“IK BEN HET NIET WAARD, DUS
DROPPEN ZE MIJ MAAR HIER”
Een onderzoek naar de ervaringen van
jongeren in en na de gesloten jeugdzorg

In 2020 zaten er ruim 1.800 kinderen in de gesloten
jeugdzorg. Kinderen met enorme hulpvragen, bijvoorbeeld rondom zelfbeschadiging, suïcidaliteit,
mensenhandel of drugsgebruik. Toch is de gesloten
jeugdzorg voor veel kinderen onveilig:
• 81% van de kinderen maakt geweld mee tussen
groepsgenoten.
• 87% van de kinderen wordt gefixeerd (door
begeleiders vastgepakt en op de grond geduwd).
• De meeste kinderen moeten weleens naar een
isoleercel als ze verdrietig of boos zijn, of volgens
begeleiders iets verkeerds hebben gezegd.
• De helft moet zich ook verplicht uitkleden bij
begeleiders. Voor een urinecontrole of om te kijken
of ze geen gevaarlijke spullen bij zich hebben.

De meeste kinderen krijgen in de gesloten jeugdzorg
geen goede behandeling (84%). Vaak is er ook geen
passend onderwijs (76%).

“Dat is een van de situaties die ik nog het moeilijkste
vind om het daarover te hebben. Hoe kun je nou
naar huis gaan, lekker slapen, wetende dat je mij
naakt in een isoleercel zet. Dat snap ik echt niet.”
(Meisje van 21 jaar, zat 2,5 jaar in de gesloten
jeugdzorg)

Dat blijkt uit onderzoek onder 37 jongeren (allen
zaten ze in 2015-2021 in de gesloten jeugdzorg, 16
zaten daar nog in 2020 of 2021, samen vertellen
ze over 18 verschillende instellingen). De 75 hulpverleners die we spraken, doen hun uiterste best
om de juiste zorg te bieden, maar zitten vast in een
systeem van regels waar ze in mee moeten gaan.
Slechts 37% van hen vindt dat hun gesloten jeugdzorginstelling hulp van onvoldoende kwaliteit biedt.

De kinderen in de gesloten jeugdzorg

Daardoor is de gesloten jeugdzorg schadelijk. 76%
van de kinderen komt met nieuwe en verergerde
psychische problemen uit de zorg: trauma’s, angsten, herbelevingen en nachtmerries. Ook als jongvolwassenen dragen ze de gevolgen met zich mee.
“Het lastige is, het waren aardige mensen, met
goede intenties, maar ze deden alsnog dingen
die niet konden. Dat heeft mij getraumatiseerd.”
(Jongen van 23 jaar, zat 9 maanden in de
gesloten jeugdzorg)
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