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2. Abstract 
 
Ondanks de groeiende belangstelling voor op kracht gebaseerde rehabilitatiekaders, zijn de relevante 
interne/externe hulpbronnen die de rehabilitatie van gedetineerde vrouwelijke adolescenten (DFA) 
kunnen bevorderen nog onvoldoende bestudeerd. Deze studie wil deze leemte opvullen door de rol 
van persoonlijke veerkracht en interpersoonlijke steun van jonge vrouwen te bestuderen bij het 
opbouwen van een bevredigend en prosociaal leven 4 jaar na jeugddetentie, en onderzoekt daarbij 
het op kracht gebaseerde good lives model (GLM). Negenenveertig voormalige DFA (Mleeftijd=20.75) 
vulden vragenlijsten in over weerbaarheid, steun, kwaliteit van leven (QoL), en delinquentie. 
Hiërarchische multiple regressieanalyses toonden aan dat jonge vrouwen met meer veerkracht een 
hogere QoL en minder delinquent gedrag vertoonden, terwijl meer steun alleen geassocieerd was met 
een hogere QoL. De relatie tussen veerkracht en QoL/delinquentie was niet afhankelijk van de mate 
van ondersteuning. Over het algemeen ondersteunen onze resultaten de toepasbaarheid van de GLM 
op voormalige DFA, en tonen ze bewijs voor het belang van zowel interne als externe hulpbronnen bij 
het opbouwen van een bevredigend en prosociaal leven. 
 
Despite growing interest in strength-based rehabilitation frameworks, relevant internal/external 
resources that are likely to facilitate the rehabilitation of detained female adolescents (DFA) have been 
understudied. This study aims to fill this gap by studying the role of young women’s personal resilience 
and interpersonal support in building fulfilling and prosocial lives 4 years after youth detention, 
thereby examining the strength-based good lives model (GLM). Forty-nine former DFA (Mage=20.75) 
completed questionnaires about resilience, support, Quality of Life (QoL), and offending. Hierarchical 
multiple regression analyses showed that young women with more resilience displayed higher QoL and 
less offending, while more support was associated with higher QoL only. The relationship between 
resilience and QoL/ offending did not depend upon the level of support. Overall, our results support 
the applicability of the GLM to former DFA, showing evidence for the importance of both internal and 
external resources in building fulfilling and prosocial lives. 
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