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Inhoud 

� Criminele carrières van druggebruikende 

delinquenten, met focus op hun desistanceproces

� Kwantitatief stuk -> lessen?

� Resultaten: kwalitatief stuk



Desistanceproces

� Eindpunt criminele carrière

� Theorieën

� Focus: druggebruikende delinquenten

� Link drugs en criminaliteit

� Grotere kans op recidive

� Problemen op andere levensdomeinen

� Grotere kans op een langdurige criminele 

carrière

Onderzoek

� 2009-2013: doctoraatsonderzoek “Keerpunten in 

de criminele carrières van druggebruikende 

delinquenten”

� Twee luiken

� Kwantitatief luik: overzicht criminele carrières + link 

met levensgebeurtenissen

� Kwalitatief luik: overzicht desistanceproces



Kwantitatief luik

� Doel: overzicht criminele carrières DGD

� REA + steekkaarten + notitieboeken

� RR + detentiefiches

Kwantitatief luik

Lessen?

� Meer aandacht voor registratie 

� Nood aan meer onderzoek ter zake �

databanken, toegankelijkheid

� Onderzoekscultuur

� Focus kwalitatieve luik- inzicht criminele carrière 

en desistanceproces



Kwalitatief luik

� Doel: inzicht in het desistanceproces van 

druggebruikende delinquenten + subjectieve 

waarde

� Gatekeepers + sneeuwbalsteekproef *+ critical 

case sampling

� Nvivo, codeboom

Druggebruikende delinquenten

Desistance van 

druggebruik 

(recovery)

Desistance van 

crimineel gedrag



Desistance van druggebruik 

(recovery)

� Interne motivatie: ik doe dit voor mezelf

� Hoe ° interne motivatie?

� Familie en relaties

� Hulpverlening- alternatieve afhandeling

� Confrontatie negatieve situaties

� Hoe succesvol desisteren?

� Sociaal kapitaal- resilience

� Contact verbreken vroegere netwerken

� Dag per dag, stap per stap- omgaan met herval

Desistance crimineel gedrag

� Desistance van dealen

� Desistance van eigendomsdelicten-

verwervingsdelicten

� “Echte” desistance: einde deviante levensstijl



Focus

� Levensgebeurtenissen: persisteren en desisteren

� Subjectieve motivatie: 

� Wie zijn ze?

� Context desistance: gerelateerd aan start en 
persisteren

� Typologieën en identiteitstransformaties

 

 

 

 

 

Persisteren 

ouders werk partner HV Justitie Kind 

Desisteren 

Neg 

ervaring 

Focus- voorbeeld

� Typologie

� Problematische heroïnegebruiker- verwervingsdelicten

� Start: problematische opvoedingssituatie

� Persisteren: problematisch gebruik, vicieuze 
negatieve cirkel

� Desisteren: kans eruit komen, ° prosociaal netwerk

�Achterliggende IDverandering

� Romantische droom najagen

� Persoonlijkheids’verandering’



Conclusie

� Methode: criminele carrièreonderzoek in Vlaanderen

� Resultaten: 

� Desistanceproces DGD moeizamer

� Recovery > desistance van crimineel gedrag

� Nieuwe bevindingen: levenservaring, realistisch, langere 
periode

� Meer aandacht voor subjectieve factoren

“Voor mij was stoppen een bewuste keuze…. Ik hoop dat ik nog maar 
halfweg mijn leven ben, omdat ik het eerste deel van mijn leven 
verprutst heb. Ik ben veel geld verloren, heb mensen gekwetst die 
van mij hielden… Ik besefte het niet want ik was zo betrokken bij die 
hele drugssfeer…. Ik weet dat ik naar de toekomst moet kijken en 
niet achter mij, maar het zal altijd in mijn rugzakje blijven zitten”
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