Model II 

Wanneer de variabele conflicten werd toegevoegd aan het eerste model, bleek dit 

regressiemodel van de hoofdrespondenten significant verbeterd (Fchange=991,35, p=.000). 
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De verklaarde variantie van het tweede model werd aanzienlijk groter, namelijk 25,4 procent. 

Het effect van crimineel gedrag op de relatiekwaliteit bleef nog steeds significant en negatief 

(B=-.09, t=-2,14, p=.032/2). Dus wanneer de variabele conflicten werd toegevoegd aan het 

model, bleef het ooit vertonen van crimineel gedrag van invloed op de relatiekwaliteit. De 

toegevoegde variabele conflicten bleek een significant negatief effect te hebben op de 

relatiekwaliteit (B=-.79, t=-31,49, p=.000). Naarmate men meer conflicten binnen de relatie 

had, daalde de relatiekwaliteit.  

  Bij de partners is het tweede model significant verbeterd ten opzichte van het vorige 

model (Fchange=1092,64, p=.000). De verklaarde variantie steeg in het tweede model naar 

25,5 procent. Crimineel gedrag had nog steeds geen significant effect op de relatiekwaliteit 

(B=.02, t=0,44, p=.659/2). De variabele conflicten was van significante negatieve invloed op 

de relatiekwaliteit (B=-.78, t=-33,06, p=.000). Naarmate er meer conflicten in de relatie 

waren, was de relatiekwaliteit lager bij de partners.  

 

Model III 

Vervolgens werd in model III de variabele steun toegevoegd aan het eerste model, dit zorgde 

voor een significante verbetering van het model (Fchange=1172,21, p=.000). De verklaarde 

variantie van het derde model werd 28,1 procent. Crimineel gedrag bleef nog steeds van 

significant negatieve invloed op de relatiekwaliteit (B=-.10, t=-2,36, p=.018/2). Dus wanneer 

de variabele steun werd toegevoegd aan het eerste model, bleef het ooit vertonen van 

crimineel gedrag zorgen voor een lagere relatiekwaliteit. De toegevoegde variabele steun 

bleek een significant positief effect te hebben op de relatiekwaliteit (B=.60, t=34,24, p=.000). 

De relatiekwaliteit was hoger naarmate men meer steun van de partner kreeg.  

  Bij de partners bleek het derde model significant verbeterd ten opzichte van het eerste 

model (Fchange=1189,12, p=.000). De verklaarde variantie van het model was ook hier 

groot, namelijk 27,0 procent. Crimineel gedrag was niet significant van invloed op de 

relatiekwaliteit (B=-.06, t=-1,40, p=.163/2). Steun had een significant positief effect op de 

relatiekwaliteit (B=.62, t=34,49, p=.000). Naarmate er sprake was van meer steun in de 

relatie, was de relatiekwaliteit hoger onder de partners.  

 

Model IV 

Tot slot werden in het vierde model zowel de variabele conflicten als de variabele steun 

meegenomen. Het laatste model van de hoofdrespondenten is significant verbeterd ten 

opzichte van het derde model (Fchange=629,75, p=.000). 38,6 procent van de variantie in de 
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relatiekwaliteit werd verklaard door alle variabelen uit model IV. Het directe effect van 

crimineel gedrag op de relatiekwaliteit bleef significant (B=-.07, t=-1,74, p=.082/2). Net als in 

de eerdere modellen had de variabele conflicten in het vierde model een significant negatief 

effect (B=-.60, t=-25,10, p=.000) en de variabele steun een significant positief effect (B=.48, 

t=28,23, p=.000). Wanneer crimineel gedrag echter tweezijdig is getoetst, verdween het 

directe effect van crimineel gedrag op de relatiekwaliteit door het toevoegen van beide 

variabelen conflicten en steun. Het toevoegen van beide variabelen aan het model zorgde dus 

wel voor een verandering in het effect van crimineel gedrag. Op deze manier kan er vanuit 

worden gegaan dat de lagere relatiekwaliteit onder criminelen deels werd verklaard door meer 

conflicten en minder steun binnen de relatie. Er is dus sprake van partiële mediatie, waarbij de 

twee voorspellers van relatiekwaliteit, conflicten en steun, het effect tussen crimineel gedrag 

en relatiekwaliteit mediëren. Hiermee werden de tweede hypothese, crimineel gedrag leidt tot 

een verminderde relatiekwaliteit door een toename in conflicten binnen de relatie (H2), en de 

derde hypothese, crimineel gedrag van de partner leidt tot een verminderde relatiekwaliteit 

door een afname van steun binnen de relatie (H3), voor de hoofdrespondenten bevestigd.  

 Model IV bleek voor de partners significant verbeterd ten opzichte van het derde 

model (Fchange=745,10, p=.000). Net als bij de hoofdrespondenten was het effect van het 

model groot, met een verklaarde variantie in het vierde model van 39,5 procent. Crimineel 

gedrag was niet significant van invloed op de relatiekwaliteit (B=.00, t=0,08, p=.938/2). Ook 

in het vierde model bleek de variabele conflicten van significant negatieve invloed te zijn op 

de relatiekwaliteit (B=-.61, t=-27,30, p=.000). Steun had onder de partners een significant 

positief effect op de relatiekwaliteit (B=.49, t=28,89, p=.000). Naarmate er sprake was van 

meer conflicten en minder steun in de relatie, was de relatiekwaliteit lager onder de partners. 

Hypothese twee en drie kunnen echter niet worden bevestigd voor de partners, omdat er bij 

hen geen direct effect is aangetoond tussen crimineel gedrag en de relatiekwaliteit.  
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Tabel 2: Regressie modellen van het effect van crimineel gedrag op de relatiekwaliteit voor 

de hoofdrespondenten (N=3715) 

 Model I Model II Model III Model IV 

 B S.E. B S.E. B S.E. B S.E. 

Crimineel gedrag -.149** .049 -.093* .044 -.101** .043 -.069* .040 

Geslacht -.093*** .021 -.086*** .019 -.050** .019 -.054** .017 

Leeftijd -.001 .001 -.005*** .001 .000 .001 -.003*** .001 

Kinderen -.114*** .025 -.103*** .022 -.047* .022 -.053** .020 

Extraversie .045** .015 .050*** .013 .015 .013 .025* .012 

Zelfredzaamheid .161*** .019 .129*** .017 .113*** .017 .099*** .015 

Psychische stoornis -.108*** .029 .010 .026 -.089*** .025 -.003 .023 

Verslaving -.139 .094 -.131 .084 -.093 .082 -.096 .076 

Financiën -.029 .050 .027 .044 -.003 .043 .034 .040 

Mishandeling -.043 .047 -.037 .042 -.010 .041 -.012 .038 

Conflict   -.788*** .025   -.595*** .024 

Steun     .602*** .018 .479*** .017 

R
2 
  5,4%  25,4%  28,1%  38,6%  

* p < .05; ** p < .01, *** p < .001 
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Tabel 3: Regressie modellen van het effect van crimineel gedrag op de relatiekwaliteit voor 

de partners (N=3605) 

 Model I Model II Model III Model IV 

 B S.E. B S.E. B S.E. B S.E. 

Crimineel gedrag -.065 .051 .020 .044 -.061 .044 .003 .040 

Geslacht .047* .022 .041* .019 .014 .019 .016 .017 

Leeftijd .000 .001 -.004*** .001 .000 .001 -.003*** .001 

Kinderen -.148*** .025 -.120*** .022 -.064** .022 -.060** .020 

Extraversie .031* .016 .034* .014 .008 .013 .015 .012 

Zelfredzaamheid .089*** .020 .066*** .017 .051** .017 .041** .015 

Psychische stoornis -.094** .030 -.004 .026 -.070** .026 -.005 .023 

Verslaving -.236* .098 -.237** .086 -.254** .085 -.251** .078 

Financiën -.088 .052 -.061 .045 -.077 .045 -.058 .041 

Mishandeling -.026 .049 .015 .043 -.048 .042 -.012 .039 

Conflict   -.784*** .024   -.607*** .022 

Steun     .620*** .018 .492*** .017 

R
2
 2,8%  25,5%  27,0%  39,5%  

* p < .05; ** p < .01, *** p < .001 
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5. Conclusie en discussie 

 

5.1 Conclusie 

Het doel van deze studie was om te analyseren of het vertonen van crimineel gedrag een 

effect heeft op de kwaliteit van de relatie met de partner. De vraagstelling die middels de 

studie is beantwoord, betreft: “In hoeverre is er een effect van crimineel gedrag op de 

kwaliteit van de partnerrelatie?”. Door middel van het huidige onderzoek kan worden gesteld 

dat personen die ooit crimineel gedrag hebben vertoond een lagere relatiekwaliteit ervaren 

dan personen waarbij dit niet geval is. Tevens is uit de resultaten gebleken dat deze slechtere 

relatie voor een groot deel kan worden verklaard door meer conflicten en minder steun binnen 

de relatie bij criminelen.  

  De resultaten van deze studie zijn in lijn met eerdere onderzoeksresultaten over 

echtscheidingen (Lopoo & Western, 2005; Apel et al., 2010; Massoglia et al., 2011; Van 

Schellen, 2012) en de mechanismes van stigmatisering en het incapacitatie effect. Door een 

stigma, dat verbonden is aan een strafblad, kan het lastiger zijn om een baan te vinden en kan 

er sociale uitsluiting optreden. Tevens kan de partner de crimineel stigmatiseren. Hierdoor 

kan er binnen de relatie financiële en sociale stress optreden. Daarnaast kan opsluiting in de 

gevangenis een belasting voor de relatie vormen, aangezien de intimiteit en interactie tussen 

de partners afneemt. Het stigma en de incapacitatie kunnen beiden leiden tot meer conflicten 

en minder steun binnen de relatie, wat vervolgens in een lagere relatiekwaliteit resulteert. De 

bevindingen zijn ook in overeenstemming met het idee van ‘cumulative disadvantage’ van 

Sampson en Laub (1993), waarbij crimineel gedrag kan zorgen voor een belemmering van 

conventionele levensuitkomsten, zoals een stabiele, sterke relatie. Een zwakke binding met de 

partner kan vervolgens de kans op recidive vergroten. De bevindingen uit dit onderzoek 

bieden echter geen ondersteuning voor de zelfcontrole theorie van Gottfredson en Hirschi 

(1990 in Sampson & Laub, 1993). Zoals verwacht bleef het effect van crimineel gedrag op de 

relatiekwaliteit bestaan, ondanks dat er werd gecontroleerd voor persoonlijkheidskenmerken  

   Daarnaast zijn in deze studie ook de partners van de respondenten bevraagd. 

Tegengesteld aan onze verwachting bleek dat de partners van personen die ooit veroordeeld of 

in aanraking met de politie zijn geweest, de relatie niet slechter beoordelen. Een verklaring 

hiervoor zou kunnen dat de partner niet op de hoogte is van het criminele gedrag, omdat de 

crimineel de levensgebeurtenis bijvoorbeeld verzwijgt. Hierdoor is het mogelijk dat de 

crimineel onzekerder over de relatie is, omdat hij of zij zich schuldig voelt tegenover de 
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partner. Doordat de crimineel niet geheel open kan zijn, bijvoorbeeld uit schaamte, kan deze 

persoon de relatie als minder sterk ervaren. Desalniettemin moet er worden vermeld dat dit 

enkel speculaties zijn, vervolgonderzoek zou moeten uitwijzen welke verklaringen hieraan ten 

grondslag liggen. Wel toont het grote verschil in gerapporteerde relatiekwaliteit tussen de 

crimineel en de partner het belang aan voor het meenemen van beide oordelen in het 

onderzoeken van relaties. Wanneer het oordeel van de partner niet wordt meegenomen, zal er 

een vertekend beeld van de relatie ontstaan, omdat de partner de relatie blijkbaar anders 

ervaart. 

 

5.2 Discussie 

Ondanks het gebruik van de NKPS data kent dit onderzoek een aantal beperkingen. Deze 

beperkingen bieden tevens aanknopingspunten voor vervolgonderzoek.  

  Ten eerste is in dit onderzoek gebruik gemaakt van zelfrapportage, wat problemen met 

sociaal wenselijke antwoorden met zich mee kan brengen. Respondenten zouden kunnen 

aangeven dat zij geen crimineel gedrag hebben gepleegd, terwijl dit wel degelijk het geval kan 

zijn. Dit heeft implicaties voor de betrouwbaarheid van het onderzoek. Daarentegen heeft het 

gebruik van zelfgerapporteerde enquêtes als voordeel dat er minder sprake zal zijn van 

selectieve onderrapportage. 

  Een tweede tekortkoming van dit onderzoek is dat het niet geheel duidelijk is wat er 

onder een crimineel wordt verstaan. In de NKPS dataset is crimineel gedrag slechts aan de 

hand van twee vragen gemeten, namelijk of de respondent ooit een veroordeling door de 

strafrechter heeft gehad of in aanraking is geweest met de politie (niet voor verkeerscontrole). 

Hierdoor is het onbekend welk strafbaar feit de crimineel heeft gepleegd, waardoor het niet 

mogelijk is de verscheidenheid aan delicten en opgelegde straffen te onderzoeken. Dit is bij 

officiële data wel het geval. Aan de andere kant kan op deze manier wel de invloed van 

crimineel gedrag in zijn algemeenheid worden onderzocht en wordt er niet alleen naar 

veroordeelden gekeken. Tevens is het onbekend wanneer gedurende iemands leven het 

criminele gedrag heeft plaatsgevonden, hetgeen implicaties heeft voor interpretaties van 

causaliteit. Er kan met zekerheid worden gesteld dat er sprake is van een samenhang tussen 

crimineel gedrag en de relatiekwaliteit, maar het causale verband is lastig vast te stellen. Er 

wordt nu vanuit gegaan dat een lagere relatiekwaliteit het gevolg is van het plegen van 

crimineel gedrag, terwijl het ook mogelijk zou kunnen zijn dat dit ervoor heeft gezorgd dat 

iemand crimineel is geworden.  
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 Ten derde is de criminele groep relatief klein in vergelijking met de niet-criminele 

groep, het percentage criminelen bedraagt namelijk 4,7 procent van het totaal aantal 

respondenten met een samenwonende partner die tevens de enquête heeft ingevuld. Voor een 

betrouwbare vergelijking tussen de twee onderzoeksgroepen zou het beter zijn geweest om 

deze qua grootte meer op elkaar te laten lijken. Echter geeft een laag percentage criminelen in 

het onderzoek wel een representatief beeld voor de samenleving. Daarbij zijn ondanks de 

kleine groep criminelen toch significante resultaten gevonden.  

  Een andere beperking is dat het eventuele criminele gedrag van de partner niet bekend 

is en daardoor niet kon worden meegenomen in dit onderzoek. Wanneer beide partners 

crimineel gedrag vertonen, kan dit de kwaliteit van de relatie mogelijk ten goede komen door 

de gelijkheid in attitudes (Larson & Holman, 1994). Binnen dit onderzoek kan hier geen 

uitspraak over worden gedaan. 

  Tenslotte kan er geen uitsluitsel worden gegeven over welke onderliggende 

mechanismes precies ten grondslag liggen aan het negatieve verband tussen crimineel gedag 

en de relatiekwaliteit. Er wordt nu vanuit gegaan dat dit gaat om een combinatie van 

stigmatisering en het incapacitatie effect. Maar omdat de timing van het gepleegde delict, het 

soort crimineel gedrag en de straf onbekend zijn, is het nog onduidelijk wat het relatieve 

belang van stigmatisering en het incapacitatie effect is. Vervolgonderzoek zou zich op de 

ontrafeling van deze mechanismes moeten richten.  

  Ondanks deze beperkingen kon er wel gehoor worden gegeven aan tekortkomingen 

van eerdere onderzoeken op dit gebied (Van Schellen et al., 2010; Van Schellen, 2012; Van 

Schellen et al., 2012a). Ten eerste is door gebruik te maken van de NKPS data inzicht 

verkregen in andere relatievormen dan alleen huwelijkspartners, wat een meer representatief 

beeld oplevert van de huidige Nederlandse samenleving. Ten tweede is in het huidige 

onderzoek ook gecontroleerd voor achtergrondkenmerken die vrijwel zeker met crimineel 

gedrag en de partnerrelatie correleren, zoals persoonlijkheidskenmerken. Tenslotte is er 

gebruik gemaakt van zelf gerapporteerd crimineel gedrag.  

  Daarnaast vergroot de huidige studie de kennis over het effect van crimineel gedrag op 

de relatiekwaliteit. Er kan worden gesteld dat betrokkenheid bij criminaliteit voor zwakkere 

bindingen met de partner zorgt, dit omdat er minder steun van de partner wordt verkregen en 

er meer conflicten tussen hen afspelen. Vervolgens kan deze lagere relatiekwaliteit ervoor 

zorgen dat criminelen minder de beschermende effecten van een relatie ervaren, zoals een 

sterke gehechtheid. Het missen van deze beschermende effecten vergroot de kans op recidive.  
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Rechters en beleidsmakers zouden zich meer bewust moeten zijn van de onbedoelde 

negatieve consequenties van een strafblad en vooral van een gevangenisstraf. Het is van 

belang dat zij meer aandacht besteden aan de liefdesrelatie van de crimineel om op die manier 

de kans op recidive te verminderen. Hierbij kan gedacht worden aan het aanbieden van 

relatietherapie aan gevangenen, het uitbreiden van de bezoekuren in de gevangenissen of in 

het reclasseringsproces ook aandacht te besteden aan de partnerrelatie. Hier zal de gehele 

samenleving profijt van hebben, aangezien crimineel gedrag aanzienlijke maatschappelijke 

kosten met zich meebrengt. Tevens kan een lagere kans op recidive de cohesie van de 

samenleving positief beïnvloeden (Van Schellen, 2012).  
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