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INLEIDING 

 
 Heel wat mensen worden vandaag de dag geconfronteerd met een detentie. Gedetineerden 
zijn burgers die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een misdrijf ten aanzien van onze 
samenleving waarop de maatschappij heeft gereageerd door hen een vrijheidsstraf op te leggen 
(Keymolen, 2004). Een detentie heeft dan ook een impact die veel verder gaat dan diegene die is 
opgesloten (Boswell, 2002; Hairston, 2001; Travis, Cincotta & Solomon, 2003; Wright & Seymour, 
2002). Net zoals de samenleving niet stopt aan de gevangenismuren, stopt ook het leven van 
gedetineerden niet binnen de muren. Het zijn met andere woorden individuen die ook een partner, 
kinderen, ouders, andere familieleden en kennissen hebben. Veel sociale netwerkleden maar ook 
slachtoffers worden (onrechtstreeks) ook getroffen door ervaringen van een strafrechterlijke 
interventie. Het is hierbij niet enkel belangrijk om de gedetineerde te begeleiden bij het in stand 
houden van zijn of haar affectieve relaties, het is tevens even belangrijk om aandacht te hebben voor 
de (hulp-)vragen van de sociale netwerkleden zelf. De aanhouding van iemand uit de naaste omgeving 
is immers een ingrijpende gebeurtenis voor diegenen die achterblijven. Zij worden scherp 
geconfronteerd met zware materiële, sociale en psychische problemen: de ontreddering van het 
gezinsleven, de breuk in de relatie of in het vertrouwen, de financiële problemen, de moeilijkheden 
met de kinderen, de reacties van de omgeving, de confrontatie met de politie (aanhouding, 
huiszoeking,…) en Justitie, de eigen problemen én die van de opgeslotene (Cunningham, 2001).  
Tegenwoordig wordt in de praktijk de hulpverlening aan deze groep vooral geconcretiseerd door de 
diensten Justitieel Welzijnswerk. Dit zijn afdelingen van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en 
ze hebben de taak tot het uitvoeren van de ‘sociale hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en hun 
directe sociale omgeving’ (Belgisch Staatsblad, 2004). Dit betekent dat ‘personen die als verdachte of 
dader van een misdrijf in aanraking (dreigen te) komen met Justitie, evenals hun directe sociale 
omgeving, individueel en structureel ondersteund moeten worden bij de uitoefening van hun recht op 
maatschappelijke hulp- en dienstverlening, teneinde hen in staat te stellen een menswaardig leven te 
leiden’. Dit protocol verwijst dus duidelijk naar de directe sociale omgeving als doelgroep van het 
forensische welzijnswerk vanuit het recht op een menswaardig bestaan. Hoewel de diensten Justitieel 
Welzijnswerk een duidelijke opdracht hebben naar sociale netwerkleden van gedetineerden, betekent 
dit niet dat de sociale netwerkleden er ook daadwerkelijk gebruik van maken of er nood aan hebben. In 
het kader van het forensische welzijnswerk en met betrekking tot de sociale netwerkleden wil ik dan 
ook volgende reflectievraag stellen: wie doet wat ten aanzien van wie en op welke gronden? 
Geconcretiseerd voor deze Masterproef ga ik dus op zoek naar de volgende vraag: wat is het aanbod 
aan maatschappelijke hulp- en dienstverlening ten aanzien van significante anderen van gedetineerden 
en hebben zij nood aan een dergelijk aanbod? Om te weten wat we moeten doen, is het belangrijk de 
vraag te stellen wie de sociale netwerkleden van gedetineerden zijn, wat hun karakteristieken zijn en in 
welke situaties zij zich bevinden.  
 
 Een kwart van alle gedetineerden in België zit vast voor drugsdelicten. Het gaat om 
verslaafden die misdrijven plegen, in hoofdzaak om aan drugs te komen. Lo & Stephens (2000) 
hebben aangetoond dat alcohol- en druggebruikers een grotere waarschijnlijkheid dan niet-gebruikers 
vertonen om betrokken te raken in illegale activiteiten en om gearresteerd te worden omwille van 
criminele veroordelingen. Ook middelengebruik op het moment van de overtreding komt vaak voor. 
Hierbij heeft niet alleen de detentie een impact op de significante anderen van gedetineerden maar ook 
het drugmisbruik van de gedetineerden. Er kan namelijk gesteld worden dat het drugmisbruik aan de 
basis ligt van extreme en langdurige stress bij significante anderen (Barnard, 2005, Orford, et al., 
1998). Niet zelden is deze stress er de oorzaak van dat onderlinge relaties (in gezinnen, in 
vriendengroepen, tussen collega’s,…) en de communicatie ernstig verstoord wordt en dat significante 
anderen het risico lopen om zelf fysieke, psychologische, sociale en emotionele problemen te 
ontwikkelen. Drugmisbruik kan het leven van significante anderen dan ook uitermate verstoren en 
veranderen (MacMaster, 2006). De impact van het drugmisbruik op de sociale omgeving van de 
gedetineerde vormt dan ook het tweede aangrijpingspunt in deze Masterproef.  
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Lange tijd is de drughulpverlening uitsluitend gericht geweest op de behandeling van het individu met 
een verslavingsprobleem. Sinds een 15-tal jaar is in Vlaanderen (en in het buitenland) een kentering 
merkbaar: de hulpverlening is zich gaandeweg ook gaan richten op (het betrekken van) de context van 
hun cliënten enerzijds en het oprichten van een aantal begeleidingsinitiatieven voor significante 
anderen anderzijds (Soyez & Broekaert, 2005a, Van Reybroeck, 2004). Significante anderen hebben 
namelijk ook nood aan één of andere vorm van ondersteuning of begeleiding, ofwel met betrekking tot 
de relatie met de druggebruiker, ofwel met betrekking tot hun eigen functioneren. Ook hier is het 
belangrijk om na te gaan wie de sociale netwerkleden van drugsverslaafden zijn, over welke 
karakteristieken zij beschikken en of zij daadwerkelijk nood hebben aan enige vorm van 
ondersteuning of begeleiding.  
 

Wat opvalt, is dat er bitter weinig aandacht uitgaat naar sociale netwerkleden van 
drugsverslaafde gedetineerden. O’Connell (2005) stelt vast dat er weinig empirisch onderzoek 
voorhanden is met betrekking tot de noden en behoeften van sociale netwerkleden van personen die 
gedetineerd zijn én die bijkomend een verslaving hebben. Het is dan ook een zeer kleine doelgroep. 
De meeste literatuur die te vinden is, handelt over de noden en behoeften van sociale netwerkleden 
van gedetineerden óf van verslaafden, maar zeer zelden over de combinatie tussen beiden. Deze 
Masterproef is er op gericht de karakteristieken en noden van deze ‘kleine’ doelgroep te identificeren 
om zo ook de sociale netwerkleden van drugsverslaafde gedetineerden een stem te geven binnen onze 
maatschappij en meer specifiek binnen onze hulpverlening.  
 
De Masterproef is opgebouwd uit verscheidene onderdelen. Deel 1 omvat een literatuuronderzoek 
over het onderwerp van deze Masterproef. Het bestaat uit twee hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk 
geeft een woordje uitleg over drugs, het gevangenissysteem en de gedetineerde, en het verband tussen 
druggebruik en criminaliteit. Het tweede hoofdstuk biedt meer uitleg over sociale steun, de sociale 
netwerkleden van drugsverslaafden, de sociale netwerkleden van gedetineerden en de sociale 
netwerkleden van drugsverslaafde gedetineerden.  
 
Het tweede deel van dit onderzoek is de methodologie. Het behelst de opzet en de aanpak van 
onderzoek. Het methodologische kader bestaat uit een beschrijving van de probleemstelling en 
onderzoeksvragen, de onderzoeksgroep, de setting, het onderzoekskader, de procedure, de 
gegevensverzameling en –analyse, de wetenschappelijkheid en objectiviteit, de betrouwbaarheid en 
validiteit, de subjectiviteit en intersubjectiviteit en de ethische overwegingen.  
 
In het derde deel worden de resultaten beschreven van zowel de gestructureerde bevraging en de open 
interviews. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen de twee onderzoeksluiken, zijnde 
kwalitatief en kwantitatief onderzoek.  
 
In het vierde deel wordt de Masterproef beëindigd met een discussie. In deze discussie wordt er een 
kort overzicht gegeven van de resultaten van het onderzoek. Deze discussie geeft kort de belangrijkste 
resultaten van het exploratief onderzoek weer. De discussie wordt daarna opgebouwd aan de hand van 
de onderzoeksvragen die bij de start van het onderzoek werden geformuleerd. Elk van deze 
onderzoeksvragen worden beantwoord aan de hand van de resultaten van het exploratief onderzoek, 
wetenschappelijke literatuur en studies, eigen meningen/ ervaringen en aan de hand van een aantal 
interviews.  
 
Het doel van dit onderzoek is (1) het voeden van de discussie rond de thematiek, (2) te kunnen 
fungeren als praktijkstimulator, (3) het uitdiepen van theoretische inzichten in en rond de thema’s en 
(4) het bieden van inspiratie tot (beleids-)aanbevelingen. We zullen daarmee dus enerzijds bijdragen 
tot de praktijkontwikkeling en anderzijds meer inzicht verschaffen in het gebeuren van de hulp- en 
dienstverlening aan significante anderen. Het uitgangspunt daarbij is de ontwikkeling van een 
‘praktijktheorie’ (Maso & Smaling, 1998) waarbij we willen komen tot een samenhangend geheel van 
reflecties over hoe een kwaliteitsvol welzijnswerk aan significante anderen mogelijk overdacht kan 
worden.  
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DEEL 1: LITERATUURONDERZOEK 

  
Voor het vinden van relevante literatuur werd gebruik gemaakt van verschillende bronnen.  
 
Vooreerst werden een aantal databanken geraadpleegd, meer bepaald Web of Science, EBSCOhost, 
ELIN,… Ook werden verscheidene catalogi grondig doorzocht zoals Aleph (catalogus van Universiteit 
Gent) en Meercat, de catalogus van de VAD (Vereniging voor Alcohol en Andere Drugproblemen), de 
catalogus van de KUL, de catalogus van de stadsbibliotheek te Gent en te Aalst. Heel wat zoektermen 
werden gebruikt en gecombineerd: family members, social network, spouses, relationship, drug use, 
drug abuse, substance abuse, drug treatment, coping, social support, intervention, stress, crime, 
detention, incarceration, needs, professional help…  
 
Literatuurlijsten van relevante bronnen werden doorgenomen, wat op zijn beurt weer bruikbaar 
materiaal opleverde. Deze methode veroorzaakte een sneeuwbaleffect, waardoor heel wat interessante 
literatuur gevonden werd.  
 
Verder werd ook gebruik gemaakt van het Internet. Via Google werd gezocht naar meer informatie 
over de impact van de detentie en de drugsverslaving op sociale netwerkleden, maar ook andere zaken 
zoals sectorprotocollen of bestaande projecten werden via deze weg gezocht. Daarnaast werd ook 
regelmatig beroep gedaan op de website van NIDA (National Institute on Drug Abuse), FCN (Family 
and Corrections Network), De Sleutel, EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction), Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, Welzijn & Justitie en zoveel meer.  
 
Deze literatuurstudie geeft een theoretisch kader weer waarin later het onderzoek kan geplaatst 
worden. In de literatuurstudie willen we te komen wat er geschreven wordt over verslaafden, 
gedetineerden en drugsverslaafde gedetineerden. Ook gaan we na wat er in de wetenschappelijke 
literatuur te vinden is over de sociale netwerkleden van personen die middelen misbruiken, over de 
sociale netwerkleden van gedetineerden én over de sociale netwerkleden van personen die middelen 
misbruiken binnen het penitentiaire milieu. Er wordt telkens bekeken welke impact de detentie en het 
drugmisbruik heeft op de sociale netwerkleden, welke noden en behoeften deze sociale netwerkleden 
ondervinden en welke initiatieven en voorzieningen er voorhanden zijn.  
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PERSONEN DIE MIDDELEN MISBRUIKEN BINNEN HET 

PENITENTIAIR MILIEU 
 
In het eerste deel van het exploratieve onderzoek werden drugsverslaafde gedetineerden bevraagd en 
geïnterviewd. Aangezien de respondenten twee belangrijke eigenschappen vertonen, namelijk dat ze 
verslaafd zijn én gedetineerd, zal er over beide eigenschappen én over de combinatie tussen beiden iets 
meer verteld worden.  
 
Deel 1: Drugs 
 
1.1. Verschillende vormen van druggebruik 
 
“Het druggebruik” bestaat niet. Er kunnen drie vormen onderscheiden worden.  
 
■ Er kan sprake zijn van experimenteel gebruik: staat voor het gebruik van illegale drugs, meestal 
meer dan één keer en een zeer beperkt aantal keren, zonder dat dit regelmatig wordt, vanuit 
nieuwsgierigheid en/ of vanuit de behoefte om te experimenteren (De Ruyver, 2003).  
 
■ Er kan sprake zijn van recreatief gebruik: beschrijft meer frequent gebruik (in vergelijking met 
experimenteel gebruik) van drugs die kenmerkend zijn geworden voor moderne levensstijlen (bv. 
cannabis, amfetamine- type stimulans, LSD). Belangrijke kenmerken van dit type gebruik zijn de 
afwezigheid van afhankelijkheid en van serieuze excessen enerzijds, en anderzijds de concentratie van 
het gebruik op bepaalde momenten en in bepaalde perioden.  
 
■ En er kan sprake zijn van problematisch middelengebruik of middelenmisbruik. Middelenmisbruik 
kan omschreven worden als het gebruiken van één of meer middelen, op een manier die niet bedoeld 
of voorgeschreven was. Wanneer er een opeenstapeling is van negatieve gevolgen door 
middelenmisbruik, spreken we van afhankelijkheid van een middel of verslaving (Sussman & Ames, 
2001). Deze terminologie vinden we ook terug in de DSM-IV (APA, 1994), waar klinische criteria 
voor misbruik van een middel en afhankelijkheid van een middel duidelijk weergegeven worden. Bij  
misbruik van een middel is er sprake van dermate ernstig druggebruik dat er problemen ontstaan bij 
het uitvoeren van de belangrijkste levenstaken, dat er gevaarlijke activiteiten ondernomen worden, of 
dat er legale of sociale problemen ontstaan (Sussman & Ames, 2001). Uitzondering hierop vormt 
nicotine: voor dit middel is er wel afhankelijkheid mogelijk, maar geen misbruik (APA, 1994).  
 
1.2. Epidemiologie van druggebruik en druggerelateerde problemen 

 
Over de aard en de omvang van de drugproblematiek in Vlaanderen en de rest van België is relatief 
weinig informatie beschikbaar. Druggebruikers vormen immers een moeilijk bereikbare groep: niet 
alleen door het sociale stigma dat gekoppeld is aan druggebruik, maar ook door hun betrokkenheid bij 
illegale en sociaal deviante activiteiten. Bovendien wordt de beschikbaarheid van informatie 
bemoeilijkt door het feit dat druggebruik onderhevig is aan allerlei trends. Tevens werden – in 
tegenstelling tot sommige buurlanden – tot voor kort weinig middelen besteed aan epidemiologisch en 
evaluatieonderzoek, maar de overheid lijkt op dit vlak een inhaalbeweging te willen maken (De 
Ruyver, 2003).  

 
1.2.1. Prevalentie van druggebruik 
 
► Op Europees niveau 
 
Tabel 1 geeft een overzicht van het gebruik van een aantal middelen in de Europese Unie. De data zijn 
afkomstig uit de ‘Statistical Bulletin 2006’ van de European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
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Addiction (EMCDDA, 2006). Hieruit blijkt dat we een aantal algemene bevindingen over druggebruik 
in kaart kunnen brengen:  
 
Tabel 1: prevalentie druggebruik in de E.U. 
  Volwassenen Jongvolwassenen (15 tot 34 jaar) 
Cannabis 2% - 31%  3% - 44%  
     
Amfetamines 0,1% - 5,9% 0,1% - 9,6% 
  In UK (11,2%) In UK (16,5%) 
     
Ecstacy 0,3% - 7,1% 0,5% - 14,6% 
   0,4% - 18,7 (15 tot 24 jaar) 
     
Cocaïne 0,4% - 6% 1% - 10% 
 
► Op Belgisch niveau 

 
Als we kijken naar de gegevens van de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (2008a) 
dan zien we dat sommige Belgen naast alcohol en tabak ook wel eens cannabis gebruiken: 13 % van 
de ondervraagden gebruikten ooit in hun leven cannabis. 1,7% van alle Belgen gebruikte ooit XTC 
en/of amfetamines (speed). En meer mannen dan vrouwen gebruiken illegale drugs.  

 
1.2.2. Prevalentie van problematisch druggebruik 
 
► Op Europees niveau 

 
Ook met betrekking tot problematisch gebruik kunnen we enkele algemene bevindingen in kaart 
brengen. (EMCDDA, 2003):  
 
Alle prevalentieschattingen van problematisch drugsgebruik variëren van 2 tot 10 gevallen per 1 000 
personen in de leeftijd tussen 15 en 64 jaar. Italië, Luxemburg, Portugal en het Verenigd Koninkrijk 
kennen de hoogste prevalentie met tussen de 6 en 10 problematische drugsgebruikers per 1 000 
inwoners tussen 15 en 64 jaar. De laagste prevalentie wordt in Duitsland, Nederland en Oostenrijk 
aangetroffen met ongeveer 3 problematische drugsgebruikers per 1 000 inwoners in de eerder 
genoemde leeftijdscategorie. Door een meerderheid van de problematische drugsgebruikers in Finland 
en Zweden wordt amfetamine als primaire drug gebruikt (in 1999 in Finland geschat op ongeveer 70 
tot 80 %). Dit in tegenstelling tot andere landen, waar de problematische drugsgebruikers meestal 
opiaten als primaire drug gebruiken (het betreft tegelijkertijd ook vaak polidruggebruikers). In Spanje 
is cocaïne inmiddels een belangrijke factor geworden bij de geregistreerde drugsproblemen (gegevens 
over behandelingen en noodopvang), en dit beeld wordt bevestigd door de recente 
prevalentieschattingen. Sommige landen (Duitsland, Nederland) melden een hoge prevalentie van het 
gebruik van crackcocaïne onder problematische druggebruikers, hoewel dit hoofdzakelijk voor grote 
steden en in het bijzonder voor gebruikers met opiaten als primaire drug geldt.  
 
Algemeen wordt in de Europese Unie het aantal problematische gebruikers op 1,2 à 2,1 miljoen 
geschat (VAD, 2008a). Van 850 000 tot 1,3 miljoen druggebruikers wordt aangenomen dat het gaat 
om injecterende druggebruikers. De Belgian Information Reitox Network (2002) geeft gelijkaardige 
cijfers weer.  
 
► Op Belgisch niveau 
 
Er kan vrij moeilijk een beeld geschetst worden van het probleemgebruik in België omdat illegaal 
druggebruik zich vooral verborgen afspeelt waardoor er vaak gesproken wordt van schattingen in 
plaats van feitelijke cijfers. Als we kijken naar het Belgisch Nationaal Rapport over Drugs werden er 
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in het laatste decennia geen nieuwe Belgische studies gepubliceerd over de prevalentie of incidentie 
van problematisch druggebruik. Het Belgisch Nationaal Rapport over Drugs kadert in de 
samenwerking tussen het Belgische focal point, met name het Wetenschappelijk Instituut voor 
Volksgezondheid (WIV) en het EMCDDA. Onlangs werden in die samenwerking dan ook diverse 
schattingen gemaakt waarbij diverse bronnen en methoden beschikbaar zijn:  
 

- Morbiditeitsregisters (HIV):  
De prevalentie van problematisch druggebruik in België kan geschat worden aan de hand van de HIV-
prevalentie onder druggebruikers en data van het nationaal HIV/AIDS register. Het percentage 
druggebruikers dat ooit injecteerde werd in 1995 en 1997 geschat met deze methode, de prevalentie 
van intraveneus druggebruik werd toen geschat op 20 000 (Sartor, 2001).  
 

- Sterftecijfers:  
In 2004 overleden in Vlaanderen 32 personen (29 mannen en 3 vrouwen) rechtstreeks als gevolg van 
het gebruik van illegale drugs (VAD, 2008a).  
 

- Personen in behandeling:  
Er bestaan cijfers over het aantal mensen met illegale drugproblemen dat in 2005 een beroep deed op 
de Vlaamse drughulpverleningcentra aangesloten bij de Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra 
in de Verslaafdenzorg (VVBV), en voor welke drugs ze dat deden. Ook hier gaat het om schattingen, 
want het aantal mensen die hulp zoeken, is vrij beperkt.  
 
Tabel 2: prevalentie problematisch druggebruik in België 
Illegale drugs  Aantal gebruikers dat een beroep deed op   %  
   VVBV-drughulpverleningcentra 
Heroine   1435      38,3% 
Cannabis   894      23,9% 
Cocaïne   564      15,1% 
Speed    301      8,0% 
Bron: VAD – feiten en cijfers illegale drugs (2008a).  
 
1.3. Verslavingszorg 
 
Mensen die er niet in slagen hun middelengebruik onder controle te krijgen, kunnen een beroep doen 
op een gevarieerd zorg- en hulpaanbod (VAD, 2006). Gezien de complexiteit van de alcohol- en 
drugproblematiek is een snelle en definitieve oplossing niet steeds realistisch. Hulpverlening bij 
ernstig problematisch alcohol- en druggebruik en -afhankelijkheid is vaak een langdurig proces, dat in 
verschillende fasen verloopt en verschilt van cliënt tot cliënt. Het tijdstip van de interventie, de 
hulpvraag, de hulpverleningsgeschiedenis, de mogelijkheden en de motivatie van de cliënt bepalen 
welke interventies het meest aangewezen zijn. Er is dan ook geen standaardbehandeling voorhanden. 
De welzijns- en gezondheidssector bieden zowel gespecialiseerde (categoriale) als niet-
gespecialiseerde hulpverlening en ondersteuning in een dikwijls moeizaam proces van 
gedragsverandering. De centrale doelstelling van hulpverlening bij problematisch middelengebruik is 
het bevorderen van de levenskwaliteit op het vlak van lichamelijke en psychische gezondheid en van 
sociaal welzijn, met respect voor de autonomie van de cliënt.  
 
De alcohol- en drughulpverlening omvat verschillende werksoorten (VAD, 2006; Geirnaert & 
Lambrechts, 2004): mantelzorg (bv. familie, vrijwilligers), zelfhulp (bv. AA, Toxan), straathoekwerk, 
eerstelijnszorg (bv. huisarts, CAW, JAC, OCMW), ambulante hulpverlening (bv. MSOC, CGG), 
semi-residentiële hulpverlening en residentiële hulpverlening (bv. CIC, PAAZ, TG).  
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Deel 2: Het gevangenissysteem en de gedetineerde 
 
2.1. Gedetineerden 

 
Heel wat mensen worden vandaag de dag geconfronteerd met een detentie. Op 1 maart 2007 kenden 
de Belgische gevangenissen een dagpopulatie van 10 008 gedetineerden (FOD, 2007). Gedetineerden 
zijn burgers die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een misdrijf ten aanzien van onze 
samenleving waarop de maatschappij heeft gereageerd door hen een vrijheidsstraf op te leggen 
(Keymolen, 2004).  
 
2.2. Het gevangenissysteem 
 
België telt momenteel 34 strafinrichtingen (www.jurdiat.be). Deze kunnen in twee groepen worden 
ingedeeld: huizen van arrest en strafhuizen. Een huis van arrest is bestemd voor gedetineerden die 
opgesloten zijn krachtens de wet op de voorlopige hechtenis (de beklaagden). De strafhuizen zijn 
bestemd voor personen veroordeeld tot een vrijheidsberovende straf of tot een andere maatregel.  
 
Het Directoraat Generaal Strafinrichtingen (2000) beschrijft drie soorten strafhuizen:  

• Open inrichtingen waar de beveiliging wordt gewaarborgd door een opvoedingsregime dat 
gestoeld is op een vrijwillig aanvaarde tucht en waar de gebruikelijke dwangmiddelen slechts 
worden aangewend als dat nodig is (o.a. Hoogstraten, Marneffe, Ruiselede, Saint-Hubert).  

• Halfopen inrichtingen waar de gedetineerden de nacht in beveiligde cellen doorbrengen en 
waar overdag buiten of in een werkplaats wordt gewerkt (o.a. Merksplas). 

• Gesloten inrichtingen waar gedetineerden die niet in een open of halfopen inrichting 
kunnen worden geplaatst doorlopend in een regime van verzekerde bewaring leven 
(omheiningmuur, tralies, detectieapparatuur enz.). 

 
Naargelang hun omvang zijn de strafinrichtingen verder in 3 klassen ingedeeld: 

• Eerste klasse: Andenne, Antwerpen, Brugge, Vorst, Gent, Jamioulx, Lantin, Leuven- 
Centraal, Merksplas, Bergen, Paifve, Sint-Gillis en Saint-Hubert; 

• Tweede klasse: Dendermonde, Hoogstraten, Leuven-Hulp, Marneffe, Namen, Nijvel, 
Oudenaarde, Doornik, Turnhout, Verviers en Wortel; 

• Derde klasse: Aarlen, Dinant, Ieper, Hasselt, Hoei, Mechelen, Ruiselede en Tongeren. 
 
2.3. Het gevangeniswezen in een aantal cijfers/ prevalentie  
 
In Justitie in cijfers (FOD, 2007) vinden we concrete cijfers over de gevangenisbevolking per 
categorie. Als we kijken naar de laatste 5 jaren, dan valt er een behoorlijke stijging op.  
 
Tabel 3: cijfers over de gevangenisbevolking per categorie 
Jaar Voorlopige  Veroordeelden   Geïnterneerden  Diversen   Totaal   Onder  
 Hechten               elektronisch  
                        toezicht    
2002  3238   4497   644   226     8605   167 
2003  3680   4807   718   103     9308   286 
2004  3614   4713   783  135     9245   278 
2005 3550   4830   856   139     9375   277 
2006  3530   5082   862   161     9635   337 
2007  3473   5407   965   163     10008  612 
Bron: Gevangenisbevolking per categorie 2002-2006 (maart): absolute cijfers 
 
 
 

 7
 

http://www.jurdiat.be/


2.4.  Het profiel van een gedetineerde  
 
Wie zit er nu eigenlijk in de gevangenis? Is er sprake van zoiets als een typische gedetineerde of is de 
gedetineerdenpopulatie een weerspiegeling van de Belgische bevolking?  
 
► Leeftijd 
De overgrote meerderheid van de gedetineerden bevindt zich in de leeftijdscategorie van 18 tot 35 
jaar. 30% is onder de 30 jaar, 70% is onder de 35 jaar (Welzijn en Justitie, 2000).  
 
► Geslacht 
Het aantal vrouwelijke gedetineerden is slechts miniem in vergelijking met het aantal mannen. 
Vrouwen maken slechts 4 à 5% uit van de gedetineerdenpopulatie.  
 
Tabel 4: geslacht gedetineerdenpopulatie 

    Vrouwelijke bevolking    Mannelijke bevolking 
2002  394       8643 
2003  362       8696 
2004  406       8837 
2005  401       8920 
2006  422       9236 
Bron: FOD Justitie (2007).  
 
► Nationaliteit en etnische afkomst 
Veertig % van de gedetineerdenpopulatie heeft niet de Belgische nationaliteit. Dit wil evenwel niet 
zeggen dat vreemdelingen meer crimineel zijn dan Belgen. Uit onderzoek blijkt dat het volstaat een 
vreemdeling te zijn om in een aantal gevallen gemakkelijker van je vrijheid beroofd te worden (Van 
der Wilt, 2003). Bovendien is de kans zeer groot dat je langer dan gemiddeld in de gevangenis 
verblijft. Dat verklaart ook waarom er verhoudingsgewijs meer allochtonen dan Belgen in onze 
gevangenissen zitten (Eelen & Demeersman, z.d.).  
 
► Sociale afkomst 
De meeste mensen in de gevangenis komen uit sociale milieus die beduidend minder kansen bieden: 
een minimale opvoeding, slechte schoolervaringen, een lage opleidingsgraad, beperkte 
tewerkstellingskansen en een bijzonder mager toekomstperspectief. Ze komen vaak uit gezinnen die 
totaal afwijken van een doorsnee gezin, getekend door achterstelling, uitsluiting en kansarmoede. Het 
ontbreekt hen aan relationele en sociale vaardigheden (Eelen & Demeersman, z.d.).  
 
► Opleiding en tewerkstelling 
Traditioneel wordt de gedetineerdenpopulatie aanzien als laaggeschoold. Uit een steekproef van het 
onderzoek van SEIN (Van Haegendoren, Lenaers & Valgaeren, 2001) blijkt dat 6,1% van de 
gedetineerden, die zich in ons onderwijssysteem konden herkennen (10% kon dat niet), geen enkel 
diploma uit het regulier onderwijs konden voorleggen; 28,8% heeft als hoogste onderwijsdiploma het 
diploma lager onderwijs en 18,2% het diploma lager secundair onderwijs. Iets meer dan de helft van 
de gedetineerden (53,1%) is dan ook laaggeschoold te noemen. In de Belgische bevolking (25 tot 64-
jarigen) bedraagt dit 47%. De meeste gedetineerden die het (lager of hoger) secundair onderwijs 
hebben gevolgd, zijn terechtgekomen in het beroeps of technisch onderwijs. Een belangrijk deel van 
de gedetineerden – bepaalde bronnen spreken van 12% –  zou gedeeltelijk of volledig analfabeet zijn 
(Declerck, 1996). 
 
► Conclusie 
Uit voorgaande kenmerken zien we dat het profiel van de gedetineerden klaar en duidelijk afwijkt van 
dat van de Belgische bevolking. De typische gedetineerde is een jonge man met een beperkte 
opleiding en een zwakke sociaal-economische positie, die een diefstal heeft gepleegd. Vaak heeft hij 
eveneens een overtreding begaan die te maken heeft met drugs (Neys & Sneyers, 2000), en niet zelden 
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is het een buitenlands persoon. De gevangenispopulatie wordt globaal gekenmerkt door antisociaal 
gedrag en vijandigheid (Knust & Stewart, 2002). Studies hebben aangetoond dat de populatie in 
gevangenissen dikwijls sterker ongesocialiseerde persoonlijkheidskenmerken bezit, die agressieve 
neigingen in zich dragen, dan gesocialiseerde (Knust & Stewart, 2002). Een veel voorkomende 
misvatting is dat men ervan uitgaat dat alle gevangenen passief geëngageerd zijn in het leven en 
gewoonweg ‘hun tijd uitzitten’ wanneer ze in de gevangenis zitten. Echter volgens Kolstad (1996) 
spelen ze wel een actieve rol en proberen ze hun tijd in de gevangenis zinvol te besteden. Gevangenen 
hebben ook hun interesses net zoals alle andere personen in de samenleving. Zij willen hun vrijheid en 
mogelijkheden om een normaal, respectabel leven te kunnen leiden.  
 
2.5. De impact van de detentie op de gedetineerde 

 
Volgens Van der Wilt (2003) is de essentie van de vrijheidsberoving dat mensen beroofd worden van 
hun vrijheid en niet langer kunnen deelnemen aan het leven in de vrije samenleving. Dat klinkt logisch 
en evident. Maar wat detentie met je doet, is echter veel meer dan enkel je vrijheid ontnemen. De 
beperkingen, frustraties, zorgen, stress, de krassen op je ziel,… maken de straf tot meer dan wat de 
wetgever beoogt. Vrijheidsberoving is dan ook een zeer ingrijpende en schokkende gebeurtenis. 
 
Gedetineerden ervaren de pijn van fysieke separatie van hun familie. Daarnaast ervaren ze ook een 
morele separatie of demoralisatie. Ze voelen zich schuldig, zijn beschaamd tegenover hun familie, ze 
hebben het gevoel gefaald te hebben (Furey, z.d.). Gedetineerden ervaren evenzeer de pijn van 
dehumanisering, ze voelen zich het afval van de maatschappij, gestigmatiseerd en gedepriveerd 
(Furey, z.d.). De omgeving vertoont vaak een veroordelende houding ten opzichte van de 
gedetineerde. De gevangenisstraf creëert bovendien uitsluiting en stigmatisering en een verhoogde 
kans op een leven in armoede (Van der Wilt, 2003). Hoe langer de straf duurt en hoe langer ze dus in 
de gevangenis moeten verblijven, hoe meer ze verwijderd geraken van het leven in de gemeenschap 
naar waar ze moeten terug keren (Petersilia, 2001). Wanneer ze dan terug keren in de maatschappij, 
zijn ze gevaarlijker dan voor hun gevangenisstraf, velen van hen zijn ook dakloos of keren terug naar 
een niet-steunende omgeving (Basile, 2002).  
 
Van bij de aankomst in de gevangenis legt de gedetineerde een deel van zijn identiteit, zijn 
persoonlijkheid af: hij krijgt een celnummer en een rolnummer, zijn kledij wordt vervangen door een 
gevangenisuniform, persoonlijke bezittingen worden slechts toegestaan als ze reglementair zijn 
toegelaten. Voor alles is toelating nodig. Altijd en overal is er controle. Privacy is totaal onbestaand. 
Op elk moment van de dag en de nacht kan men in de cel bekeken worden. Na het bezoek bestaat 
steeds de kans op een lijfonderzoek. De post wordt gelezen, vragen blijven onbeantwoord, bevelen 
moeten zonder tegenspraak gevolgd worden, je kiest niet met wie je je cel en dus je leven deelt,… Dat 
leidt tot frustraties, machteloosheid, woede, apathie en het gevoel van totale afhankelijkheid. De 
gevangenis laat weinig over van wat nodig is om op een normale wijze te functioneren. Aanvaarding, 
respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag zijn ver zoek in deze totale institutie. 
De verveling en het gebrek aan een zinvolle of constructieve bezigheid zorgen voor een gelatenheid 
die gedetineerden ook alle initiatief ontneemt om een eigen levensproject uit te bouwen. Zelfs arbeid 
wordt in zijn betekenis herleid tot tijdverdrijf en zakgeld voor de kantine. 
 
In het begin zijn gedetineerden nog betrokken op de buitenwereld, maar na een tijdje houden ze zich 
voornamelijk bezig met wat er zich binnen de muren afspeelt. Daardoor ontstaat er een vervormd 
beeld van de buitenwereld en hoe het daar aan toe gaat. Gevangenen willen na hun straf dikwijls een 
nieuw leven beginnen, een eigen stek zoeken of opnieuw bij hun gezin wonen, werk vinden,… Maar 
de kansen om daarin te slagen zijn, na de soms lange afzondering, erg laag. Na hun vrijlating is de 
kans groot dat zij, omwille van beperkte kansen of mogelijkheden, opnieuw in de problemen en de 
marginaliteit terechtkomen. Met lege handen moeten zij zich redden in een maatschappij die hen 
stigmatiseert, veroordeelt en afwijst. Er breekt in vele gevallen een uitzichtloze situatie aan van 
financiële en relationele problemen. Werkgevers willen geen mensen met een strafblad, de stijgende 
huurprijzen maken het moeilijk een woning te vinden, de relatie met de partner en de kinderen is 
verbroken, de schulden stapelen zich op, de eenzaamheid slaat toe,…(Van der Wilt, 2003). 

 9
 



2.6. Mogelijkheden tot contacten met externen 
 
► Bezoek 
Artikel 58 uit de ‘Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden’ 
stelt dat behoudens de door de wet bepaalde uitzonderingen de gedetineerden recht hebben op 
minimum drie bezoeken per week, gespreid over drie dagen, waarvan op zijn minst een dag in het 
weekend en de woensdagnamiddag. De duur van een bezoek is minimum één uur (FOD, 2005).   
 
► Ongestoord bezoek 
Volgens de FOD (2005) heeft iedere gedetineerde minstens eenmaal per maand recht op ongestoord 
bezoek gedurende minimum twee uur, in overeenstemming met de door de Koning te bepalen 
voorwaarden en nadere regels.  
 
Volgens Van Hulle (z.d.) wijst de overheid al geruime tijd op het belang van partnerrelaties voor 
gedetineerden. Een goede relatie vergroot namelijk de kans op herstel na de gevangenisstraf. Toch 
krijgen de partnerrelaties van gedetineerden nog steeds bitter weinig aandacht. De Vlaamse overheid 
bestelde in maart 2001 een grootschalige studie over de behoeften van gedetineerden naar 
maatschappelijke hulp- en dienstverlening. Op die manier wilde ze tegemoetkomen aan haar 
bevoegdheid inzake hulpverlening aan gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie. De 
cijfers over partnerrelaties spraken boekdelen. Slechts één op twee gedetineerden was getrouwd. Zes 
op tien hadden een partner. Een bijzonder lage score vergeleken met die van de totale bevolking. 
Bovendien bleek het aantal gedetineerden met partner omgekeerd evenredig aan de detentieduur. Van 
hen die langer dan vijf jaar in de gevangenis zaten, hadden ongeveer vier op de tien nog een partner.  
 
Tabel 5: cijfers over partnerrelaties 
    Gedetineerden        Bevolking 
   % populatie  % 25 tot 49 jarigen % populatie % 25 tot 49 jarigen 
Ongehuwd  65,9   63,6  26,6   22,5 
Gehuwd  19,3   22,9  58,1   67,9 
Gescheiden  13,5   12,5  6,5   8,7 
Weduw(e)(naar) 1,3   1,0  8,8   0,9 
Totaal   100   100  100   100 
Bron: De gemeenschap achter de tralies (2001).  
 
Een rondvraag leert dat de situatie anno 2007 weinig veranderd is. De conclusies van het Vlaamse 
onderzoek met betrekking tot partnerrelaties zijn ook vandaag nog actueel: sociale netwerkleden zijn 
het belangrijkst voor de gedetineerden. Ze zijn een steun en toeverlaat tijdens de detentie en ze bieden 
de hoop op een betere toekomst. Er lopen echter nog steeds heel wat relaties stuk tijdens de detentie. 
Daarom moeten gevangenissen veel aandacht besteden aan een goede organisatie van het bezoek. Een 
hulpaanbod, gericht op het behouden of herstellen van de partnerrelatie, is echter nagenoeg 
onbestaande, hoewel het één van de kerntaken zou moeten zijn (Van Hulle, z.d.).  
 
► Penitentiair verlof en uitgangspermissies 
Waar de uitgangspermissie een toelating is die aan gedetineerden kan worden gegeven om de 
gevangenis te verlaten (eventueel begeleid door een personeelslid, zo nodig door de politie) met 
vertrek en terugkeer op dezelfde dag, en dit wegens een specifieke reden (bv. overlijden van een 
familielid, bevalling van echtgenote, bezoek aan ouders in stervensgevaar, …), moet het (penitentiair) 
verlof om welbepaalde reden worden beschouwd als een soort van ‘verlengde’ uitgangspermissie die 
kan worden toegestaan aan absoluut betrouwbare gedetineerden wanneer het wenselijk is omwille van 
incidentele, familiale, sociale of professionele redenen of omwille van gezondheidsproblemen een 
langere invrijheidstelling toe te staan dan krachtens een uitgangspermissie mogelijk is. Dit verlof 
wordt beschouwd als een onderbreking van de straftijd en kan dus niet worden afgetrokken van de uit 
te voeren straf (Maes, 2004).  
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► Elektronisch toezicht 
Volgens Nijs (2001) wordt er in België sinds 1998 geëxperimenteerd met elektronisch toezicht. In zijn 
huidige vorm is het een alternatief voor gedetineerden die zich in de laatste maanden van hun 
detentiefase bevinden en door toepassing van elektronisch toezicht deze laatste maanden van hun 
gevangenisstraf thuis doorbrengen. Door toepassing van het elektronische hulpmiddel (enkelband) 
wordt er een voortdurende externe controle uitgeoefend op hun komen en gaan, ook is er telefonische 
controle en worden er huisbezoeken gedaan. Toch moet ook voor een elektronische thuisgedetineerde 
het uiteindelijke doel een positieve reïntegratie in de maatschappij zijn. Het is niet omdat iemand zijn 
beroep kan (blijven) uitoefenen en het contact met familie en vrienden in meerdere of mindere mate 
kan behouden, dat de onderliggende problemen van het criminele gedrag worden opgelost en op 
probleemloze wijze een positieve attitude naar de maatschappij ontstaat. 
 
Deel 3: Druggebruik en criminaliteit 
 
Het toenemende druggebruik in de gevangenissen is een weerspiegeling van het gebruik van drugs in 
de maatschappij. Onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer de helft van de gevangenispopulatie 
vertrouwd is met illegale drugs en dat het gevaar voor beïnvloeding van de andere helft zeer groot is. 
Risicofactoren als stress en verveling als gevolg van detentie vormen een gevaar voor niet-verslaafde 
gedetineerden om naar drugs te grijpen als antwoord op hun problemen (VAD, 2008b). Doordat meer 
mensen drugs gaan gebruiken in de gevangenis, ontstaat een drugmarkteconomie die voor heel wat 
overlast en onveiligheidsgevoelens zorgt. We gaan ervan uit dat de vraag naar het aanbod van drugs in 
de gevangenis zo laag mogelijk moet gehouden worden en dat de dienstverlening in de gevangenis - 
zowel op het vlak van preventie als hulpverlening - gelijkwaardig moet zijn aan die in de 
maatschappij. Tegenwoordig wordt het druggebruik automatisch gekoppeld aan criminaliteit of 
(drugs)overlast. Deze link komt vaak voor en leidt tot allerlei discussies en uitspraken, die al dan niet 
gebaseerd zijn op gefundeerde vaststellingen of onderzoeken. Vermoedens en gissingen rond deze 
thematiek kunnen ons op een dwaalspoor brengen. De vraagtekens hieromtrent brachten ons ertoe om 
literatuur betreffende het verband tussen drugs en criminaliteit van naderbij te bestuderen.  
 
3.1. Definitie ‘druggerelateerde criminaliteit’ 
 
Volgens het EMCDDA (s.d.) kan men druggerelateerde criminaliteit definiëren als: “een 
vermogensdelict om aan geld te komen om drugs te kopen; misdaden die door druggebruikers onder 
invloed worden gepleegd of misdaden die verband houden met de exploitatie van illegale 
drugmarkten”. Uit deze definitie kunnen we opmerken dat er sprake is van drie soorten delicten die 
eventueel kunnen worden gepleegd bij druggebruik: 
 
■ Instrumentele delicten zijn misdrijven die gepleegd worden met de bedoeling voldoende (financiële) 
middelen te bekomen om zich de nodige drugs te kunnen aanschaffen en/ of het gebruikspatroon te 
kunnen onderhouden (De Ruyver, et al., 1997). Het gaat hierbij voornamelijk om heel wat vormen van 
veel voorkomende vermogenscriminaliteit, zoals diefstal of oplichting. Ook het stelen en vervalsen 
van doktersvoorschriften en het inbreken in apothekerspraktijken behoren tot deze vorm van 
druggerelateerde criminaliteit.  
 
■ Consensuele criminaliteit kunnen we omschrijven als “delicten gepleegd om middelen te verkrijgen 
om het druggebruik/ verslaving te onderhouden. Het betreft handelen in illegale drugs”.  
Hieronder worden alle delicten verstaan die zich situeren binnen de strafbaarstellingen die in de 
drugwet voorzien zijn met betrekking tot de handel van drugs. Het gaat hierbij voornamelijk over het 
dealen, het rekruteren van cliënten, het koerieren van drugs en aanverwante activiteiten (De Ruyver, 
1992).  
 
■ Expressieve delicten zijn misdrijven die gepleegd worden onder invloed van legale en illegale drugs. 
Het gaat hier niet om delicten die gericht zijn op het bekomen van geld of andere middelen om zich 
drugs aan te schaffen, maar om handelingen die rechtstreeks verband houden met de effecten van het 

 11
 



middel (De Ruyver, et al., 1997). Het gaat voornamelijk om geweldplegingen, meestal tegen andere 
druggebruikers en tegen dealers, weerspannigheid ten aanzien van de politie, vandalisme en het rijden 
onder invloed van drugs (Balthazar, De Ruyver & Van Bouchaute, 1994).  
Bepaalde onderzoekers hechten specifiek belang aan de expressieve delicten omdat de link tussen 
druggebruik en agressie bij velen bezorgdheid opwekt. Er wordt vastgesteld dat door een kortstondig 
of langdurig gebruik van bepaalde middelen, sommige individuen zich opgewonden en irrationeel 
gaan gedragen en hierdoor tot gewelddadige acties kunnen overgaan. Andere onderzoekers zijn echter 
van mening dat er niet voldoende empirische bewijzen bestaan om te kunnen concluderen dat er een 
sterk causaal verband bestaat tussen intoxicatie en geweldplegingen, ongeacht het soort drugs (Bean, 
2002). Sommige stellen ook dat sociale factoren een grotere rol spelen in de relatie tussen 
middelengebruik en deze vorm van criminaliteit dan de farmacologische effecten van de drugs op zich 
(Auerhahn, & Parker, 1998).  
 
Hoewel er dus geen eensgezindheid bestaat onder de onderzoekers over het bestaan van een duidelijk 
causaal verband tussen bepaalde drugs en het aansporen tot geweld, staat het wel vast dat drugs het 
menselijke gedrag en de perceptie beïnvloeden.  
 
3.2. Het verband tussen druggebruik en criminaliteit 
 
Drugs en criminaliteit zijn met elkaar verbonden om de simpele reden dat drugs door de strafwet 
verboden zijn (Korf & Leuw, z.d.). Sinds het begin van de 20e eeuw wordt de productie, de handel, 
het bezit en het gebruik van drugs door de maatschappij veroordeeld en strafbaar gesteld. Dit heeft tot 
gevolg dat drugs niet meer openbaar verhandeld kunnen worden en sindsdien in de criminele sfeer 
beland zijn.  
 
Er blijkt een eensgezindheid te bestaan over de correlatie tussen criminaliteit en druggebruik, maar er 
is echter heel wat minder eenstemmigheid te horen over de graad van causaliteit van deze relatie. 
Weinig onderzoekers zullen ontkennen dat, binnen de populatie van criminele personen, zich een grote 
groep druggebruikers bevindt en omgekeerd, dat wat de populatie druggebruikers betreft, er een groot 
aantal soms crimineel gedrag vertonen. Er bestaat echter heel wat onduidelijkheid over het 
oorzakelijke verband tussen beide fenomenen (McBride & McCoy, 1995). In de literatuur kunnen 
hieromtrent een aantal modellen onderscheiden worden:  
 
■ Het economisch noodzakelijkheidsmodel (druggebruik → criminaliteit): het eerste model geeft aan 
dat toxicomanen tot criminele activiteiten worden gedreven door de grote uitgaven die ze aan hun 
druggebruik moeten besteden. Het criminele gedrag wordt vanuit dit perspectief dus gezien als het 
logische gevolg van, zowel de dwangmatige verslaving, als van het illegale karakter, en dus de hoge 
prijs van het product. Dit model wordt daarom ook wel de 'onvermijdelijkheidhypothese' of 'farmaco-
economisch determinisme' genoemd. Het middelengebruik gaat volgens deze visie criminaliteit 
vooraf, waarbij de gebruiker min of meer gedreven wordt tot het plegen van criminele feiten, zonder 
dat deze gedragingen een echte betekenis voor hem hebben (Grapendaal, Leuw & Nelen, 1995).  

 
■ Het verklaringsmodel volgens het deviante levensstijlperspectief (criminaliteit → druggebruik): het 
tweede model staat lijnrecht tegenover het eerste. Volgens dit perspectief zullen personen die in een 
delinquent milieu vertoeven, gemakkelijker de stap zetten naar druggebruik. De betrokkenheid in een 
criminele subcultuur zorgt voor het juiste contact en referentiegroep om tot middelengebruik te 
worden aangespoord. Druggebruik wordt hier gezien als het gevolg van een criminele levensstijl, 
waarbij beiden elkaar versterken (Korf & Leuw, z.d.).  

 
■ Druggebruik en criminaliteit zijn nevengeschikte symptomen met een gemeenschappelijke oorzaak 
of de deviantietheorie: het derde model geeft aan dat druggebruik en criminaliteit specifieke uitingen 
zijn van eenzelfde maatschappelijk afwijkende levensstijl, waarbij een wederzijdse beïnvloeding 
optreedt. Dit model gaat er vanuit dat zowel de consumptie van drugs als de criminele gedragingen 
een belangrijke functie hebben in het leven van de problematische gebruiker. Beiden zijn sterk 
gerelateerd aan de sociaal-culturele context van de betrokkene en bezorgen hem een aantrekkelijk 
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alternatief voor een conventioneel bestaan (Grapendaal, et al., 1995). Volgens deze visie is het 
ontstaan van zowel criminaliteit als druggebruik voornamelijk te wijten aan gemeenschappelijke 
condities en processen zoals genetische eigenschappen, sociale kenmerken, kansarmoede, 
marginaliteit, het behoren tot een deviante subcultuur en dergelijke meer. Dit perspectief gaat er dus 
vanuit dat er sprake is van een schijnverband tussen drugsverslaving en crimineel gedrag, daar beiden 
veroorzaakt worden door andere factoren.  

 
■ Geen causaal verband tussen druggebruik en criminaliteit: ten vierde zouden drugs en misdaad 
helemaal niet causaal verbonden zijn. Dit zou kunnen voorkomen wanneer bepaalde soorten van 
afwijkend gedrag onder individuen of groepen coëxisteren. De vormen van gedrag kunnen verbonden 
zijn, maar geen enkel gedrag kan als oorzaak van een ander gedrag worden gezien (Benett & 
Holloway, 2005).  
 
Het is onwaarschijnlijk dat alle drugs en alle misdaden verbonden zijn. Onderzoek naar 
druggerelateerde criminaliteit heeft verschillende types van drugs en verschillende soorten misdaden 
onderzocht. In de praktijk neigen drugs- en misdaadonderzoeken beperkt te worden tot enkel bepaalde 
soorten van drugs en misdaad. De meest voorkomende drugs zijn heroïne, crack en cocaïne, en de 
meest voorkomende misdaden inbraken, diefstallen en overvallen. De relatie tussen druggebruik en 
criminaliteit is dus een zeer complexe zaak en het is daarom belangrijk dat men zich behoedt voor 
veralgemeningen (Benett & Holloway, 2005).  
 
3.3. Omvang en aard van het druggebruik in het penitentiaire milieu 
 
3.3.1. Omvang van het druggebruik  
 
Het druggebruik in het penitentiaire milieu is de afgelopen 30 jaar enorm toegenomen. Sinds de jaren 
zeventig stijgt immers het aantal gedetineerden dat veroordeeld werd voor inbreuken op de ‘wetgeving 
verdovende middelen’.  
 
In het ‘Belgisch Nationaal Rapport over Drugs’ van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid 
(WIV, 2005) wordt gesteld dat de prevalentie van illegale drugs in de gevangenis 33% is.  
 
● Cannabis staat met 28,9% op kop voor gebruik in de gevangenis, gevolgd door heroïne met 13,3%, 
benzodiazepines (11,8%), speed (11,5%) en cocaïne (11,1%). 
● Twee en een half % van de gedetineerden geeft aan drugs te hebben geïnjecteerd.  
● Opvallend is het grote aantal gedetineerden dat voor de eerste maal cannabis (11,4%) en heroïne 
(7,2%) gebruiken tijdens de gevangenisstraf. Daarbij getuigt vrijwel 1% over een eerste druggebruik 
door injectie in de gevangenis.  
● Bovendien bestaat er een tendens tot polidruggebruik : 37% gebruikt 1 verdovend middel, 13% 
gebruikt 2 verdovende middelen en 50% gebruikt er drie of meer. 
● Meer dan de helft (63,6%) van de druggebruikers in de gevangenis verantwoordde het gebruik als 
een middel “om te ontspannen”.  
● Drie en een half % van de gevangenen meldt dat ze injectiemateriaal delen in de gevangenis, 
vergeleken bij 4,2% vóór ze in de gevangenis terechtkwamen. Het lijkt er dan ook op dat een aantal 
gedetineerden deze praktijk heeft opgegeven vanaf het moment dat ze de gevangenis ingingen. 
● Negen % van de druggebruikers vermeldden dat ze een methadonbehandeling volgden vóór de 
recentste opsluiting. In meer dan de helft van de gevallen (56,3%) werd deze behandeling stopgezet 
van zodra ze in de gevangenis toekwamen. 
● Tweeënvijftig 7% van de druggebruikers raadpleegden geen huisarts gedurende hun hele verblijf in 
de gevangenis. Toch werd voor de groep die in behandeling is, methadon voorgeschreven in 21,5% 
van de gevallen. 
 
De beschikbare cijfers tonen aan dat druggebruik, -misbruik en -verslaving frequent voorkomen bij 
gedetineerden. De Wilde, et al. (2007) geven aan dat er tot nu toe al bij al weinig precieze informatie 
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voorhanden is met betrekking tot verschillende aspecten van druggebruik in de gevangenis, zoals de 
prevalentie, de frequentie van gebruik, reden/ motivatie om drugs te gebruiken, de verschillende 
middelen, de perceptie en beleving van de gedetineerden, etc. Het feit dat druggebruik tijdens de 
gevangenisstraf vaak in een sfeer van geheimhouding gebeurt (druggebruik als een ‘verborgen’ 
probleem) en het gebrek aan omvattende internationale studies maken het zeer moeilijk om definitieve 
conclusies te trekken. De meerderheid van de beschikbare onderzoeken zijn immers op een ad hoc 
basis gepland en uitgevoerd en zijn onderling vaak moeilijk te vergelijken (onder andere bijvoorbeeld 
omwille van belangrijke verschillen in steekproefgrootte) (De Wilde, et al., 2007).  
 
3.3.2. Aard van het druggebruik 
 
Wat betreft de beschikbare producten kan gesteld worden dat alles (mits betaling) beschikbaar is. Dit 
kan gaan van illegale drugs tot de gekende legale drugs (medicatie en alcoholsurrogaten). Parallel met 
de maatschappelijke trend, stelt men vast dat er een grote polidrugsmarkt is in de gevangenis.  
Specifieke aandacht moet ook geschonken worden aan de problematiek van medicatie. In het illegale 
circuit zijn voornamelijk slaap-, kalmeermiddelen en pijnstillers in omloop. De gedetineerden 
bekomen deze middelen hetzij door het (laten) binnensmokkelen ervan, hetzij door het de 
gevangenisarts onder druk of tegen betaling te doen of te laten voorschrijven (De Ruyver, et al., 1997). 
Gedetineerden consumeren ook alcoholsurrogaten. Dit gaat van het drinken van eau de cologne of 
parfum tot het zelf produceren van alcohol (De Maere, Hariga, Bartholeyns & Vanderveken, 2000).  
 
3.4. Preventie van drugsgerelateerde criminaliteit 
 
3.4.1. Hulpverlening aan druggebruikers binnen het penitentiaire milieu (WIV, 2005)  
 
Druggebruikende gedetineerden moeten toegang hebben tot dezelfde medische zorgen die ze zouden 
krijgen buiten de gevangenis, de externe professionele zorgstandaarden moeten dus ook binnen de 
gevangenis toegepast worden (Stöver & Von Ossietzky, 2001). Dit verstevigt de link tussen de 
gevangenissen en de gemeenschap en verzekert de zorgcontinuïteit.  
 
In de ministeriële omzendbrief van 18 december 2000 met betrekking tot de integrale aanpak van de 
drugproblematiek in de penitentiaire instellingen, wordt er voorzien van een lokale stuurgroep. Het 
betreft een overlegorgaan tussen de plaatselijke actoren, waaronder de gespecialiseerde 
drughulpverlening. Haar opdracht bestaat er onder meer in om een inventaris op te stellen van al de 
interventies, de incidenten en van de gevolgen die aan deze incidenten werden gegeven en deze te 
rapporteren aan de centrale stuurgroep. Deze wordt voorgezeten door de directeur-generaal van de 
Strafinrichtingen en vertegenwoordigd alle relevante diensten (gezondheidsdienst, psychosociale 
dienst,…). Ze is onder meer verantwoordelijk voor de evaluatie van het gevoerde drugsbeleid, de 
nationale stroomlijning ervan en de ondersteuning van de lokale stuurgroepen. De omzendbrief 
voorzag tenslotte ook in de aanwerving van drugcoördinatoren die het beleid zullen organiseren, 
opvolgen en de implementatie ervan zullen stimuleren (Fatik, 2002).  
 
Sinds januari 2000 is het project ‘Centraal Aanmeldingspunt Drugs’ (CAP) opgestart in de 
gevangenis van Antwerpen. Later volgden ook de gevangenis van Brugge en Gent. Dit aanbod van de 
V.V.B.V. (Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg) kadert in het totale project 
‘Dienst- en hulpverlening aan druggebruikers in de gevangenis van Antwerpen’. Het project houdt in 
dat alle aanvragen, van gedetineerden aan de gespecialiseerde drughulpverleningcentra, 
gecentraliseerd worden en dat elke week een aan het V.V.B.V. gemandateerde medewerker een halve 
dag permanentie houdt waarop intakegesprekken met aanvragers kunnen plaatsvinden. Na overleg met 
de verschillende betrokkenen (eerdere hulpverleners, PSD, geschikte hulpverleningscentra,…) wordt 
op de hulpvraag van de gedetineerde vrij snel een concreet advies of een toezegging voor een 
behandeling/ opname gegeven (Vander Meeren, 2001).  
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Sinds 1998 zijn de Psychosociale diensten (PSD) in werking (Vander Beken, 2003): ze staat in voor 
het onthaal van nieuwe gedetineerden, voor de psychosociale begeleiding van de gedetineerden, voor 
het opstellen van een behandelingsplan, voor het opstellen van een reclasseringsplan, voor het 
opstellen van een psychosociaal verslag van de gedetineerden,…  
 
Er bestaan tevens een aantal proefprojecten met drugsvrije afdelingen in Vlaamse gevangenissen. 
Hiervoor wordt een opleiding uitgewerkt bestemd voor bewakers, gevangenispersoneel en 
gedetineerden zelf. Deze spitst zich toe op druggebruik en HIV, hepatitis, e.d. In de gevangenis van 
Ruiselede bijvoorbeeld, bestaat een drugsvrij programma sinds 1985 (vergelijkbaar met een 
therapeutische gemeenschap). 
 
Als laatste is er ook nog het Justitieel welzijnswerk die specifieke taken heeft ‘intra muros’ (Vander 
Beken, 2003) zoals het aanbieden van morele, sociale, psychologische, materiële en culturele hulp aan 
alle gedetineerden en hun sociale netwerkleden en dit van bij de aanvang van de detentie. Daarnaast 
heeft het ook specifieke taken ‘extra muros’ zoals een zo breed en gediversifieerd mogelijk aanbod 
bieden inzake hulp- en dienstverlening afgestemd op de behoeften van de personen die het voorwerp 
uitmaken van een maatregel of straf. De Justitiehuizen hebben tevens ook specifieke taken zoals 
eerstelijnswerk, slachtofferonthaal, strafrechtelijke opdrachten en burgerrechtelijke opdrachten.  
 
Verder zijn er in verscheidene gevangenissen, soms tijdelijk of soms van blijvende aard projecten 
aanwezig voor drugsverslaafde gedetineerden. In het kader van deze scriptie wordt enkel het Believe-
project te Ruislede toegelicht.  
 
3.4.2. Het Believe-project in het Penitentiair landbouwcentrum te Ruiselede 

 
Het project richt zich tot drugverslaafde gedetineerden die tijdens hun detentie drugproblemen 
bespreekbaar willen stellen (De Bruyne, 2000). De doelstelling van het project is via een alternatieve 
detentie een pretherapeutisch programma aan te bieden aan de drugverslaafde gedetineerde, waarbij 
men de gedetineerden de ervaring wil geven dat ze door professionele hulp kunnen groeien (De Kiem, 
2000). Het doorlopen van het project geeft de drugsverslaafde gedetineerde bepaalde inzichten, het 
brengt hem een stuk dichter bij zichzelf en men leert opnieuw vertrouwen in zichzelf te hebben.  
 
Het project start jaarlijks op 1 oktober en eindigt op 31 mei van het daaropvolgende jaar. Voor de start 
van het project worden kandidaat-deelnemers vanuit verschillende gevangenissen in Vlaanderen 
overgebracht naar de gevangenis te Ruiselede. Deze kandidaten hebben vrijwillig een aanvraag 
ingediend bij hun plaatselijke psychosociale dienst en directie om aan het ‘Believe-project’ te mogen 
deelnemen. Uit de kandidaten worden 16 mensen, de ‘Believers’, gekozen om aan het project deel te 
nemen. Bij de indeling wordt rekening gehouden met persoonlijkheid, intelligentie, mededaderschap, 
afkomst, eenzelfde drugmilieu. Bij de aanvang van het project wordt een startvergadering gehouden 
met de ‘Believers’, de directie en de PSD en tekent elkeen het ‘Believe-contract’ waarbij hij zich 
engageert tot: deelname aan alle projectactiviteiten, naleving van de basisafspraken, aanvaarden van 
urinecontroles, betrekken van familie in de begeleiding, het project volledig afmaken en bereid zijn het 
geleerde ook buiten de projectmomenten toe te passen.  
Het project op zich houdt de volgende activiteiten in: individuele begeleiding, sport, sociale 
vaardigheden, kookles, groepswerk, gesprekstherapie, creatieve therapie (De Kiem, 2000). Ze beogen 
een vooruitgang op fysiek, sociaal en mentaal vlak. Centraal in het project staan de individuele 
werkpunten die de ‘Believer’ zelf opstelt tijdens de observatieperiode. Met deze werkpunten zal de 
‘Believer’ tijdens het project aan de slag gaan.  
 
Uit ervaring van al afgelopen Believe-projecten, is gebleken dat een aantal mensen wel hervallen, 
maar dat ze dan veel sneller de stap naar de hulpverlening zetten. Het nadeel van het project is dat het 
zich afspeelt in een gevangenis en men dus constant rekening moet houden met de regels die gelden in 
die gevangenis. Ook het feit dat jaarlijks slechts zestien gedetineerden kunnen geselecteerd worden is 
jammer, maar voor de goede werking van het project wel begrijpelijk.  
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SOCIALE NETWERKLEDEN 
 
De respondenten in het tweede deel van het onderzoek bestaan uit significante anderen van personen 
die middelen misbruiken binnen het penitentiaire milieu. Deze significante anderen omvatten 
familieleden, vrienden, kennissen en alle andere personen die sociale steun verlenen of waar de 
drugsverslaafde gedetineerde een sociale band mee heeft. In het volgende stuk wordt er meer uitleg 
gegeven over sociale steun, sociale netwerkleden van drugsverslaafden, sociale netwerkleden van 
gedetineerden en sociale netwerkleden van drugsverslaafde gedetineerden.  
 
Deel 1: Sociale steun 
 
1.1. Sociaal netwerk 
 
Er zijn verscheidene definities geformuleerd over een sociaal netwerk. De Jager & Mok (1994) 
definiëren een netwerk als een sociaal interactiesysteem dat één persoon of een kleine groep als 
middelpunt heeft. Soyez (2004) ziet een sociaal netwerk als alle mensen die intieme relaties hebben 
met een individu die de kwaliteit van het leven kunnen beïnvloeden en die steun kunnen bieden of een 
schadelijke invloed kunnen uitoefenen (Cohen, Hettler & Park, 1997; House, Umberson & Lands, 
1988; Soyez, 2004). House et al. (1988) spreken verder over sociale integratie of de aanwezigheid en 
kwantiteit van sociale relaties. De kwaliteit verwijst naar de duur, de frequentie van contact en de 
intensiteit. De functie tot slot specificeert het type hulp dat door elk van de netwerkleden geboden 
wordt (Soyez, 2004). Deze functionele component is verbonden met het concept van sociale steun 
(Soyez, 2004).  
 
1.2. Sociale steun 
 
Sociale steun is geen éénheidsconcept maar een veelomvattende term. Om dit heterogene concept te 
begrijpen, is het nodig de verschillende aspecten waaruit het bestaat van naderbij te bekijken. Daarom 
werpen we een korte blik op een aantal belangrijke definities in het onderzoeksveld van sociale steun.  
 
Caplan (1974) wijst er op dat systemen die sociale steun bieden, bestaan uit “blijvende sociale 
verzamelingen die individuen de mogelijkheid geven feedback over zichzelf te ontvangen en van 
anderen een bevestiging krijgen van hun eigen verwachtingen”. Deze ondersteunende ‘anderen’ 
verschaffen informatie, tastbare hulpbronnen en emotionele ondersteuning in tijden waar men hier 
nood aan heeft (Sarason & Sarason, 1985). De definitie van sociale steun die Cassel (1976) en Cobb 
(1976) vooruitschuiven, verschilt duidelijk van deze van Caplan. Cassel benadrukt de sociale 
omgeving, en in het bijzonder de aanwezigheid van andere personen, als factoren die een invloed 
uitoefenen op de mate waarin men bestand is tegen ziektekiemen. In zijn onderzoek stelde hij vast dat 
sociale steun een buffer is tegen stress, zowel bij mens als dier. Ook de interesse van Cobb (1976) 
groeide vanuit bevindingen in de geneeskunde. Hij zorgde ook voor een herdefiniëring van het begrip 
sociale steun, die als volgt luidt: “ het gevoel hebben dat er zorg voor je gedragen wordt, het gevoel 
dat je geliefd en gewaardeerd bent en het gevoel tot een wederkerig netwerk te behoren”. Hij geloofde 
dat het bieden van sociale steun mensen beschermt tegen pathologische toestanden en het herstel van 
ziektes bevordert.  
 
1.3. Relevantie van primaire sociale relaties 
 
Om het hoofd te kunnen bieden aan zowel de veelvuldige alledaagse problemen alsook aan kritieke 
situaties gedurende de levensloop, maar ook voor zijn ontwikkeling en ontplooiing, is het individu 
vaak direct aangewezen op één of meer anderen. Het individu raakt aldus verweven in een al dan niet 
hecht en uitgebreid netwerk van sociale betrekkingen. Felling, Fiselier & Poel (1991) vinden dat 
binnen dat geheel van sociale relaties de zogenaamde primaire relaties met verwanten, buren en 
vrienden altijd veel aandacht hebben gekregen in de sociologische literatuur. De familie blijft 

 16
 



belangrijk als er voor langere tijd hulp nodig is voor steun, raad of advies bij belangrijke beslissingen 
of persoonlijke aangelegenheden. En buren blijven belangrijk voor acute, kortstondige en eenvoudige 
hulp. Burenrelaties kenmerken zich door hulpvaardigheid én afzijdigheid: een onderlinge hulp maar 
met behoud van privacy en onafhankelijkheid (Sarason & Sarason, 1985). De vriendgroep bevindt 
zich dus structureel tussen familie en buren in: deze groep is belangrijk als een referentie en 
oriëntatiepunt op het gebied van belangrijke waarden, maar niet geëigend als er behoefte is aan 
spoedeisende, langdurige of veelomvattende hulp.  
 
Deel 2: Sociale netwerkleden van drugsverslaafden 
 
2.1. Het belang van sociale netwerken voor drugsverslaafden 

 
De invloed van sociale netwerken (vooral ouders en vrienden) op de ontwikkeling en de 
instandhouding van een drugproblematiek wordt zowel in het werkveld als in wetenschappelijk 
onderzoek ruim erkend. Meer en meer raakt men er dan ook binnen de hulpverlening van overtuigd 
dat het belangrijk is sociale netwerkleden te betrekken (Soyez, 2004; Coppelo & Orford, 2002). De 
meeste belangstelling gaat daarbij naar ‘social support’ (positieve betrokkenheid) en de invloed 
hiervan op de cliënt. De visie van de sociale netwerkleden zelf wordt in de literatuur evenwel 
consistent verwaarloosd (Soyez, 2002).  
 
Resultaten van bestaande studies wijzen erop dat druggebruikers die in (ambulante) behandeling zijn 
en sociale steun ervaren, minder drugs gebruiken en minder betrokken zijn bij illegale activiteiten, dan 
druggebruikers die dezelfde behandeling krijgen, maar die deze sociale steun niet ervaren. Personen 
die meer sociale steun krijgen, hebben ook minder kans op het ontwikkelen van depressieve gevoelens 
tijdens de behandeling. De positieve effecten van sociale steun zijn evenwel vooral aangetoond in 
relatie tot ‘retentie’ of het ‘in-behandeling-blijven’ – zij het nooit aan de hand van gecontroleerde 
studies. Cliënten die het gevoel hebben dat ze gesteund worden door ouders, partner, vrienden,… 
zouden m.a.w. minder snel een (ambulante of residentiële) behandeling verlaten of stopzetten (Soyez, 
z.d.). Echter de betrokkenheid van sociale netwerken in de behandeling is niet in alle gevallen 
aangewezen. Zoals voorgesteld in de literatuur (Landau, et al., 2000; Dobkin, De Civita, Paraherakis 
& Gill, 2002) kan de negatieve kant van sociale steun voor sommige substantiemisbruikers een 
negatieve invloed hebben op het herstelproces. Extra onderzoek is daarom nodig om te bepalen welke 
vormen van betrokkenheid en interventies het meest aangewezen zijn voor verschillende sociale 
netwerken en cliënten. 
 
2.2. De impact van de verslaving op het sociale netwerk 
 
De impact op familieleden die samenleven met druggebruikers is goed gedocumenteerd (Hurcom, 
Coppelo & Orford, 2000; Kroll & Taylor, 2003; Orford, Templeton, Velleman  & Copello, 2005; 
Velleman, 2000) en kan geïdentificeerd worden in vier hoofdgebieden (MacDonald, Russell, Bland, 
Morrison & De La Cruz, 2003):  
 
■ Fysische en psychologische gezondheid: gevolgen op korte termijn kunnen bezorgdheid, schuld, 
eenzaamheid, zorg, vrees en verwarring omvatten. Gevolgen op langere termijn omvatten significante 
fysieke kwalen zoals maagzweren, verhoogde bloeddruk en psychologische problemen zoals 
depressie, paniekaanvallen en angststoornissen. Er kan tevens sprake zijn van een verhoging van 
‘eetlustbetrekking hebbend gedrag' zoals drug- en alcoholgebruik, eten en roken onder familieleden.  
 
■ Familierelaties: een veel voorkomend voorbeeld is dat familieleden een rol moeten vervullen die 
verschilt van hun positie in de familie. Deze situatie komt bijvoorbeeld voor wanneer grootouders een 
zorgende rol over de jonge kinderen van drugverslaafde ouder(s) opnemen of zelfs over de 
drugverslaafde ouders zelf. Vaak bekijken en bestrijden de familieleden het probleem op een 
verschillende manier en dit kan conflicten veroorzaken, niet alleen met de druggebruiker maar ook 
onderling met elkaar. Er kunnen ook meningsverschillen bestaan over hoe men de druggebruiker wil 
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behandelen. Pogingen om naar de buitenwereld toe te laten uitschijnen dat alles ‘normaal’ is, kunnen 
er in resulteren dat sommige familieleden met de druggebruiker samenspannen, en dit kan liegen met 
zich meebrengen. In extreme gevallen kan stress kloven en breuken tussen families veroorzaken. 
Bijvoorbeeld, relaties tussen echtgenoten/ partners kunnen ernstig worden beïnvloed zodat scheiding 
of verlating voorkomen.  
 
■ Financiën en werk: financiële moeilijkheden doen zich voor als een direct resultaat van het gedrag 
van de druggebruiker én door pogingen van de familie om hem/ haar te helpen. De meest gemelde 
problemen zijn diefstal van geld en bezit door de druggebruiker, het terugbetalen van drugschulden 
van de gebruiker, het betalen van een rehabilitatiebehandeling voor de gebruiker, kosten geassocieerd 
met zorg voor personen ten laste,… Financiële moeilijkheden kunnen toenemen als familieleden hun 
werk opgeven. Dit omdat zij zich onbekwaam voelen het hoofd te bieden aan de eisen van het werk en 
aan de stress als gevolg van het druggebruik in de familie. De problemen kunnen gaan van een gebrek 
aan concentratie op het werk, er even tussen uit moeten wegens eigen gezondheidsproblemen of om 
voor de druggebruiker of andere personen ten laste te zorgen, beschaamd zijn dat collega’s de 
familiale omstandigheden kennen, tot een verminderd vertrouwen in het uitvoeren van het werk.  
 
■ Sociaal leven: voor sommige familieleden leidt het stigma, dat met het druggebruik kan worden 
geassocieerd, en hun eigen beschaamdheid over de situatie, tot een verhoogde isolatie van familie en 
vrienden. Voor anderen zijn het de praktische eisen, van het omgaan met alle problemen verbonden 
aan het druggebruik, die hen verhinderen om sociale contacten te handhaven. De meest voorkomende 
kwesties omvatten: vervreemd zijn van familie en vrienden, bang zijn om de druggebruiker thuis 
alleen te laten, omgaan met de eisen om te zorgen voor personen ten laste, het gevoel dat men 
onderwerp is in conversaties door anderen, weinig energie hebben om uit te gaan,… 
 
Daarnaast erkennen Copello, Velleman & Templeton (2005) ook dat alcohol- en drugconsumptie sterk 
verbonden is met andere problemen zoals huiselijk en andere soorten geweld, kindermisbruik, rijden 
onder invloed, dakloosheid en misdaad. De negatieve gevolgen van substantiemisbruik treffen vooral 
de echtgenoten, de ouders en de kinderen.  
 
2.2.1. Schatting van de omvang van het effect van druggebruik op families 
 
Het is een moeilijke taak om een exact 
cijfer te zetten op hoeveel 
familieleden beïnvloed worden door 
het druggebruik van een verwante. De 
verborgen aard van het druggebruik en 
het verbergen van het druggebruik 
door de familie, betekent dat er 
waarschijnlijk een groot aantal 
druggebruikers en beïnvloede 
familieleden onbekend zijn aan 
behandeling en zorgdiensten. 
Velleman (2002) maakt de 
conservatieve veronderstelling dat 
“elke substantiemisbruiker op zijn 
minst twee dichte familieleden 
negatief zal beïnvloeden” zodat zij 
steun van primaire 
gezondheidszorgdiensten zullen 
vereisen. Het precieze aantal 
familieleden, thuisverzorgers en significante anderen die door het druggebruik beïnvloed zijn, kan niet
geïdentificeerd worden. Niettemin is het duidelijk dat de impact van het druggebruik wijd v
kan zijn, gaande van dichte familieleden tot vrienden, werkcollega’s e

 
erspreid 

n de bredere gemeenschap als 
geheel (zie figuur 1 ). 
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2.2.  Hoe antwoorden families op de stress verbonden aan het druggebruik van een verwante? 2.  

ekt 

rvaren. Het is slechts na een significante periode dat de 
milie uiteindelijk steun en hulp inroept. 

manieren (MacDonald et al., 2003) onderscheiden worden hoe families reageren 

t 
uur is. 

nge termijn neigt kwesties op te stapelen wat kan leiden tot grotere 

t wordt 
r dan de 

iet 
n aanzien van 

 
et de druggebruiker, tot extremen zoals het verwijderen 

van de druggebruiker uit het huis.  

it die er mee geassocieerd worden, alsook het niveau van stigma, schaamte en schuld die ze 
rvaren.  

.3.  De noden van het sociale netwerk

 
Familieleden reageren op verschillende manieren op de negatieve impact van druggebruik. Vaak gaan 
families door een proces waar zij eerst ontkennen en dan weigeren te erkennen dat er een probleem is. 
Sommige familieleden proberen om het druggebruik voor anderen binnen de familie te verbergen om 
zo andere familieleden of de druggebruiker te beschermen voor de gevolgen als het probleem ontd
wordt. Vele families wensen het druggebruik te verbergen voor anderen buiten de directe familie 
wegens de schaamte en het stigma die zij e
fa
 
Er kunnen een aantal 
op het druggebruik:  

- Ontkenning: de familie ontkent dat er een probleem is. Dit kan een haalbare reactie zijn in he
vermijden van confrontatie, hoewel de doeltreffendheid ervan gewoonlijk van korte d
Ontkenning op la
onstuimigheid.  

- Zelf schuld: de familie neemt verantwoordelijkheid op voor de situatie: bijvoorbeeld ouders 
die zichzelf de schuld geven voor het druggebruik van hun kind. Er is een gevaar dat di
versterkt als de familie beschouwd wordt als een deel van het probleem eerde
oplossing ervan. Dit kan een wezenlijke barrière zijn om steun toe te staan.  

- Schuld: de familie wijst de verantwoordelijkheid voor de situatie toe aan anderen: 
bijvoorbeeld de peergroep van de druggebruiker, sociaal werkers of drugwerkers voor het n
‘oplossen’ van het probleem. Dit kan resulteren in vijandigheid en woede te
instellingen. Dat maakt het moeilijk om steunende relaties te ontwikkelen.  

- ‘Taaie Liefde’ of ‘Tough Love’: families kunnen reageren door afstand te creëren tussen hen 
en de druggebruiker en dit zowel fysisch als emotioneel. Dit kan gaan van het verzekeren van
de familie om zich niet in te laten m

 
Tevens moet vermeld worden dat er significante verschillen zijn tussen alcohol en drugs en hoe 
families stress en spanning ervaren door hier mee om te gaan. Dit voornamelijk door de illegaliteit en 
criminalite
e
 
2  

t 

t van 
nte 

004). Deze evolutie heeft 

nte anderen kampen vaak ook met eigen noden en vragen (Soyez & Broekaert, 

ehandeling: 

ders,  
 en zussen, partners) voor wie een 

of 
andere vorm van begeleiding en worden door de (categoriale) hulpverlening niet bereikt.  

:  

 
Lange tijd is de drughulpverlening uitsluitend gericht geweest op de behandeling van het individu me
een verslavingsprobleem. Sinds een 15-tal jaar is in Vlaanderen (en in het buitenland) een kentering 
merkbaar: de hulpverlening is zich gaandeweg ook gaan richten op (het betrekken van) de contex
hun cliënten enerzijds en het oprichten van een aantal begeleidingsinitiatieven voor significa
anderen anderzijds (Soyez & Broekaert, 2005a, Van Reybroeck, 2
tegelijkertijd ook een aantal andere zaken aan het licht gebracht:  

- Significa
2005a); 

- Een substantieel deel van de personen die middelen misbruiken is niet (meer) in b
significante anderen van deze druggebruikers hebben ook nood aan begeleiding; 

- De grootste groep significante anderen die door de hulpverlening begeleid wordt zijn ou
er zijn evenwel een aantal andere groepen (vb broers
specifieke begeleiding wenselijk is (Soyez, 2005b); 

- Heel wat significante anderen zoeken, ondanks bestaande noden, geen toenadering tot één 

 
Volgens Zohhadi, Templeton & Velleman (2006) hebben familieleden nood aan steun op drie niveaus
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- Steun door gehoord te worden: familieleden hebben behoefte om zichzelf uit te drukken, om
te praten over hun situatie en emoties in een veilige omgeving;  

 

- Steun voor hoe men moet reageren op de situatie: familieleden hebben ook behoefte aan steun 

 
 

 de 
an 

n, financiële 
teun,…) kunnen significante anderen ook specifieke behoeften hebben (vooral thuisverzorgers,  

- Steun door ervaringen te delen: familieleden voelen zich vaak geïsoleerd in hun situatie en 
daarom zoeken sommigen steun bij anderen die in gelijkaardige situaties verkeren;  

door praktisch advies en educatie, om het hoofd te kunnen bieden aan hun situatie.  
 
Het gebrek aan onderzoek naar hoe families omgaan met druggebruik, betekent dat er weinig gekend 
is over hun noden, de methodes om aan deze noden te voldoen en de doeltreffendheid van deze 
methodes. Het Effective Interventions Unit literatuuroverzicht (MacDonald et al., 2003) vindt dat de
diverse noden van alle familieleden niet goed gedocumenteerd zijn, vooral die van bredere verwanten
zoals grootouders maar ook brussen. Veel van de nadruk op ‘behoefte’ ligt op de kinderen en op
ouders, maar zelfs hier worden de behoeften niet vaak direct beoordeeld vanuit het gezichtspunt v
de familieleden zelf. Naast algemene noden (bv. emotionele steun, praktische steu
s
etnische minderheidsfamilies, mannen, getroffen of diepbedroefde families,…).  
 
2.4. Interventies gericht op het helpen van familieleden drugsverslaafden 
 
Ondanks de goed gedocumenteerde negatieve invloed die het drugmisbruik heeft op de famili
eenheid, neigen de behandelingen zich te focussen op de drugmisbruiker en krijgen de families
weinig aandacht. Bovendien worden de behoeften van de families van substantiemisbruikers 
grotendeels genegeerd in de dienstverlening (Templeton, Zohhadi & Velleman, 2007; Orford, 
Templeton, Patel, Velleman & Copello, 2007). Deze verwaarlozing is toe te schrijven aan het gebrek 
aan familieoriëntatie in beroepsopleidingen en in de praktijk, plus het bestaan van een aantal modellen
die de familieleden in een negatief daglicht plaatsen. Er is echter bewijsmateriaal (MacDonald, et 
2003) dat dit langzaam aan het veranderen is in de UK. Hoewel er een gebrek is aan direct werk
families, die door het substantiemisbruik beïnvloed worden, zien we dat er bewijzen zijn van een 
opkomst van interventies die zich richten op familieleden ‘in hun eigen recht’: mantelzorg (bv. 
familie, vrijwilligers), zelfhulpgroepen (bv. Al-Anon, Alateen, Nar-Anon), telefonische hu
druglijn, teleonthaal), eerstelijnszorg (bv. huisarts, JA

e-
 maar 

 
al., 

 met 

lp (bv. de 
C), counseling, psycho-educatie, Centrum 

eestelijke Gezondheidszorg, Centra Algemeen Welzijnswerk (bv. voor slachtofferhulp, G
partnerbegeleiding of individuele begeleiding), enz.  
 
Deel 3: Sociale netwerkleden van gedetineerden  
 
3.1.  Het belang van sociale netwerkleden voor de gedetineerde  
 
Sociale netwerkleden van gedetineerden vormen ook al snel na de aanhouding de steun en toeverlaa
voor de gedetineerde in die zin dat het de gedetineerde de mogelijkheid geeft aan een vertrouwde zijn 
verhaal te kunnen vertellen (Van Haegendoren et al., 2001). Op deze manier behoudt hij of zij
contact met de ‘buitenwereld’. Ook uit het onderzoek van Vandebosch (2002) blijkt dat gedetinee
het afgescheiden zijn van de buitenwereld, met name van hun geliefden, familie, vrienden en 
kennissen, hun grootste probleem vinden. De kans is immers reëel dat de gedetineerde zich gaat 
aanpassen aan de minisamenleving waarin hij of zij zich bevindt tijdens de detentie. Dit wordt doo
Wolf et al. (2002) benoemd als het fenomeen van de “penitentiaire subcultuur”, de gevangene gaat op 
een zodanige manier van zichzelf en zijn omgeving vervreemden dat hij zich de identiteit van de
crimineel gaat aanmeten. Deze subcultuur kan geïnterpreteerd worden als een antwoord op het gevoel 
van verworpen te zijn door de samenleving en op die wijze kunnen gevoelens van bitterheid en 
rancune gekanaliseerd worden. Uit onderzoek (Klein, Bartolomew & Hibbert, 2002) blijkt dan ook da
gedetineerden, die er toch in slagen om de familiale en gezinsbanden te behouden, minder snel deze 
identiteit 

t 

 het 
rden 

r De 

 

t 

van crimineel zullen aannemen en minder kans maken om lid te worden van een dergelijke 
ding tegen 

gegaan.  
penitentiaire subcultuur. Door het behouden van de contacten wordt immers de vervreem
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3.2.  Wie beschouwen we als de sociale netwerkleden van gedetineerden?  
 

Wanneer we de literatuur ter hand nemen, geven het Strategisch Plan ‘hulp- en dienstverlening a
gedetineerden’ (Vlaamse Gemeenschap, 2000) en het onderzoek ‘De gemeenschap achter de tralies’ 
(Van Haegendoren, et al., 2001) ons de meeste aanwijzingen voor een begripsomschrijving van 
‘sociale netwerkleden’ van gedetineerden. Het Strategisch Plan beschrijft de directe sociale omgeving 
als “(…) voornamelijk de ouders, de kinderen, de partner en dir

an 

ecte vrienden van de gedetineerde, 
 de 

e 
e 

rdt namelijk 
geen afbakening gemaakt in bijvoorbeeld familiebanden. In principe kan iedereen die hecht betrokken 

e 
tie 

n ook 
eemd van de samenleving maar zij hebben bovendien minder vaak een hechte relatie 

om de draad van het vrije leven weer op te nemen. Wanneer er kinderen zijn, blijkt de situatie 

volg 

ie’ 
rsoon 

an 

aar waar 
en. 

iale 
etwerkleden van gedetineerden als doelgroep op zich. In vele gevallen is deze verbonden met de 

eft voor diens sociale omgeving.  
 

maar uiteindelijk alle personen wier leven in belangrijke mate beïnvloed is door de situatie waarin
gedetineerde zich bevindt of zich in de toekomst zal bevinden”. 
Daarnaast lezen we in het onderzoek van Van Haegendoren et al (2001) dat sociale netwerkleden 
‘significante anderen’ zijn in het leven van gedetineerden. Men verwijst daarmee naar personen di
“een grote invloed uitoefenen op het leven van een individu, een invloed op diens zelfevalutie en op d
aanvaarding of verwerping van verschillende normen door dit individu”. Het is dus moeilijk om 
concreet te zeggen wie bedoeld wordt als we over sociale netwerkleden spreken. Er wo

is bij het leven van de gedetineerde beschouwd worden als een “sociaal netwerklid”.  
 

Sociale netwerkleden zijn echter geen evidentie voor een gedetineerde. Het onderzoek van Van 
Haegendoren et al (2001) stelde onder meer vast dat gedetineerden veelal mensen zijn zonder sterk
relationele banden. Daarbij komt nog dat het in stand houden van de bestaande relaties na de arresta
of de veroordeling geen sinecure is. Niet zelden is het slachtoffer van het misdrijf ook een sociaal 
netwerklid. Van Haegendoren et al (2001) toont in haar onderzoek empirisch aan dat hoe langer de 
detentie duurt, hoe meer relaties stuklopen. Langgestraften zijn na het uitzitten van hun straf da
niet alleen vervr

standvastiger.  
 

Vanuit de vaststelling dat gedetineerden omwille van de detentie vaak sociale schade lijden als ge
van verlies van sociale relaties, is het evident dat de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 
aandacht heeft voor de directe sociale omgeving. Sociale netwerkleden vormen echter buiten het 
forensische welzijnswerk ook een doelgroep met eigen hulpvragen. Uiteraard is het gegeven ‘detent
niet weg te denken wanneer men aan hulpverlening voor sociale netwerkleden doet. Een pe
wordt immers maar een ‘sociaal netwerklid’ wanneer hij/ zij getroffen wordt door een detentie v
iemand uit de naaste omgeving. Het sociale netwerklid wordt dus geconfronteerd met een 
detentiesituatie die hij/ zij een plaats moet geven in het leven. Ze moeten er zinvol mee (leren) 
omgaan. In die zin kan het ‘worden van een sociaal netwerklid gezien worden als een leerproces. Het 
is daarbij de taak van de hulpverlening zich als ondersteuner van dit proces te positioneren, d
nodig (Bouverne – De Bie, 2001). De vraag is nu uiteraard hoe deze ondersteuning vorm kan krijg
Een uitgangspunt voor deze Masterproef is dan ook de specifieke hulpverlening aan soc
n
hulpverlening aan gedetineerden die ook aandacht he

3.3. Het profiel van een sociaal netwerklid 
 

Over het profiel van de sociale netwerkleden is weinig gekend. We bouwen daarom onze kennis op 
aan de hand van gegevens over het profiel van de gedetineerden. Naast de voorgaande weergave van 

et profiel van gedetineerden, schetst het onderzoek van Van Haegendoorn et al. (2001) het profiel 

n 
an 

h
van de populatie gedetineerden met betrekking tot een aantal achtergrondkenmerken.  
 
De onderzoeken in dit kader wijzen op een overwegend lage scholing en een zwakke 
arbeidsmarktpositie van het justitiecliënteel (Maes & Demeester, 1997; Claeys, Roose & Bouverne-De 
Bie, 2000; Van Haegendoorn et al., 2001). Uit onderzoek in het Penitentiair schoolcentrum in 
Hoogstraten (Maes & Demeester, 1997) blijkt dat twee op drie gedetineerden voor hun detentie in ee
zogenaamde ‘SIF-Plus-gemeente’ woonden, dit wil zeggen een gemeente waarin de problematiek v
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maatschappelijke achterstelling scherp aanwezig is. Uit de screening van dossiers blijkt dat het g
om een populatie gekenmerkt door een gebrek aan hulpbronnen en gaat het vaak om personen met 
veel problemen, mensen in een zogenaamde ‘multi-probleemsituatie’ (Claeys, et al., 2000). We 
kunnen vanuit deze gegevens vermoeden dat ook de sociale netwerkleden getroffen worden d
weinig gunstige situaties. Vaak wordt dan ook een link vermoed tussen detentie en (kans)armoede 
(Maes, et al., 2002). Hoewel de discussie rond 

aat 

oor deze 

de relatie niet uitgeklaard is, wordt ook in de 
ternationale literatuur eenzelfde vermoeden geuit (U.S. Departement of Health and Human Services, 

n 

er 
e-

 
 

tieve aanbod. De maatschappelijke kwetsbaarheid is daarbij een 
umulatief proces: men is kwetsbaar voor iets, namelijk de maatschappelijke instelling (hier Justitie), 

n 
tsbare gezinnen zijn. ‘Incarceration (…) points 

 a family already struggling with a variety of conditions and experiences that produce risk’ (U.S. 

in
2002; Wright & Seymour, 2002; Laing, s.d.).  
 
De relatie tussen detentie en armoede kan op twee manieren begrepen worden (Maes, et al., 2002). 
Een eerste verklaring gaat uit van de veronderstelling dat armoede aanleiding geeft tot criminaliteit e
dat een ongunstige materiële situatie (werkloosheid, inkomensongelijkheid,…) criminaliteit in de hand 
werkt, en vooral dan bij diegenen die weinig bindingen hebben met de conventionele maatschappij 
(Maes, et al., 2002). In een tweede benadering wordt armoede niet (uitsluitend) gezien als oorzaak van 
delinquentie, maar veeleer als een factor die ook aanleiding geeft tot een grotere kwetsbaarheid voor 
justitieel ingrijpen (Maes, et al., 2002). Hierbij zou het gedrag van mensen in armoedesituaties snell
als crimineel worden geëvalueerd in vergelijking met het gedrag van een ‘doorsneeburger’ (Bouvern
De Bie, 1995). We herkennen hier een belangrijk verband met de ‘theorie van de maatschappelijke 
kwetsbaarheid’ (Lardeur & Vettenburg, 2003; Vettenburg, Walgrave & Van Welzenis, 2002). Deze
theorie toont aan dat sociaal zwakkere gezinnen in hun contacten met de maatschappelijke instellingen
vooral, en telkens opnieuw, de negatieve aspecten (controle, sancties,…) riskeren te ondergaan en 
minder kunnen genieten van het posi
c
en men wordt steeds kwetsbaarder.  
 
In de internationale literatuur (Laing, s.d.; U.S. Departement of Health and Human Services, 2002; 
Wright & Seymour, 2002) wordt eveneens aangegeven dat de families die getroffen worden door ee
detentie van een familielid vaak maatschappelijk kwe
to
Department of Health and Human Services, 2002).  
 
3.4. Gevolgen van de detentie voor de sociale netwerkleden 
 
Het is belangrijk te zien dat de mogelijke gevolgen van een detentie zeker niet voor alle sociale 

.  
an 

’ om de afwezige, de beslissing 
e kinderen al dan niet te betrekken bij de detentie, schuldgevoelens, schoolproblemen bij de kinderen, 

an de 
we 

netwerkleden gelden. Ieders ervaring van een detentie van een naaste is immers uniek.  
 
In 1980 schreef Davies reeds: “It is certainly no new legal concept that the family suffers from the 
crimes of one of its members”. Hiermee verwees hij naar het historische feit dat in de dertiende eeuw 
zowel de dader als zijn familieleden hun burgerrechten verloren. Uiteraard gaat het vandaag niet meer 
zo ver, toch zijn er ook nu nog (negatieve) gevolgen voor de sociale netwerkleden van gedetineerden
Ook Hoffman-Fishman (1981) benoemde al vroeg de gevangenschap van een naaste als een bron v
problemen voor de familieleden. Zij geeft een aantal problemen aan waarmee sociale netwerkleden 
geconfronteerd kunnen worden: een gebrek aan (bruikbare) informatie, financiële problemen, een 
emotioneel trauma (veroorzaakt door conflictgevoelens van enerzijds liefde voor en anderzijds woede 
tegenover de gedetineerde), rolveranderingen, het niet kunnen ‘rouwen
d
slapeloosheid, omgaan met het gevangenis- en justitiële wezen, enz.   
 
Vanaf het moment van de detentie, er is daarom nog geen sprake van een veroordeling, gaan de 
sociale netwerkleden, al dan niet bewust en gewenst, enkele functies opnemen ten aanzien van de 
gedetineerde (Keymolen, 2004). Iedereen neemt in het leven allerlei rollen op. Deze rollen v
betrokken individuen veranderen door de detentie, sommige verdwijnen en andere krijgen een nieu
inhoud. Het sociale netwerklid komt dus ongewild in een andere positie ten aanzien van de 
gedetineerde persoon te staan en de samenstelling en de beleving van het netwerk veranderen. De 
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opsluiting is dus niet alleen voor de gedetineerde een ingrijpende gebeurtenis, de sociale netwerkleden 
ondervinden ook gevolgen van de gevangenisstraf van de dader. Het verschil is echter wel dat zij de 
veranderingen en gevolgen ondergaan terwijl ze als ‘volwaardig’ lid van de samenleving par
van het leven buiten de muren. Anders gesteld, het sociale netwerk van de gedetineerde is evenzeer 
‘slachtoffer’ van de dader. Het onderzoek van Van Haegendoren et al. (2001) geeft aan dat 
gedetineerden dit heel goed beseffen: “Veel g

ticiperen, 

edetineerden realiseren zich dat hun familie in zeker zin 
veel erger gestraft wordt dan henzelf. De sociale netwerkleden hebben niets misdaan en toch 

ens een 

ie 
hip of family related 

carceration issues as a matter of national interest and make prisoner’s family matters an integral 

anuit de literatuur kunnen er een aantal veelvoorkomende gevolgen van de detentie voor de sociale 

t 
llemaal zal 

en als 
oorhechtenis, arresthuis, effectieve straf, etc. zijn voor vele sociale netwerkleden onbegrijpelijk en 

 Gevolgen op sociaal en relationeel vlak: er is sprake van een veranderde relatie met de gedetineerde, 
t.  

, justice 

ten 
n dit zou in sommige gevallen tot een gevoel van eenzaamheid kunnen leiden. Ouders zien hun kind 

between prisoners and their families provides the most concrete 
ns”, 

d 
 de 

ft 
tieproces 

d gaat de 

verandert heel hun leven door de detentie”.  
 

Sociale netwerkleden hebben, omwille van de vele problemen en moeilijkheden die ze tijd
detentie het hoofd moeten bieden, vaak het gevoel dat zij mee gestraft worden. Sociale netwerkleden 
worden hier erg vaak niet in erkend door de omgeving, door Politie en Justitie en door de 
hulpverlening (weliswaar hulpverlening buiten het justitieel welzijnswerk). Het is dan ook van belang 
sociale netwerkleden uitdrukkelijk te benaderen vanuit hun eigen ervaringen, noden en behoeften en 
hen op te nemen in het forensische debat omdat zij ook een actor zijn in het gehele proces van detent
en criminaliteit: “Congressional bodies and state legislatures must take owners
in
part of the discussion on criminal justice and family policy” (Hairston, 2001).  
 
V
netwerkleden op een rij worden gezet: 
 
■ Nood aan informatie: sociale netwerkleden ervaren informatie als één van hun grootste behoeften, 
enerzijds om te begrijpen wat er gebeurt met hun naaste en anderzijds om te weten hoe ze contac
kunnen houden (Howard, 2000). Men weet vaak niet waar men voor staat en wat er nog a
gebeuren. De ervaren onzekerheid kan ook gekoppeld worden aan onduidelijkheid: men weet te 
weinig of niets af van het (ingewikkelde) strafrechtelijke systeem. ‘Evidente’ term
v
zorgen ervoor dat men eigenlijk niet goed op de hoogte is van de eigen situatie.  
 
■
allereerst omdat deze niet meer dagdagelijks fysiek aanwezig is doordat hij in de gevangenis verblijf
 
“Loneliness, guilt and missing each other and a host of other feelings about the separation
system, criminal activity and each partner’s honesty and faithfulness are among the emotions 
experiences by prisoners’ kin”, stelde Hairston (2001) met betrekking tot de relatie tussen 
gedetineerden en hun sociale netwerkleden. De partner is weg, de vader van de kinderen is opgeslo
e
in de gevangenis verdwijnen en dit zou in sommige gevallen tot een schuldgevoel kunnen leiden.  
 
Het brengen van een bezoek in de strafinstelling, is de gelegenheid tot contact tussen de gedetineerde 
en zijn verwanten. “Communication 
and visible strategy that families and prisoners use to manage separation and maintain connectio
verwoordde Hairston (2001) gevat.  
Op bezoek gaan in de gevangenis wordt als economisch, emotioneel en fysiek zwaar aangedui
(Cunningham, 2001; Hairston, 2001; Tewksburry & DeMichele, 2005). Het bezoek is te kort en
verplaatsingen zijn in een aantal gevallen relatief lang en moeilijk (door bijvoorbeeld slechte 
verbindingen met het openbaar vervoer). De tijd en plaats van de traditionele bezoeken creëert 
bovendien een onnatuurlijke situatie (Luyt, 2003). Toch is het bezoek erg belangrijk. Deze contacten 
laten immers toe dat sociale netwerkleden van gedetineerden hun familiale ervaringen en belevingen 
van thuis kunnen uitwisselen met het gezinslid in de gevangenis (Hairston, 2001). Op die manier blij
er dus enigszins sprake van een emotionele binding tussen de gezinsleden tijdens het deten
(Keymolen, 2004). Soms zijn de bezoekuren echter beperkt of getuigen de bezoekregels van weinig 
respect voor de bezoekers én de plaats die het bezoek inneemt in het leven van de sociale 
netwerkleden en de gedetineerden (Hairston, 2001; Tewksbury & DeMichele, 2005). Uiteraar
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vorm van dit bezoek samen met de detentie (de strafrechterlijke context), een strak bezoek ge
een uur meestal in een bezoekzaal onder het oog van de bewakers. Sociale netwerkleden van 
gedetineerden die op bezoek gaan, worden dus ook in hoge mate met een nieuwe omgeving 
geconfronteerd en zouden het vooral moeilijk hebben met de atmosfeer in de bezoekruimtes va
gevangenissen (Moerings & Ter Haar, 1990). Dit hangt echter in grote mate samen met de instell
waarin de gedetineerde verblijft. Ook in Vlaanderen zijn er heel wat verschillen te vinden qua
bezoekfaciliteiten in de verschillende strafinstellingen. Deze verschillen zijn mogelijk omdat de 
Ministeriële Omzendbrief van 05.07.2000 slechts een aantal minimumregels bepaalt die van 
toepassing dienen te zijn in alle inrichtingen, regels om een kwaliteitsvolle relatie te garanderen tus
de gedetineerde en zijn affectieve en sociale omgeving die zo goe

durende 

n de 
ing 

 

sen 
d mogelijk de relatie buiten de 

evangenismuren benadert. Er is dus geen sprake van uniformiteit op het vlak van mogelijkheden, 

ct 
doorwegen op de gevangenisrekening van de gedetineerde, die vaak 

ordt gesponsord door de sociale netwerkleden. Bovendien kunnen sociale netwerkleden niet zelf 

 
 and the need to visit the prison, but adds to 

ther daily problems such as finances, housing, caring for the children. The family must manage all 

 

MW-
steun. De vraag is natuurlijk of hiermee de (financiële) situatie verbetert. Bij een tewerkstelling moet 

 lijden 
 

g, 

 

twikkelt: de leeftijd en het geslacht van het kind, het 
karakter, de verhouding met vader, moeder, de rest van de familie, de vrienden en de gehele omgeving 

 

g
faciliteiten en regelgeving tussen de verschillende inrichtingen.  
 
Naast het bezoek kan er ook getelefoneerd worden of kan men brieven schrijven. Telefonisch conta
is echter beperkt en kan financieel 
w
telefoneren naar de gedetineerde.  
 
■ Praktische en financiële gevolgen: Hennebel, Fowler & Costall (2002) stellen in hun studie: “Their
relative’s incarceration not only brings stigmatisation,
o
these issues and also cope with the criminal justice”.  
 
In relatie met de veranderingen omwille van de detentie en de invloed op het dagelijkse leven wordt in
de literatuur vaak verwezen naar het financiële aspect van de detentie. In het gezin van de 
gedetineerde valt mogelijk een kostwinner weg, er worden bijkomende gerechtelijke kosten gemaakt, 
de verplaatsingen van en naar de gevangenis kosten geld en vaak staan de sociale netwerkleden in 
voor ‘onderhoudsgeld’ voor de gedetineerden. Uit het onderzoek van Van Haegendoren et al. (2001) 
blijkt dat het aantal personen dat voor de detentie geen inkomsten had, sinds de detentie met ruwweg 
twee derde is afgenomen. Deze partners zijn ofwel beginnen werken ofwel afhankelijk van OC

men bijvoorbeeld kinderopvang zoeken (een meerkost) en kan men minder op bezoek gaan.  
 

■ Gevolgen op vlak van de opvoeding aan kinderen: naast het financiële aspect wordt er in de 
literatuur ook verwezen naar de opvoedingstaak ten overstaan van de kinderen. “There is a marked 
physical absence of men and father figures in the daily lives of prisoner’s children as women cary the 
primary, and often sole responsibility for care giving for the children” (Hagan, 1996). Kinderen
erg onder de detentie van een ouder. Soms vertonen ze gedragsproblemen en moeilijkheden op school.
Cunningham (2001) concludeert dat de normale ontwikkelingsstadia en groeimijlpalen van de 
kinderen kunnen beïnvloed worden door het trauma van een ouder, wat resulteert in agressief gedra
leermoeilijkheden en ongepaste gedragspatronen, waaronder crimineel gedrag. Schaamtegevoelens, 
geldgebrek, veranderingen in de samenstelling van het gezin, slechte schoolresultaten, delinquent 
gedrag en zelfs kindermishandeling kunnen volgens Travis et al. (2003) op korte termijn spelen. Op
lange termijn situeren zij moeilijkheden als het in vraag stellen van ouderlijk gezag, een negatieve 
perceptie van Justitie en politie, afhankelijkheid, moeilijk kunnen omgaan met situaties van stress, 
ontwikkelingsstoornissen en intergenerationele patronen van crimineel gedrag. Toch bestaat er niet 
zoiets als ‘het’ probleem van kinderen van gedetineerden. Tal van factoren spelen immers een rol in 
het feit of men al dan niet gedragsproblemen on

(Buyse, De Jaegher, Meyvis & Saveur, 1997).  
 

■ Gevolgen voor het sociale netwerk van sociale netwerkleden : sociale netwerkleden worden vaak 
geconfronteerd met onbegrip en een veroordelende houding vanuit de omgeving. Soms gaat het zelf zo 
ver dat de omgeving in bepaalde gevallen de situatie voor de sociale netwerkleden en hun problemen
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nog erger kan maken. Bij een dergelijke reactie van de omgeving worden de sociale netwerkleden van 
de gedetineerden als het ware met hen geïdentificeerd. Sociale netwerkleden worden in zekere mate 

eoordeeld op de daden van de gedetineerde. Het is mogelijk dat de omgeving de sociale netwerkleden 

detineerde 

iet 
 

t gezin ook kan wegvallen 
ls kinderopvang. Dit kan dan inhouden dat de partner s’avonds moeilijker weg kan en het risico om 

n 

rkleden opvangen en 
uitnodigen zodat ze niet alleen zitten te piekeren over de situatie. De steun uit de sociale omgeving kan 

b
als het ware gaan verstoten waardoor ze dreigen alleen te komen staan.  
 
“Criminologists have paid particular attention to imprisonment as a stigma that attaches to 
individuals and the groups to which they belong, in this case, their families. The stigma of 
imprisonment is intended the result in exclusion from the social group”, volgens Hagan (1996). Om 
dergelijke reacties te vermijden, kunnen sociale netwerkleden de detentie verzwijgen voor hun 
omgeving, zij gaan dan allerlei fictieve verklaringen verzinnen om de afwezigheid van de ge
persoon te verklaren. “Prisoner’s children and families must also deal with feelings of shame and 
social stigma. Many family members do not tell even their closest friends about a relative’s 
incarceration and go to great lengths to protect the prisoner’s children from the consequences of 
revealing this family secret”, zegt Hairston (2001). Een andere manier om de reacties van de 
omgeving te vermijden, is het contact met anderen ontwijken om lastige vragen te voorkomen en n
te moeten liegen. Hierdoor bestaat de kans dat sociale netwerkleden gaan vervreemden van hun naaste
omgeving en dreigen in een sociaal isolement terecht te komen (Vandevoorde, 2001). Dit sociaal 
isolement kan versterkt worden door het feit dat de gedetineerde binnen he
a
geïsoleerd te raken van de sociale omgeving verhoogt (Miedema, 2000).  
 
Steun in de vorm van een goede babbel of een schouderklop vinden partners van gedetineerden vaak 
bij eigen familieleden. Uit het onderzoek van Moerings & Ter Haar (1990) blijkt dat vele vrouwen 
sinds de detentie van de partner meer naar de eigen familie toe trekken en steun zoeken bij moeders e
zusters. De contacten met de eigen familie nemen vaker toe dan dat ze afnemen. Ook met vrienden 
kan het contact intenser worden tijdens de detentie, zij willen de sociale netwe

dus zowel praktisch als eerder emotioneel zijn of een combinatie van beide.  
 

Deel 4: sociale netwerkleden van drugsverslaafde gedetineerden 
 
Onderzoek spitst zich vaak toe op de drugsverslaafden én gedetineerden zelf. Literatuur over de 
sociale netwerkleden van drugsverslaafde gedetineerden is schaars, hoewel de studie van O’Connell 
(2005) zeker het vermelden waard is. In het onderzoek, die de percepties van 85 familieleden v
mannelijke drugverslaafde gedetineerden onderzoch

an 
t, wordt gesteld dat 81% van de gevangenissen, 

ie een rehabilitatiedienst hebben voor alcohol- en drugmisbruik, geen diensten voorzien voor 

nde is. Op basis van deze bevindingen werd 
r daarom voor gekozen een exploratief onderzoek te houden naar de noden en karakteristieken van 
ociale netwerkleden van drugsverslaafde gedetineerden.  

 
 

d
familieleden, buiten de mogelijkheden tot bezoek.  
 
Samenvattend kan gesteld worden dat kwalitatief onderzoek, dat peilt naar de ervaringen en 
belevingen van sociale netwerkleden, zo goed als onbestaa
e
s
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DEEL 2: METHODOLOGIE/ ONDERZOEKSOPZET 
 

it tweede deel behelst de opzet en aanpak van onderzoek. De beschD rijving van de wijze van 
eergegeven.  onderzoek wordt hieronder in een aantal kernpunten w

 
1. Probleemstelling en onderzoeksvragen 
 
Er is binnen de wetenschappelijke literatuur weinig informatie te vinden over de ervaringen, 
belevingen, noden en behoeften van sociale netwerkleden van drugsverslaafde gedetineerden.  
Vaak wordt het accent gelegd op de gedetineerden zelf en op diens verslaving. Maar de sociale 
netwerkleden mogen zeker niet vergeten worden. Vaak hebben ook zij te kampen met een heleboel 

roblemen. Daarom hebben we een exploratief onderzoek gehouden waarbij we de karakteristiekp en en 

 tot een aantal onderzoeksvragen voor 
rden als voor de sociale netwerkleden:  

werkleden?  
lang van sociale steun voor de gedetineerden? 

 en de drugproblematiek van hun 

ignificante anderen beter bereiken die nu geen beroep doen op het 

ats 

 

ch hoofdzakelijk focust op de individuele gedetineerde of verslaafde (e.g. Copello & 

zoek 

 

n 

de noden van sociale netwerkleden van drugsverslaafde gedetineerden in kaart willen brengen.  
 

e algemene probleemstelling kan geconcretiseerd wordenD
zowel de gedetinee
 
■ Gedetineerden:  

eerden?  - Wat is de algemene beleving van de detentie voor de gedetin
- Hoe ervaren de gedetineerden hun relaties met de sociale net
- Wat is het be

 
■ Sociale netwerkleden: 

- Wie zijn de significante anderen van drugsverslaafde gedetineerden en wat weten we over hun 
situatie?  

- Hoe gaan significante anderen om met de detentie enerzijds
familielid, partner, vriend, ... anderzijds?  

- Wat zijn de noden en behoeften van significante anderen?  
- Maken significante anderen gebruik van het huidige hulpaanbod en is deze ‘effectief’?  
- Hoe kunnen we die s

bestaande aanbod?  
 
De doelstelling van het onderzoek is vooral theoretisch van aard. Het onderzoek wil in de eerste pla
kennis verwerven over de sociale netwerkleden van drugsverslaafde gedetineerden. Kennisgericht 
onderzoek kan echter ook een praktische relevantie hebben. Dit onderzoek wil aan de hand van de 
verworven kennis bijdragen tot het afstemmen van de drughulpverlening én de justitiële hulpverlening
op de sociale netwerkleden. Het literatuuronderzoek leert ons immers dat de professionele 

ulpverlening zih
Orford, 2002).  
 
Dit onderzoek is een behoefteonderzoek, een onderzoek naar de noden en behoeften van sociale 
netwerkleden. Behoefteonderzoek als tak van de sociale wetenschappen heeft nog geen 
gestandaardiseerde methodologie of samenhangend geheel van leidraden (Vanderplasschen, De 
Bourdeaudhuij, Van Oost, 2002). Als gevolg daarvan blijkt de vergelijking van onderzoeksresultaten 
niet zo evident te zijn en kunnen ook geen evoluties in de tijd aangegeven worden (Vanderplasschen, 
et al., 2002). In afwezigheid van dergelijke methodologische richtlijnen opteerden we in dit onder
voor een kwalitatief en verkennend onderzoek. Eén van de belangrijkste kenmerken van een 
behoefteonderzoek of need assessment is dat het geen ‘top down’ activiteit is. Een systematische 
identificatie van de behoeften impliceert immers de actieve betrokkenheid van de deelnemers. We
gaan hierbij uitdrukkelijk uit van de premisse dat mensen zelf het beste weten wat hun noden en 
behoeften zijn. Ten slotte willen we met deze Masterproef een bijdrage leveren aan een 
veranderingsproces waarbij een tendens naar kwaliteitsvolle zorg en het perspectief van het sociale 
netwerk meer in aanmerking komt. Zo wordt er niet door enkelen beslist wat de noden van andere
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zijn, maar maken familieleden, vrienden en anderen deel uit van het beslissingsproces binnen de 
iële hulpverlening en wordt ook hen een stem gegeven.  drughulpverlening én de justit

 
2. Onderzoeksgroep 
 
De onderzoeksgroep bestaat uit twee groepen van respondenten:  
 
► Enerzijds werd besloten om drugsverslaafde gedetineerden te bevragen die opgenomen zijn in het 
penitentiaire landbouwcentrum te Ruiselede. De voorkeur ging uit naar gedetineerden die in het 
Believe-project zitten omdat de aandacht binnen dit project vooral op de verslavingsproblematiek van 
de gedetineerden gericht is. Maar omwille van het kleine aantal deelnemers (16) aan dit project en 

mwille van het feit dat niet alle deelnemers van het Believe-project wouden deelnemen, werden ook 

rden. Dit kunnen partners, familieleden, vrienden, kennissen,…bevatten. Er werd bewust 
ekozen om kinderen niet te bevragen, omdat deze groep van minderjarigen aparte noden en behoeften 

o
andere drugsverslaafde gedetineerden, buiten het Believe-project, in Ruislede bevraagd.  
 
► De tweede groep respondenten bestaat uit de sociale netwerkleden van drugsverslaafde 
gedetinee
g
bezitten. 
 
3. Setting 
 
Het onderzoek nam plaats in het penitentiaire landbouwcentrum te Ruislede. Het is een gevangenis 
met een volledig open regime en met een opnamecapaciteit van 52 gedetineerden. De bewoners va
Ruiselede hebben allemaal eerst een deel van hun straf in andere gevangenissen uitgezeten. Ze wo
pas in Ruiselede toegelaten als ze nog maar vijf jaar moeten zitten. Niet iedereen is hier welkom: 
alleen gevangenen met een klein vluchtrisico, die bovendien in staat zijn om in een gemeenschap 
(sectie) te wonen. Ze moeten ook bereid zijn om te werken en om zonder drugs en medica

n 
rden 

tie te leven. 
uiselede is dus drugsvrij, er worden geregeld urinecontroles gedaan, en wie betrapt wordt op 

aast het penitentiaire landbouwcentrum Ruislede, werd ook contact opgenomen met het Centraal 
r meer uitleg, zie pg 14).   

R
drugsgebruik vliegt er in principe uit. De sociale controle in Ruiselede is dus zeer groot.  
 
N
Aanmeldingspunt Drugs (voo
 
4. Onderzoekskader  
 
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen werd gekozen voor zowel kwalitatieve
kwantitatieve onderzoeksmethoden. Het is een exploratief onderzoek met een overduidelijk kwalitat
onderzoekskader omdat de mens centraal staat. Dit kan verantwoord worden vanuit een 
sociaalagogische achtergrond die focust op de mens en wil begrijpen wat er in die mens omgaat en 
vanuit het humanisme waarbij elk subject in een setting gelijkwaardig aan elk ander wordt beschouw
(Bogdan & Taylor, 1997). Het is

 als 
ief 

d 
 niet de bedoeling om uitspraken te generaliseren aangezien het maar 

ver een kleine proefgroep gaat. De onderzoeksvraag is beperkt tot de context van het penitentiaire o
landbouwcentrum te Ruislede.  
 
4.1. Kwalitatief onderzoek: open interview 
 
Interview is de aangewezen weg om data te verzamelen als je iets te weten wil komen over attitude
opinies of kennis. We interviewen mensen om dingen die we niet rechtstreeks kunnen observeren, te
weten te komen. We kunnen bijvoorbeeld geen gevoelens, gedachten en intenties observeren. We 
kunnen geen gedragingen observeren die in het verleden plaatsvonden. We kunne

s, 
 

n niet observeren 
oe mensen de wereld georganiseerd hebben en welke betekenis ze geven aan wat er in de wereld 

tieve interview een aantal voordelen heeft: 

h
gebeurt. Daarom moeten we vragen stellen aan mensen over deze onderwerpen.  
 
Hutjes en Van Buuren (1992) menen dat het kwalita
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• Het kan gebruikt worden bij het bevragen van een zeer breed informatiegebied;  
• Het kan op een relatief korte tijd gebeuren; 
• Er kan informatie verzameld worden over gebeurtenissen, situaties, gedragingen, attitudes, 

tsgebonden. Dat maakt het mogelijk om informatie in te winnen over zowel het 
 het 

• Er is de mogelijkheid om door te vragen wanneer er onduidelijkheid bestaat of wanneer 

et 

derliggende gevoelens en belevingen van 
ignificante anderen van personen die middelen misbruiken in het verleden, het heden en de toekomst 

matie oplevert. Daar 

• mensen willen zich graag van hun beste kant laten zien en geven een antwoord waarvan zij 

 die 

 kan 
ist 

 
 de te 

 
 onderwerp, concreet aansluiten bij de ervaring van 

id 
e individuele respondent. In een 

dividueel interview is er weinig beïnvloeding van buitenaf, de interviewer kan dieper ingaan op 
sprek soepeler bijsturen.  

maar ook over gevoelens, belevingen e.a.; 
• Het is een erg flexibel instrument en kan aangepast worden aan de context; 
• De onderzoeker kan zelf richting geven aan de informatieverzameling; 
• De inhoud van de informatie is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld observatiegegevens, minder 

tijd- en plaa
heden, verleden als de toekomst en om zaken te bespreken die los staan van de plaats van
interview; 

verdere uitdieping nodig is. 
 
Wanneer we al deze voordelen in beschouwing nemen, lijkt deze manier van gegevensverzameling h
meest aansluitend bij de aard en de probleemstelling van het onderzoek. Het is in het bijzonder gericht 
op het exploreren van zowel gedragingen, attitudes als on
s
zonder algemeen geldende conclusies te willen trekken.  
 
Echter een interview heeft ook het nadeel dat het vaak minder betrouwbare infor
zijn twee redenen voor: 

• mensen hebben vaak een zeer gekleurde kennis over hun eigen gedrag;  

verwachten dat het een goede indruk zal maken ('sociale wenselijkheid'). 

Het interview in ons onderzoek is een semi-gestructureerd interview (Luyten, Patrick & Lowyck, 
2004), dat bepaald wordt door een heel specifiek kader. Met kader bedoelen we de verwachtingen
gewekt worden bij de interviewer en vooral bij de geïnterviewde en de posities van de interviewer en 
geïnterviewde. Aan de ene kant krijgt de geïnterviewde het gevoel dat hij/zij in alle vrijheid
spreken. Aan de andere kant veronderstelt het semi-gestructureerde onderzoeksinterview in feite ju
dat de interviewer toch stevig de touwtjes in handen heeft en min of meer systematisch de 
interviewleidraad kan ‘afwerken’. De uitdrukking ‘touwtjes in handen’ suggereert dus geen rigide
controle, er is eerder sprake van een losse vraagstelling. De vragen zijn operationalisaties van
meten variabele begrippen. Vertrekkend van een conceptueel model, werd een lijst gemaakt van 
variabele begrippen. Elk variabel begrip werd geoperationaliseerd in één of meerdere vragen 
(Schuyten, 2006) en in een vragenlijst gegoten. De beginvraag ligt per deelonderwerp vast, maar waar 
nodig kan doorgevraagd worden. Deze techniek geeft de mogelijkheid een groot aantal vragen te 
stellen waardoor er plaats is voor de nodige verdieping of bijsturing bij bepaalde vragen. Vrije 
antwoordmogelijkheden zijn nodig om spontane reacties uit te lokken en het is tevens aantrekkelijker 
voor de respondent. Het geeft hem of haar immers de ruimte om alles te zeggen wat van belang is. 
Voor gevoelige onderwerpen ervaren respondenten open vragen vaak als minder bedreigend. Bij het 
formuleren van de vragen in de interviews wordt met een aantal richtlijnen rekening gehouden zoals:
duidelijke taal, geen jargon, vragen groeperen per
de respondent, geen veroordelende houding aannemen (Maso & Smaling, 1998), niet te persoonlijk 
worden, volgorde van de vragen respecteren, … 

=) Samengevat kunnen we stellen dat de kracht van het individuele interview ligt in de mogelijkhe
om dieper in te gaan op de redeneringen en motieven van d
in
details en kan de loop van het ge
 
4.2. Kwantitatief onderzoek 
 
In dit onderzoek werd gebruikt gemaakt van gestructureerde dataverzameling. Dit betekent dat
tevoren precies bekend is wat voor informatie nodig is. Men stelt dan gerichte vragen, bijvoorbee

 van 
ld in 
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een vragenlijst waar het antwoord kan worden aangekruist (meerkeuzevragenlijst) (Baarda & de 
Goede, 1997). Er is in dit onderzoek tevens sprake van een face-to-face onderzoek, waarbij een 
respondent rechtstreeks ondervraagd wordt in een persoonlijk gesprek waarbij de interviewer gebruik 
maakt van een vragenlijst met een vaste structuur en volgorde. De vragen bevinden zich normaliter o
papier. Door het persoonlijke contact tussen de interviewer en de respondent is het mogelijk om meer 
open vragen te stellen dan bijvoorbeeld bij een schriftelijk onderzoek waarbij de respondent ze
vragenlijsten invult. Face-to-face enquêtes worden meest

p 

lf de 
al bij de respondent thuis of op een specifieke 

stplaats afgenomen. De enquêteur kan helpen als de respondent iets niet begrijpt en heeft de 
ie van non-verbale reacties.  

 

te
mogelijkheid tot registrat

5. De procedure 
 

5.1.  Keuze van de voorziening en ondervraagden 
 
In het begin van het jaar 2007 heeft men op de Hogeschool Gent een onderzoeksproject ingediend in 
verband met “karakteristieken en noden van significante anderen van personen die middelen 
misbruiken: evaluatie, bijsturing en verdere ontwikkeling van bestaande begeleidingsmodellen, met 
aandacht voor specifieke subgroepen”. Dit is een toegepast onderzoek van de Hogeschool Gent in 
samenwerking met de Universiteit Gent. Het project werd toen niet goedgekeurd, maar ondertussen 
probeert men toch om samen met Masterproefstudenten, gegevens te verzamelen en in de toekomst 

 5 oktober 2007 hadden we een afspraak met Els Buysse om alles eens 
 overlopen en te bekijken wat mogelijk was. Op basis van het gesprek heeft ze dan besloten om mee 

mogelijk een andere financieringsbron te vinden. Onder andere het penitentiaire landbouwcentrum te 
Ruiselede had toegezegd te willen meewerken aan het voorgestelde onderzoeksproject. 
Omdat Ruiselede haar toestemming in het verleden al had gegeven en omdat de groep druggebruikers 
in Ruiselede daar duidelijk geïdentificeerd is, hebben we besloten om contact op te nemen met het 
Penitentiair Landbouwcentrum om een mogelijke samenwerking aan te gaan. In een eerste stap werd 
contact opgenomen met Mevr. Petra Colpaert van de Psychosociale dienst van het Penitentiair 
Landbouwcentrum te Ruiselede. Zij heeft ons toen doorgestuurd naar haar collega Els Buysse omdat 
Petra in zwangerschapsverlof was. Via mail (12 september 2007) werd de eerste uitleg over het 
onderzoek gegeven. Op vrijdag
te
te werken aan het onderzoek.  
 
5.2.  De nodige toestemmingen aanvragen 
 
Allereerst werd er een brief opgesteld aan de Federale Overheidsdienst Justitie - Directoraat Gen
Uitvoering van Straffen en Maatregelen te Brussel (zie bijlage 1). In deze brief werd het onderzoek
voorgesteld, werd het doel van het onderzoek in kaart gebracht en werden de instrumenten, die 
gebruikt zouden worden, omschreven. Tevens werd in de brief gevraagd voor toestemming om
gedetineerden die deelnemen aan het onderzoek te bevragen

eraal 
 

 de 
 en te interviewen in het penitentiaire 

ndbouwcentrum te Ruiselede en dit door gebruik te maken van een dictafoon. Er werd ons la
toestemming gegeven op 23 oktober 2007 (zie bijlage 2).  
 
5.3.  Contact met de gedetineerden en sociale netwerkleden 
 
Om de drugsverslaafde gedetineerden op de hoogte te brengen van het onderzoek, werd er door de 
directie van Ruislede een papier omhoog gehangen in de leefruimte met de nodige uitleg. Wie wou 
meewerken, moest zijn naam opgeven. In totaal gaven 18 gedetineerden hun toestemming om mee te 
werken aan het onderzoek. Eén voor één heb ik de gedetineerden bevraagd en geïnterviewd. Hiervoo
ben ik 3 dagen naar het Penitentiair Landbouwcentrum gegaan. Dit op donderdag 15, zaterdag 17
zondag 18 november 2007. Aan elk van de gedetineerden werd een ‘informed consent’ voorgelegd 
(zie bijlage 3). Het is een soort instemmingsformulier waarbij subjecten op basis van voldoende 
informatie vrijwillig instemmen om aan het onderzoek deel te nemen. Hierin werd duidelijk gemaak
wat het o

r 
 en 

t 
nderwerp was van het onderzoek. Er werd daarnaast goed aangegeven dat de verkregen 
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informatie strikt vertrouwelijk behandeld zou worden en dat de respondenten altijd vragen kond
stellen.  
 
Om de sociale netwerkleden te bevragen en te interviewen, werd er eerst aan de gedetineerden 
gevraagd of zij familie (hoewel de kinderen van gedetineerden een belangrijke groep zijn, behoord
deze echter niet tot de doelgroep van dit onderzoek), vrienden of andere kennissen hadden waarvan ze 
dachten dat ze zouden willen meewerken aan het onderzoek. Indien er zo een persoon was, gaven de 
gedetineerden hiervoor hun toestemming, alsook de adres- of contactgegevens van de pers

en 

en 

oon in 
westie. Via een telefoongesprek heb ik de familieleden, vrienden, partners,… op de hoogte gebracht 

 heb ik de nodige toestemmingen gevraagd. Indien ik toestemming had gekregen, 
eb ik een afspraak gemaakt om bij hen thuis (of een plaats naar keuze) langs te komen.  

k
van het onderzoek en
h
 
5.4.  Uitbreiding 
 
Omdat van de 18 gedetineerden te Ruiselede er slechts acht gedetineerden waren die contactgegevens 
van sociale netwerkleden wilden vrijgeven én er slechts vijf familieleden van deze acht gedetineerden 

un medewerking wouden verlenen, moest ik zoeken naar een alternatieve uitbreiding. Daarom ben ik 
et 

ntraal 
aatschappelijk werkster 

, 

 

e 4) met 
 
. 

geven zodat ook zij op de hoogte waren van de doelstellingen van 
et onderzoek. Indien de CAP-medewerkers langs deze weg contactgegevens verkregen, werd ik 

s 

erliep 

 in een 

n van drugsverslaafde gedetineerden en wat hun mening is over de minimale 
edewerking van familieleden en significante anderen aan mijn onderzoek. Deze vragen werden door 
ezelf opgesteld in functie van wat ik nog te weten wou komen. De vragenlijsten kan u vinden in de 
ijlage 6.  

h
samen met mijn promotor tot een overeenkomst gekomen om het onderzoek met medewerking van h
Centraal Aanmeldingspunt (CAP) verder te zetten.  
 
In een eerste stap werd contact opgenomen met Dhr. Sven Todts, drugcoördinator van het Ce
Aanmeldingspunt. Via hem kwam ik in contact met Kaat Vanthuyne, m
werkzaam in De Kiem en coördinatrice van de centrale aanmeldingspunten drugs te Antwerpen
Brugge en Gent. Na een telefoongesprek, waarlangs ik een korte uiteenzetting gaf van mijn 
scriptieonderzoek, stemde Kaat in om haar medewerking te verlenen.  
Om alle medewerkers van het CAP op de hoogte te stellen van het onderzoek, werd door mijn 
promotor en door mezelf uitleg gegeven op de diverse teamvergaderingen van het CAP. Deze vonden 
plaats op 16/01/2008 (teamvergadering Gent); op 21/01/2008 (teamvergadering Antwerpen) en op 
30/01/2008 (teamvergadering Brugge). Er werd aan de medewerkers van het CAP gevraagd om tijdens
de contacten, die ze hebben met de drugsverslaafde gedetineerden, te vragen naar de contactgegevens 
van de sociale netwerkleden. Hiervoor werd er een begeleidende brief opgesteld (zie bijlag
meer informatie over het onderzoek zodat de gedetineerde op de hoogte was van de doelstellingen en
het praktische verloop. Deze brief werd door de CAP-medewerkers voorgelegd aan de gedetineerden
Daarnaast werd er tevens een begeleidende brief (zie bijlage 5) opgesteld voor de sociale 
netwerkleden van de drugsverslaafde gedetineerden. Deze brief kon door de gedetineerden aan hun 
sociale netwerkleden worden afge
h
hiervan op de hoogte gebracht zodat ik daarna zelf contact kon opnemen met de sociale netwerkleden 
om verdere afspraken te maken.  
 
Er werd samen met Kaat Vanthuyne overeengekomen dat de CAP-medewerkers naar contactgegeven
zouden vragen tot en met de paasvakantie, zodat ik voldoende tijd en ruimte zou hebben voor de 
verwerking van mijn gegevens. In het begin was het even afwachten, maar na een aantal weken v
de samenwerking met het CAP niet zoals gehoopt. In een tijdspanne van twee maanden was er geen 
enkele CAP-medewerker die gegevens van de gedetineerden kreeg. Dit zette mij natuurlijk
vervelende situatie. Daarom heb ik samen met mijn promotor besloten om zowel Petra Colpaert 
(Ruiselede) als Kaat Vanthuyne (CAP) te interviewen over de ervaringen die zij hebben met sociale 
netwerklede
m
m
b
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6. Gegevensverzameling 
 
6.1.  Gedetineerden  
 
Wanneer medewerking werd verkregen door de gedetineerden, diende de persoon die geïnterviewd 
zou worden eerst een Informed Consent te lezen en te ondertekenen. Het tekenen van dit formuli
nodig, ten eerste om de betrokkenen in te lichten over het doel en het verloop van het onderzoek, maar
ook om te garanderen dat de onderzoeker het beroepsgeheim naleeft en geen informatie doorgeeft
derden, of persoonsgegevens vrijgeeft. Nadat dit formulier getekend was, werd eerst de Europe 
Addiction Severity Index (EuropASI) vragenlijst afgenomen, vervolgens de Quality of Relationships
Inventory (QRI) en als laatste het kwalitatieve interview. Het interview en de bevraging  vonden 
beiden plaats in het penitentiaire landbouwcentrum te Ruiselede. Elke gesprek gebeurde individu
een aparte gespreksruimte en duurde ongeveer een half uur. Het interview werd, mits toestemming, 
opgenomen op een dictafoon. Vooraf werd hiervoor toestemming gevraagd aan de directrice van he
penitentiaire landbouwcentrum te Ruislede. Wat me hieromtrent opgevallen is, is dat de meeste 
gedetineerden het dictafoontje aanzagen als een soort bedreiging. Verscheidene gedetineerde
gaven aan dat ze liever niet hadden dat hun gesprek opgenomen werd, maar toch hun toestemm
hiervoor gaven. Eén gedetineerde voelde zich tijdens het intervie

er is 
 

 aan 

 

eel in 

t 

n (N=12) 
ing 

w, in vergelijking met de afname van 
e vragenlijsten, totaal niet op zijn gemak. Voor de rest van de gedetineerden verdween het 

 afname van het interview en hadden zij geen 
roblemen om persoonlijke en emotionele ervaringen te delen.  

d
dictafoontje als het ware figuurlijk doorheen de
p
 
A) Kwantitatieve gedeelte: vragenlijsten  
 
In het kwantitatieve onderzoek met de gedetineerden werd gebruik gemaakt van 2 vragenlijsten, 
namelijk de Nederlandstalige versie van de Quality of Relationships Inventory ( Pierce et al., 1991; 
Vertaling Verhofstadt et al., 2006) die peilt naar de relatie tussen de drugsverslaafde gedetineerde en 
ijn of haar sociaal netwerklid. Daarnaast werd met de drugsverslaafde gedetineerde het leefgebied 

ijgen op 
un alcohol- en druggebruik voor de detentieperiode.  

z
Alcohol en Drugs uit de EuropASI (Kokkevi & Hartgers, 1993) overlopen om meer zicht te kr
h
 
► Quality of relationships inventory ( Pierce et al., 1991; Vertaling Verhofstadt et al., 2006)  
 
De perceptie van sociale steun in specifieke relaties wordt gemeten door middel van de Quality of 

elationships Inventory (Pierce et al., 1991). Deze zelfrapportageschaal werd vertaald naar het 
t 

ent. Zo wordt er niet alleen rekening gehouden met de positieve aspecten van de sociale 
mgeving, maar krijgen ook de eventuele negatieve gevolgen een plaats. Tevens wordt er rekening 

nd 

raag beschreven over de relatie met de persoon in kwestie. Men kan hierop 
ntwoorden door een cijfer van één tot vier vóór het item te schrijven. Hierbij is de code als volgt: één 

aat voor ‘een beetje’, drie wil zeggen ‘in sterke mate’, terwijl vier 

R
Nederlands en bestaat uit 25 items. Naast perceptie van sociale steun, zijn er tevens items die he
conflict in, en diepte van een relatie meten.  
 
De schaal steun bestaat uit zes, conflict uit 12 en diepte uit zeven items (Sels, 2005). De schaal 
conflict meet in welke mate de relatie een bron is van conflict en ambivalentie. De diepte van een 
relatie geeft een beeld van hoe positief, belangrijk en veilig de relatie ervaren wordt door de 
respond
o
gehouden met hoe belangrijk een persoon is in iemands leven, met andere woorden hoe dicht iema
staat.  
 
Per item staat er een v
a
betekent ‘helemaal niet’, twee st
‘heel sterk’ betekent. 
 
Betrouwbaarheid en validiteit:  
Pierce, Sarason, Sarason, Solky-Butzel & Nagle (1997) tonen in twee studies aan dat de QRI scha
over een zeer hoge in

len 
terne consistentie beschikken. De studies zetten ook de betrouwbaarheid en de 
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validiteit van de QRI schalen neer als maatregelen van de kwaliteit van specifieke relaties. De 
plicaties van deze resultaten voor conceptualisatie en het aanwenden van persoonlijke relaties im

worden besproken.  
 
► De EuropASI (Kokkevi & Hartgers, 1993) 
 
De Europe Addiction Severity Index (De Sleutel, 2005) is een screeningsinstrument gebaseerd op de 
Amerikaanse Addiction Severity Index (ASI). De vragenlijst is de eerste stap in het ontwikkelen van 

en 

uik van de EuropASI worden op een betrouwbare wijze de aard 
n de ernst van de problemen van verslaving en de leefgebieden die met verslaving te maken hebben 

ontstaan 

ij de a uropASI wordt bij elk leefgebied aan de proefpersonen gevraagd hoeveel last 
probleem en hoe belangrijk zij het vinden dat hierbij hulp geboden wordt.  

 

1 = een beetje 

rd per proefpersoon de ernstscore berekend voor elk leefgebied 
dleiding uitgelegd staat. De term ‘ernst’ wordt 

ment geen wordt gegeven of de 
 de cliënt op dit moment 

2 – 3 = klein probleem; behandeling waarschijnlijk niet noodzakelijk 
robleem; enige behandeling is wel nodig 

een profiel van de cliënt dat gebruikt kan worden door onderzoekers en door de staf van de instelling 
waar de cliënt wordt behandeld. Het is een semi-gestructureerd interview dat over de volgende 
leefgebieden wordt afgenomen: lichamelijke gezondheid, arbeid, opleiding en inkomen, alcohol- 
druggebruik, justitie en politie, familie geschiedenis, psychische en emotionele klachten. 
In het leefgebied Alcohol en druggebr
e
bevraagd. Het is een betrekkelijk korte vragenlijst die ontworpen is om belangrijke informatie te 
verschaffen over aspecten van het leven van de cliënt die wellicht hebben bijgedragen aan het 
van diens alcohol- en drugmisbruik.  
 
B fname van de E
zij hebben van het 
De antwoordmogelijkheden zijn de volgende: 
 0 = helemaal niet 
 
 2 = nogal 
 3 = tamelijk veel, tamelijk belangrijk 
 4 = erg veel, erg belangrijk 
 
Na de afname van de EuropASI, we
volgens de tweestappen methode die in de han
omschreven als “de behoefte aan een behandeling waar er op dit mo
behoefte aan een aanvullende vorm van behandeling naast de behandeling die
ontvangt” (Kokkevi, et al., 1993).  
De range van de scores gaat van 0 tot 9 met:  
 0 – 1 = niet werkelijk een probleem; behandeling niet nodig 
 
 4 – 5 = redelijk ernstig p
 6 – 7 = behoorlijk ernstig probleem; behandeling noodzakelijk 
 8 – 9 = extreem ernstig probleem; behandeling beslist noodzakelijk 
 
Betrouwbaarheid en validiteit:  
De EuropASI is volledig gestandaardiseerd, de manier van scoring is duidelijk vastgelegd (Carise, et 
al., 2001). Het instrument is bovendien ontwikkeld vanuit de praktijk. Het is bruikbaar bij 
behandeling, onderzoek en registratie. De verwijzingen naar de EuropASI in de literatuur zijn talrijk 
n het is een belangrijke bron van informatie. De ASI is een betrouwbaar en valide instrument dat een 

 & Alterman, 1991). Hendriks, Kaplan, Van Limbeek 
 Geerlings (1989) toonden aan dat ook de Nederlandstalige versie van de EuropASI betrouwbare en 

e
wijde variatie aan toepassingen heeft (McLellan
&
valide resultaten oplevert.  
 
B) Kwalitatieve gedeelte: open interview 
 
Er werd gekozen voor het kwalitatieve interview als methode van informatieverzameling omdat dit 
ons de mogelijkheid biedt toegang te krijgen tot de zienswijze van drugsverslaafde gedetineer
Tijdens de gesprekken werd er een interviewschema (zie bijlage 7) gebruikt als een algemene, 
inhoudelijke richtlijn. Zo kwamen dezelfde topics in alle interviews voor en konden ze vergeleken 
worden. De volgorde van de onderwerpen en de exacte formulering van de vragen lag niet vast, zodat 

den.  
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er nog voldoende flexibel kon ingespeeld worden op wat de gedetineerden aanbrachten en er 
voldoende ruimte overbleef voor persoonlijke belevingen en nieuwe topics. Een open en flexibe
manier van informatieverzameling en het vermijden van een sterke voorstructurering zijn dan o
belangrijke kenmerken van het kwalitatief onderzoek (Maso & Smalling, 1998). Het interviewschema 
werd dus niet te rigide toegepast zodat er kon afgeweken worden om ten voll

le 
ok 

e de kansen te benutten 
ie zich op een bepaald interviewmoment voordeden. De interviewvragen dienden dan ook als 

et 

 

 aan 
 de relatie tussen 

e detentie en het druggebruik, waarbij er nagegaan werd voor welk feit men opgesloten zit in de 
 

 werden ook aantekeningen gemaakt 
an non-verbale gegevens of ervaringen die niet door de dictafoon konden geregistreerd worden. Deze 

ken of analyseren van de interviews. Men kan hier bijvoorbeeld 
enken aan sarcastische ondertoon van bepaalde uitspraken, bepaalde manier van oogcontact tussen 

d
richtvragen. Ze kwamen niet echt in een vaste volgorde aan bod, bijkomende vragen werden, 
afhankelijk van het interview, gesteld en op sommige vragen werd dieper ingegaan dan op andere. M
de vragen werd verder aangesloten op de antwoorden van de respondenten.  
 
Het interview bestaat uit een aantal topics (n=2) die werden geselecteerd op basis van literatuur en in 
functie van de informatie die we wilden vergaren. Ieder topic omvat een aantal hoofdvragen die zo
open mogelijk geformuleerd werden en die enkel dienden als leidraad voor het gesprek. Er werd 
voortgebouwd op wat de geïnterviewden vertelden, maar er werd wel op toegezien dat alle topics
bod kwamen. In een eerste deel van het interviewschema werden vragen gesteld over
d
gevangenis en welke impact de detentie heeft op de gedetineerde,…In een tweede deel werd er dieper
ingegaan op de sociale steun die de gedetineerde krijgt, waarbij de klemtoon werd gelegd op de 
ondersteuning uit de sociale omgeving, op het bezoek en op de professionele steun.  
 
Alle interviews, opgenomen op band, werden letterlijk en volledig uitgetypt, inclusief de vragen van 
de interviewer. Hoewel het volledig uittypen van de interviews een tijdrovende en intensieve activiteit 
was, konden op die manier geen relevante details verloren gaan, kwamen er zaken naar voor die 
tijdens de eigenlijke informatieverzameling niet waren opgevallen en kon de manier van 
informatieverzameling geëvalueerd worden. Tijdens de interviews
v
hebben geholpen bij het verwer
d
respondent en onderzoeker, emotionele uitingen zoals huilen,…  
 
6.2.  Sociale netwerkleden 
 
Het interview en de bevraging (adhv 3 vragenlijsten) met de sociale netwerkleden vond plaats in hun 

uissituatie of op een plaats naar keuze. Het gesprek duurde telkens een uur tot anderhalf uur. Het th
interview werd, mits toestemming, opgenomen door middel van een dictafoon.  
 
A) Kwantitatieve gedeelte: vragenlijsten 
 
In dit deel van het onderzoek met de sociale netwerkleden werd gebruik gemaakt van 3 vragen
namelijk de Nederlandstalige versie van de Quality of Relationships Inventory (Pierce et al.
peilt naar de relatie tussen het sociaal netwerklid en de drugsverslaafde gedetineerde; de Interpersona
Support Evaluati

lijsten, 
, 1991) die 

l 
on List (Cohen & Hoberman, 1983) die de mate van sociale steun voor het sociaal 

etwerklid meet en de Stress-strain-coping-support model (Orford, et al., 1998) die expliciet 

rugsverslaafden. Ook de sociale netwerkleden moesten eerst een ‘informent consent’ ondertekenen 

ationships inventory ( Pierce et al., 1991; Vertaling Verhofstadt et al., 2006)

n
ontwikkeld werd om stress, coping en spanning te bevragen bij verwanten van alcohol- en 
d
(zie bijlage 8).  
 
► Quality of rel  

e uitleg van de QRI voor de sociale netwerkleden kan u nalezen onder het puntje 6.1. van de 
ader van de 

edetineerden.  

 
D
methodologie in deze Masterproef, waar de uitleg reeds werd gegeven in het k
g
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► ISEL (Interpersonal Support Evaluation List (Cohen & Hoberman, 1983) 
 
Cohen en Hoberman meldden de ontwikkeling van ‘the Interpersonal Support Evaluation List (ISEL)’ 

 De 

lp, zelfwaardegevoel) te meten en om een algemene 
aat van ‘social support’ te verkrijgen (Cohen, Mermelstein, Kamarck & Hoberman, 1985). 

m de kans te verkleinen dat respondenten sociaal wenselijke antwoorden geven, zijn de helft van de 
helft van de stellingen in verband met sociale relaties negatief zijn. Bij 

onwaar’ 

in 1983. De ISEL peilt naar de waargenomen beschikbaarheid van bronnen van sociale steun.
schaal is zowel bedoeld om de vier onderscheiden functies van ‘social support’ (gesprekscontacten, 
het samen dingen doen met anderen, materiële hu
m
De ISEL bevat 40 items bestaande uit vier subschalen: tastbare steun, behorende steun, 
zelfrespectsteun, en schattingssteun. De ISEL werd ontwikkeld om een multidimensionele maatstaf 
van waargenomen sociale steun te verstrekken.  
 
O
items positief, terwijl de andere 
elk item zijn er vier antwoordmogelijkheden: ‘zeker waar’ en ‘waarschijnlijk waar’ of  ‘zeker 
en ‘waarschijnlijk onwaar’. 
 
Betrouwbaarheid en validiteit:  
Delistamati, et al. (2006) tonen in hun onderzoek aan dat de ISEL een valide en betrouwbaar 
instrument is om belangrijke aspecten van sociale steun te meten. Hoewel, het gebruik van 

estandaardiseerde instrumenten om sociale steun te meten, moeten volgens hen in onderzoek en in de 
edigd. Ook Cohen et al. (1985) geven 

an dat de ISEL vragenlijst een uitstekende interne consistentie bezit alsook een goede ‘test-retest’ 

g
klinische praktijk (vooral dan de psychiatrie) worden aangemo
a
betrouwbaarheid.  
 
► Stress-strain-coping-support model: (Orford, et al., 1998)  
 
Als uitgangspunt voor de bevraging van de karakteristieken en noden van significante anderen 
daarbij aansluitend de (verdere) uitbouw van aangepaste begeleidingsmodellen, is er een 

en 

 vertrokken van een bestaande set gestandaardiseerde vragenlijsten 

cohol-, drug- en gokproblemen, bestaat uit 4 vragenlijsten:  
ohol- en 

pact van de misbruiker en zijn 
probleemgedrag op een familielid; 

s-coping model is dat sociale netwerkleden lijden aan stress als het 

instrumentarium ontwikkeld, namelijk het Stress-strain-coping-support model. Voor de ontwikkeling 
van dit instrumentarium is men
(Orford et al., 2005). Deze set, die expliciet ontwikkeld werd om stress, coping en spanning te 
bevragen bij verwanten van personen met al

• De Coping Questionnaire focust zich op de manieren waarop familieleden met het alc
druggebruik omgaan; 

• De Family Member Impact Questionnaire focust zich op de im

• De Symptom Rating Test focust zich op de symptomen die de familieleden ervaren;  
• De Hopefulness-Hopelessness Questionnaire focust zich op de visies en gevoelens van 

familieleden betreffende hun toekomst (Copello et al, 2005).  
 
Het hoofdelement van het Stres
resultaat van het leven met iemand die een alcohol of drugprobleem heeft, en dat zij aan deze stress 
proberen te beantwoorden door middel van copingacties (‘het omgaan met’).  
 
Betrouwbaarheid en validiteit: 
De resultaten van een aantal studies (Orford et al., 2005) ondersteunen de interne betrouwbaarhei
validiteit en de gevoeligheid voor verandering van de ‘System Rating Test’ en diens twee su
(de psychologische en fysische symptomen) én op zijn minst twee subschalen van de ‘Coping 

d, de 
bschalen 

uestionnaire’ (engaged and intolerant-inactive coping). Hoewel ze bewijsmateriaal tonen van 
evredigende betrouwbaarheid en validiteit, is toekomstig werk aangewezen op de ‘Withdrawal 

. Bewijsmateriaal suggereert dat de ‘FMI’ 
etrouwbaar en geldig is. ‘HOPE’ is een nieuwe maatregel die beloftevolle karakteristieken vertoond.  

Q
b
coping’ subschaal van de ‘Coping Questionaire’
b
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B) Kwalitatieve gedeelte: open interview: 
 
Het interviewschema (zie bijlage 9) bouwt verder op het interviewschema van Marianne Cuypers 
(Cuypers, 2004) die een exploratief onderzoek verrichtte naar de beleving en de noden van broers en 
zussen van personen die middelen misbruiken. Het schema bestaat uit 6 delen. In het eerste deel wer
gevraagd naar de ‘anamnestische gegevens’ van de respondenten. In het tweede deel van het interv
werd er ‘algemene informatie’ gevraagd betreffende de interesses, hobby’s, visies rond drugs van de 
sociale netwerkleden. Een volgend deel handelde over de ‘relatie’ tussen het sociale netwerklid en de 
drugsverslaafde gedetineerde. Hier werd vooral de nadruk gelegd op het verschil tussen de huidige 

d 
iew 

latie en de vroegere relatie met de drugsverslaafde gedetineerde. In het deel over ‘Coping’ werd 

t op haar gemak voelde bij de opname van haar verhaal omdat ze in het verleden een slechte 
rvaring had meegemaakt in een gelijkaardige situatie. Het was dus nodig om de vrouw op de hoogte 

en voor 
e zich kalm voelde om er aan te beginnen. De overige vier sociale netwerkleden toonden geen enkel 

re
gevraagd naar hoe men de detentie en het druggebruik ervaart en welke gevolgen men hiervan heeft 
ondervonden. De laatste topics rond ‘sociale steun’ en ‘nood aan hulpverlening’ handelden over de al 
dan niet verkregen hulp, dit uit de eigen omgeving of binnen het professionele hulpverleningscircuit.  
 
De interviewvragen dienden ook hier, net zoals bij de drugsverslaafde gedetineerden, als richtvragen. 
Het interview werd ook hier opgenomen op een dictafoon. Slechts één sociaal netwerklid gaf aan dat 
ze zich nie
e
te stellen van de bedoeling van het gebruik van het dictafoontje en het vergde een vijftal minut
z
bezwaar. 
 
6.3. Bijkomende interviews met Petra Colpaert, Kaat Vanthuyne en Hugo Vander Meeren 
 
Het interview met Petra Colpaert werd telefonisch afgenomen in de voormiddag op dinsdag 25 maart 
2008 en het interview met Kaat Vanthuyne werd afgenomen in de namiddag op 25 maart 2008 te 
Gent. De gesprekken gebeurden aan de hand van vooraf opgestelde vragen die Petra en Kaat via mail 
een aantal dagen daarvoor hadden gekregen. Hierdoor waren ze op de hoogte van de soort vrage
konden ze een aantal voorbereidingen treffen. De gesprekken duurden ongeveer een uur en de afname 
gebeurde door midd

n en 

el van een dictafoon. Bij het gesprek met Kaat Vanthuyne werd ik ook voorgesteld 
an Hugo Vander Meeren, tevens werkzaam in De Kiem en in het PLC te Ruislede. Ik heb dan ook de 

ntal, al dan niet voorbereide, vragen te stellen. De inhoud van deze 
terviews wordt in deze Masterproef niet besproken, het wordt wel geïntegreerd in het vierde deel van 

a
kans gehad om Hugo een aa
in
deze Masterproef.  
 
7. Gegevensanalyse 
 
7.1. Verwerking van de kwalitatieve gegevens  
 
Na de afname van de interviews werden deze letterlijk uitgetypt. De gegevens die verkregen werde
uit de interviews werden verwerkt met MAXQDA2007. Dit is een softwareprogramma voor 
kwalitatieve data-analyse, en meer in het bijzonder voor wetenschappelijke tekstanalyses. Hierna werd 
in het programma een boomstructuur opgemaakt (zie

n 

 bijlage 10) waarin de gegevens uit de interviews 

 resultaten kan 

vens 
n gedistilleerd uit de analyse van het 

nderzoeksmateriaal werden kritisch bekeken en vergeleken tegen de achtergrond van het theoretische 
n belangrijk kenmerk van kwalitatief onderzoek 

 dat dataverzameling en analyse hand in hand gaan. Deze kritische analyse komt aan bod in de 
discussie, het vierde deel van deze Masterproef.  
 

werden ondergebracht. Op deze manier werden de teksten gecodeerd en was het mogelijk om een 
overkoepelend zicht te krijgen over de verschillende interviews. De resultaten werden neergeschreven 
aan de hand van deze boomstructuur en aan de hand van de vragen uit de interviews. De
u bekijken in het derde deel van deze Masterproef.  
Voor de analyse van het onderzoeksmateriaal in dit onderzoek werd uitgegaan van de methode van 
analytische inductie, waarbij een theoretisch kader wordt geconfronteerd met de verzamelde gege
(Maso & Smaling, 1998). De thema’s verkregen e
o
kader geschreven op basis van de literatuurstudie. Ee
is
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7.2. Verwerking van de kwantitatieve gegevens 
 
De gegevens die verkregen werden door de afname van de EuropAsi, de QRI, de Stress-strain-coping-

kte doelgroep hebben we ons beperkt tot beschrijvende statistiek, waarbij er een aantal 
equenties, gemiddelden en t-toetsten werden berekend en waarbij er geregeld gebruik gemaakt werd 

aarnaast werden de (ernst)scores van de EuropAsi, de ISEL, de QRI en de Coping berekend aan de 
resleutels (QRI, ISEL en Coping).  

id en objectiviteit

support model & de ISEL werden ingevoerd in een SPSS (Statistical Package for the Social Sciences/ 
16.0) bestand zodat er gemakkelijk statistische bewerkingen konden worden op uitgevoerd.  
Gezien de beper
fr
van Crosstabs.  
 
D
hand van een tweestappen methode (EuropAsi) of sco
 
8. Wetenschappelijkhe  
 
8.1. Wetenschappelijkheid 
 
Bij wetenschappelijk onderzoek wordt gestreefd naar waarheid, maximale informativiteit, geldighei
en bruikbaarheid (Schuyten, 2006). Onder waarheid wordt de overeenstemming verstaan van de 
theorie met de werkelijkheid. Dit onderzoek werd zo waarheidsgetrouw mogelijk gemaakt door zo 
objectief mogelijk met de data om te gaan en zo duidelijk mogelijk alle fasen, variabelen en begripp
te expliciteren en te formuleren. Maximale informativiteit houdt in dat het onderzoek zoveel moge
over de werkelijkheid kan zeggen op een zo eenvoud

d 

en 
lijk 

ig mogelijke manier. In kwalitatief onderzoek 

(Maso & Smaling, 1998) in die zin dat het een 
raktijkgericht onderzoek is. De eigen betekenisverlening door het individu werd getraceerd en dit 

nis op voor de hulpverlener.  

wordt de uniekheid van het bestudeerde echter benadrukt. Er is dus meestal weinig interesse voor 
generalisatie. Ook in dit onderzoek is dat het geval.  
Dit onderzoek is bruikbaar, overdraagbaar of nuttig 
p
leverde bruikbare ken
 
8.2. Objectiviteit 
 
Methodologische objectiviteit heeft niet alleen betrekking op onderzoeksconclusies, maar ook op 
handelwijzen, houdingen en mentale activiteit van de onderzoeker. In kwalitatief onderzoek betekent 

 

in men kan 
erken, maar men zal nooit de volle 100% objectief kunnen zijn. Traditionele vormen om naar 

1998).  

objectiviteit dat de onderzoeker open moet staan voor de respondenten, bereid moet zijn ernaar te
luisteren en hun reacties zo accuraat mogelijk moet representeren (Strauss & Corbin, 1998). 
Objectiviteit is een contrafactisch regulatief principe: het geeft een richting aan waar
w
objectiviteit te streven zijn betrouwbaarheid en validiteit (Maso & Smaling, 
 
9. Betrouwbaarheid en validiteit van het kwalitatieve gedeelte 
 
Hoewel sommige wetenschappers van mening zijn dat aandacht voor begrippen als betrouwbaarheid
validiteit en generaliseerbaarheid enkel aan de orde is binnen de kwantitatieve onderzoekstraditi
men stellen dat het niet alleen mogelijk, maar tevens noodz

, 
e kan 

akelijk is om deze kwaliteitscriteria ook 
oor empirisch-analytisch onderzoek als referentiepunt te nemen voor degelijk en systematisch 

 (Janssens, 1985; Silverman, 2000).  
v
kwalitatief onderzoek
 
► Betrouwbaarheid 
 
Betrouwbaarheid heeft betrekking op de vergelijkbaarheid van resultaten als het onderzoek nogmaa
in dezelfde of in een vergelijkbaar onderzoeksgebied wordt herhaald (Janssens, 1985). 
kwalitatief onderzoek herhaling niet mogelijk

ls 
Aangezien in 

 is vanwege de uniekheid van of veranderingen in de 
nderzochte situatie, spreekt men eerder van ‘principiële herhaalbaarheid’ of ‘virtuele o

herhaalbaarheid’ (Maso & Smaling, 1998).  
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Interne betrouwbaarheid wordt door Janssens (1985) gedefinieerd als “de mate waarin andere 
onderzoekers in staat zijn de begrippen – op dezelfde manier als voorgaande onderzoekers – in 

eund 

g werd er gewerkt met audio-opnames zodat het 

e deel van dit onderzoek werden 
 

ns 
xQda en SPSS; 

- Methodetriangulatie: het onderzoeksmateriaal werd verzameld aan de hand van een open 

door de betrokkenheid van de 
nderzoeker en reacties van informanten. Je kunt bovendien als onderzoeker niet alles wat relevant is 

 & 
zoek zodat andere 

it 

85);  

 methoden, technieken en begrippen werden verduidelijkt;  
- De verduidelijking van de situaties, condities en sociale context van het onderzoek (Maso & 

ng, 1998).  

verband te brengen met de gegevens”. Om de interne betrouwbaarheid te verhogen werd er gest
op een aantal voorwaarden van Maso & Smaling (1998) en Janssens (1985):  

- Tijdens de fase van de dataverzamelin
verzamelen van de informatie gemechaniseerd en geautomatiseerd werd om zo weinig 
mogelijk vertekeningen te bekomen; 

- Tijdens de analysefase en de weerslag ervan in het derd
bevindingen geïllustreerd met empirische voorbeelden. Er werd ook een duidelijk onderscheid
gemaakt tussen beschrijvingen en eigen interpretaties; 

- Het gebruik van een computerprogramma voor de verwerking van de gegevens. De gegeve
werden verwerkt met het computerprogramma Ma

interview en een gestandaardiseerde vragenlijst.  
 
De interne betrouwbaarheid is de mate waarin de resultaten een authentieke weergave zijn van de 
sociale werkelijkheid (Schuyten, 2006). Storende effecten kunnen de interne betrouwbaarheid omlaag 
halen zoals reacties op de aanwezigheid van de onderzoeker, reacties 
o
observeren en als mens laat je je vaak leiden door eerste indrukken.  
 
Externe betrouwbaarheid is “de mate waarin verschillende onderzoekers in eenzelfde 
onderzoeksgebied dezelfde theoretische elementen zouden ontwikkelen” (Janssens, 1985). Maso
Smaling (1998) wijzen op het belang van een goede rapportage van het onder
onderzoekers de gang ervan kunnen nagaan en hun eigen oordeel erover kunnen vormen. In d
onderzoek werd getracht om de externe betrouwbaarheid te verhogen door:  

- Het nauwkeurig beschrijven van de selectie van de proefpersonen (Janssens, 19
- Het verschaffen van methodisch-technische informatie (Janssens, 1985; Maso & Smaling, 

1998). De gekozen

Smali
 
► Validiteit 
 
Validiteit geeft aan in hoeverre onze waarnemingen, metingen of uitspraken betrekking hebben op
we bedoelen vast te stellen (Van Dijk, De Goede, ’t Hart & Teunissen, 1991) of de mate w

 wat 
aarin de 

egevens en de resultaten van het onderzoek de bestudeerde werkelijkheid weergeven (Janssens, 

te waarin de resultaten een authentieke weergave zijn van de 
 werden 

oor gebruik te maken van audio-opnames. Bovendien werden de interviews 
lijk 

triangulatie. Bovendien werd getracht 
erwegen bij 

de analyse van het materiaal (Maso & Smaling, 1998); 

g
1985). Ook hier worden twee componenten onderscheiden: interne en externe validiteit.  
 
Interne validiteit gaat om “de ma
sociale werkelijkheid” (Janssens, 1985). Om de interne validiteit in dit onderzoek te verhogen
volgende maatregelen genomen:  

- Vertekeningen door een selectief geheugen en later optredende interpretaties werden 
vermeden d
letterlijk uitgetypt en werden verdere aantekeningen bij de interviews zo snel moge
genoteerd; 

- Er werd steeds gestreefd naar een dialogische relatie tussen de onderzoeker en de 
geïnterviewde gedurende het interview; 

- Zoals al vermeld werd er gebruik gemaakt van methode
mentale triangulatie toe te passen door verschillende mogelijke interpretaties te ov

- Overleg en discussies met begeleiders en andere personen over de bevindingen.  
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Externe validiteit heeft betrekking op de mate waarin de resultaten ook geldig zijn voor vergelijkbare 
onderzoeksgebieden en dus generaliseerbaar zijn naar andere personen, fenomenen, situaties en 
tijdstippen dan die van het onderzoek (Maso & Smaling, 1998). Met dit onderzoek werd niet beoogd 
om algemene generaliseringen te brengen, maar eerder een kwalitatieve versie van externe validite
overdraagbaarheid: het is met andere woorden aan de lezer van dit onderzoeksrapport om te bepalen of 

it of 

n welke gelijkenissen bestaan tussen twee situaties om de onderzoeksconclusies tevens in een andere 
oeling om algemeen geldende principes bloot te 

ggen, maar om een aantal tendensen weer te geven waarop verder onderzoek gebaseerd kan worden.  

e
situatie te laten gelden. Het is immers niet de bed
le
 
10. Subjectiviteit en intersubjectiviteit 
 
De betrouwbaarheid en validiteit dekken het streven naar methodologische objectiviteit maar ten del
Subjectiviteit is in de wetenschap niet alleen onvermijdelijk maar ook nodig. De onderzoeker moet een
balans of afwisseling vinden tussen betrokkenheid en afstandelijkheid bij het onderzoek, hij/ zij moet 
open zijn van geest en openhartig, zelfinzicht bezitten en aan perspectiefneming doen. Dia

e. 
 

logische 
tersubjectiviteit draait dan rond interactieve relaties, wederzijds vertrouwen en respect, openheid en 

ansen in de communicatie (Maso & Smaling, 1998). Met al deze 
specten werd zoveel mogelijk rekening gehouden tijdens de afname van de interviews.  

in
symmetrie met een gelijkheid van k
a
 
11. Ethische overwegingen 
 
Als onderzoeker moet men zich ook ethische vragen durven stellen vanaf de start van het onderzoek 
tot het einde ervan (Bogdan & Biklen, 1998). Enkele ethische principes moeten in elke vorm
kwalitatief onderzoek in rekenschap worden gebracht. Zo zijn vertrouwelijkheid, anonimiteit en 
privacy belangrijke ethische beginselen die dienen gewaarborgd te worden. Vertrouwelijkheid ve
naar het akkoord met de onderzochten over wat er met hun data zal gebeuren en vraagt om 
duidelijkheid over wie er toegang heeft tot de data (Miles & Huberman, 1994). Dit werd telke
duidelijk verwoord tijdens de aanvang van het interview. Er werd aan de respondenten duid

 van 

rwijst 

ns 
elijk 

emaakt dat enkel de onderzoeker toegang zou hebben tot de gegevens. De privacy van de 
it 

eker 

andacht die aan hen wordt gegeven (Miles & Huberman, 1994; Kvale, 1996; Bogdan & Biklen, 
998). Of zoals Kvale (1996) het verwoordt: “Just listening to what people have to say for an extended 

, as well as the quality of listening, can make an interview a unique experience”.  

onclusie:  

g
onderzochten kan beschermd worden door het principe van anonimiteit (Kvale, 1996). In d
onderzoek werd de identiteit van de gedetineerden en de sociale netwerkleden beschermd.  
 
In de relatie tussen onderzoeker en onderzochte lijkt het zo dat er niet steeds sprake is van 
reciprociteit. De balans tussen geven en nemen lijkt niet altijd in evenwicht te zijn tussen onderzo
en onderzochte. Toch is er ook voor de onderzochte een zekere mate van ‘winst’ of ‘verlies’ vast te 
stellen. Volgens verschillende auteurs halen de onderzochten immers voordeel uit de tijd en de 
a
1
period of time
 
 
C
■ Dit onderzoek werd een gemengd onderzoek dat zowel gebruik maakt van kwalitatieve als 
kwantitatieve onderzoeksmethoden en technieken. De nadruk ligt echter op het kwalitatieve gedeelte.  
 
■ Er werden drugsverslaafde gedetineerden en sociale netwerkleden bevraagd aan de hand van een 
aantal vragenlijsten en zelf opgestelde kwalitatieve interviews.  
 
■ De gegevens werden geanalyseerd met behulp van MaxQda en SPSS.  
 
■ Het gehele onderzoek werd zo betrouwbaar, valide, objectief en wetenschappelijk mogelijk 
uitgevoerd.  
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DEEL 3: RESULTATEN 
 
In dit derde deel van de Masterproef wordt een overzicht gegeven van de resultaten verkregen uit de 
vragenlijsten en interviews met de drugsverslaafde gedetineerden en hun sociale netwerkleden. Er 
werden in totaal achttien gedetineerden en vijf sociale netwerkleden bevraagd. 

an de hand van een aantal vooropgestelde onderzoekA svragen (zie deel twee van deze Masterproef) 
 kwalitatieve resultaten van de gedetineerden en de sociale 
eel één en deel twee.  

worden enkele kwantitatieve en
netwerkleden weergegeven in d
 
Deel 1: Gedetineerden 
 
► Algemene inleiding: 
 
n deze inleiding wordt er meer gedetailleeI rd ingegaan op de anamnestische gegevens van de 

rdt er ingegaan op de criminele feiten en ten slotte op de 
tineerden.  

gedetineerden. Vervolgens wo
rugproblematiek van de geded

 
■ Anamnestische gegevens: 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van een aantal an
D .  

amnestische gegevens van de gedetineerden.  

estische gegevens van de gedeti
ntal gedetineerden (N = 18)

e tabel geeft steeds een aantal frequenties weer
 
Tabel 6: anamn neerden 
             Totaal aa  
Geslacht   
             ▪ Man N = 18 
             ▪ Vrouw N = 0 
Leeftijd   
             ▪ [20 
             ▪ [30 

- 29] N
N

 = 9 
- 39]

             ▪ [40 - 4
 

] 
 = 6 

N = 3 9
Nationaliteit   
             ▪ Belg N = 18 
Burgerlijke staat   
             ▪ Ongehuwd N = 17 
             ▪ Gesche
Deelname Belie

iden 
ve-project 

N = 1 
  

             ▪ Ja N = 12 
             ▪ Neen N = 6 
 
De gedetineerden die opgesloten zitten in het penitentiaire landbouwcentrum zijn van het mannelijke 
geslacht en hebben voornamelijk een leeftijd tussen de 20 en de 30 jaar. Ze hebben allemaal de 
Belgische nationaliteit. Het merendeel van de gedetineerden is ongehuwd. De meeste van de 
gedetineerden zitten in het Believe-project.  
 
In de interviews werd er aan de gedetineerden gevraagd of ze voor hun detentie een vast werk hadden 
en dit werk ook konden houden. Tien gedetineerden hadden geen vast werk of konden geen vast werk 
houden. De redenen die de gedetineerden aangaven, waren voornamelijk hun verslaving en de 
problemen die dit met zich meebracht. Vaak waren de mannen te moe om te gaan werken of om werk 
te verrichten, soms kwamen ze te laat, hadden ze geen zin om te werken, konden ze geen zwaar 
fysieke arbeid verrichten of ze moesten bijvoorbeeld justitiewerk doen. Sommige gedetineerden 
gingen daarom niet meer gaan werken met een ontslag als gevolg. Een paar gedetineerden werden 
op het matje geroepen omwille van veranderingen in hun gedrag en uiterlijk.  

ook 
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Eén gedetineerde kon niet werken omdat hij invalide is. Zes gedetineerden hadden wel een werk, 
 arbeidsector: schrijnwerker, industrieel reiniger, bakker, metser, arbeider. Eén 

edetineerde werkte als vertegenwoordiger.  
voornamelijk in de
g
 
■ Criminaliteit:  
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aard van de feiten, de duur van de detentie en de 

een aantal frequenties weer.  

s over de detentie 
eerden (N = 18) 

frequentie van de detentie. De tabel geeft steeds 
 
Tabel 7: gegeven
            Totaal aantal gedetin
Aard van de feiten   
            ▪ Drugs N = 14 

 
 = 3 

ie van feiten  
 feit 
ie 

            ▪ Vermogensdelicten N = 8 
            ▪ Gewelddelicten N = 9 
            ▪ Andere N
            ▪ Combinat N = 10
            ▪ Eén enkel N = 8 
Duur van de detent   
            ▪ [0 - 3 jr] N = 3 

]  

etentie 

            ▪ [3 – 6 jr N = 10
            ▪ [6 - 9 jr] N = 5 
Frequentie van de d   
            ▪ 1 keer N = 1 
            ▪ [2 - 4 kr]  N = 9 

N = 4 
    ▪ [> 7 kr]  N = 1 

            ▪ [5 - 7 kr]  
        
 

- Aard van de feiten:  
 
De gedetineerden hebben uiteenlopende feiten begaan waarvoor ze opgesloten zitten. Veertien 
gedetineerden hebben feiten begaan die te maken hebben met het bezit, gebruik en verkoop van dru
Acht gedetineerden hebben vermogensdelicten gepleegd (diefstal zonder gewel

gs. 
d, autodiefstal, 

ten voor 
ndere feiten zoals verbreking van voorwaarden en vervalsing in geschriften.  

d 

wee van de achttien gedetineerden waren niet onder invloed toen ze hun misdaad gepleegd 
adden. De overige zestien gedetineerden waren wel onder invloed van drugs op het moment dat ze 

De reac
vooral r ht en spijt.  

 
Drie ge
omdat z

 “Bij de slagen en verwondingen weet ik zelfs niet meer wie mijn slachtoffers waren. Ik had 

inbraak). Negen gedetineerden hebben geweldsdelicten gepleegd (diefstal met geweld, homejacking 
met bijna dood tot gevolg, slagen & verwondingen). En drie gedetineerden zitten opgeslo
a
Tien gedetineerden werden opgesloten voor een combinatie van feiten (voornamelijk diefstal, gewel
en drugs) en acht gedetineerden werden veroordeeld voor het begaan van één enkel feit. 
 
Slechts t
h
hun feiten begaan hadden. Er is hier dus sprake van wat De Ruyver (1997) ‘expressieve delicten’ 
noemt.  
 

ties van de gedetineerden die onder invloed waren op het moment van hun misdaad, waren 
eacties van onmac

 
 “ Ja. Het was volledig in het 100 gelopen. Het was niet de bedoeling dat het zo erg 
ging worden.”  

detineerden vertelden dat ze niet meer wisten wat ze deden op het moment van hun misdaad 
e zo onder invloed waren van drugs.  
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toen medicatie genomen en k heb er op gedronken tot ik een black-out gekregen heb. Je denkt 
dat je slaapt, maar je slaapt niet en je loopt rond en je steekt dingen uit hé. “ 

 
En één 
een mis
 

, maar bewust. Ik heb de politie direct tegengehouden 
met de handtas die ik had gestolen om mij te laten opnemen. Ik kon niks anders doen, ik heb 

aast expressieve delicten, is er tevens sprake van De Ruyver (1997) ‘instrumentele delicten’ noemt.  
De mee
om zo h

n als 
 000 frank per dag zit…”. 

es gedetineerden gaven aan dat ze hun misdaad niet hadden gepleegd om aan drugs te geraken.  

“Neen, zeker niet. Ik weet nu zelf nog niet waarom ik het heb gedaan. Ik zat zo ver…”. 

gedetineerde vertelde dat hij bewust drugs genomen had omdat hij anders niet in staat zou zijn 
daad te kunnen plegen wat hij noodzakelijk vond te doen voor zijn eigen welzijn.  

“Ja, ik was onder invloed van medicatie

vanalles geprobeerd om van den drugs te geraken. Ik heb een afkickcentrum geprobeerd, 
OCMW, JAC,… Niets hielp, enkel dit”. 

 
N

rderheid van de gedetineerden (N = 12) hadden hun misdaad gepleegd om aan geld te geraken 
un drugs te betalen.  

 
“Ja, ik heb nochtans altijd gewerkt, maar je kan dat niet betalen. Appartement, auto, … E
je aan 10

 
Z
  
 
 

- Frequentie van de detentie:  
 
Van de achttien gedetineerden die bevraagd werden over hoeveel keer ze al zijn opgesloten in de 
gevangenis, antwoordde slechts één gedetineerde dat het de eerste keer was dat hij opgesloten zat. 

eertien gedetineerden waren al eerder opgesloten in een half open of gesloten gevangenis verspreid 
ee 

pgevallen is tijdens het stellen van deze vraag is dat een aantal gedetineerden, die al vaker 
pgesloten zaten, antwoordden op deze vraag alsof de opsluiting voor hen een evidentie was 

én gedetineerde gaf me zelfs het gevoel fier te zijn dat hij al meerdere keren opgesloten 
at.  

V
over België. Eén gedetineerde gaf enkel het antwoord ‘neen’ en wou geen exact cijfer zeggen. Tw
gedetineerden antwoordden totaal niet op deze vraag.  
 
Wat o
o
geworden. E
z
 
■ Drugs:  
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aard van de verslaving, de beginleeftijd van de 

. De tabel geeft steeds een aantal frequenties en gemiddelden 

egevens over de verslaving 
 tijd van n  

verslaving en de duur van de verslaving
weer.  
 
Tabel 8: g
 Aard van Beginleef Duur va
 verslaving g g (jr) verslavin Verslavin
Cocaïne N = 17 M = 20  M = 8  
Heroïne 

 
 
 
 

 
 M = 17  M = 4  

gl/dg) N = 1 M = 14  M = 11  
Meerdere middelen N = 18 M = 19  M = 9  

N = 16 M = 20  M = 8  
Cannabis N = 16 M = 14  M = 13 
Medicatie  N = 14 M = 19  M = 7  
XTC N = 12 M = 18  M = 5  
Amfetamines N = 12 M = 19  M = 6  
Hallucinogenen N = 9 M = 16  M = 3  
Alcohol (> 5 gl/dg) N = 6 M = 13  M = 10 
Andere middelen N = 5
Alcohol (< 5 
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- Aard van de verslaving: 
 
Alle gedetineerden die opgesloten zitten in Ruislede hebben een verslaving gehad aan meerdere 

iddelen. Er is dan ook sprake van ‘poligebruik’. Cocaïne, heroïne en cannabis werden door bijna alle 

nte middelen die misbruikt werden, dan is de gebruikswijze bij 
eroïne voornamelijk chinezen of basen. Bij cocaïne voornamelijk snuiven en bij cannabis 

 

an de elf gedetineerden waren er zeven die alleen met schone spuiten en vier die soms met spuiten 

én gedetineerde heeft in zijn leven een alcoholdelirium gehad. Tien gedetineerden hebben in hun 

m
gedetineerden gebruikt, maar ook medicatie, amfetamines en XTC scoren hoog.  
 
Als we kijken naar de meest freque
h
voornamelijk inhaleren of roken.  
 
Elf gedetineerden gaven aan dat ze ooit in hun leven gespoten hebben. Zeven gedetineerden gaven aan
dit nooit gedaan te hebben.  
De gemiddelde beginleeftijd van de gedetineerden om te beginnen spuiten was negentien jaar. En dit 
werd gemiddeld zeven jaar lang gedaan.  
V
die al door een ander gebruikt waren, injecteerden.  
 
E
leven een overdosis drugs genomen.  
 

- Beginleeftijd van de verslaving:  
 
Uit de resultaten van de EuropAsi kan afgeleid worden dat 17 jaar de gemiddelde leeftijd is om met 
een middel te beginnen. Met alcohol (> 5 gl/dg) werd het vroegst begonnen, namelijk op 13 jaar.  

ocaïne en heroïne echter zijn middelen waar eerder later mee werd begonnen, namelijk op 20 jaar.  
iddelen vallen binnen dit leeftijdsinterval [13 jr – 20 jr]. 

C
De beginleeftijd van de andere m
 

- Duur van de verslaving: 
 
Bij de gedetineerden, opgesloten in Ruislede, is de gemiddelde duur van een verslaving 7,5 jaar.  
Cannabis werd als middel het langst gebruikt, namelijk 13 jaar. Ook alcohol (> 5 gl/dg) is een middel 

at lang gebruikt werd. Hallucinogenen echter zijn middelen die niet lang gebruikt werden, namelijk 3 
erval [3 jr – 13 jr]. 

d
jaar. De overige middelen vallen binnen dit tijdsint
 

- Bijkomende verslaving in de gevangenis: 
 
Er werd tijdens de interviews aan de gedetineerden gevraagd of ze ooit in hun leven een bijkom
verslaving hebben opgedaan in de gevangenis. Het druggebruik in het penitentiaire milieu is dan 
de afgelopen 30 jaar enorm toegenomen. Men kan gerust stellen dat ongeveer de helft van de 
gevangenispopulatie vertrouwd is met illegale drugs en dat het gevaar voor beïnvloeding va

ende 
ook 

n de 
ndere helft zeer groot is. Het gevaar voor niet-verslaafde gedetineerden om naar drugs te grijpen als 

 dat ze in de loop van hun leven in de (verschillende) gevangenis(sen) 
en bijkomende verslaving opgedaan hebben, ondanks het feit dat ze er geen behoefte aan hadden of 

er z fs 
 

 

laten gaan. T was vooral uit nieuwsgierigheid én verslaafd zijn hé. K dacht bij mezelf, t is ne 

ngenis 
recht kwamen. De gedetineerden gaven wel aan dat ze in contact gekomen zijn met andere middelen 

a
antwoord op de stress van de detentie, is dan ook reëel (Christiaensen & Goethals, 1994).  
 
Twee gedetineerden gaven aan
e

el vroeger tegen waren.  

“In Merksplas heb ik opium kunnen pakken. Buiten had ik daar nooit geen behoefte aan om 
het te proberen, maar door daar mee in contact te komen in de gevangenis, heb ik mij toch 

keer iets anders zonder aan de gevolgen te denken hé. K Zat daar toch tussen vier muren…” 
 
De rest van de gedetineerden (N = 16) vertelden dat ze geen bijkomende verslaving hadden opgedaan 
in één van de gevangenissen. De meeste onder hen waren al verslaafd voordat ze in de geva
te
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of met m
 

“Neen, maar ik heb wel tips bijgeleerd voor dingen te doen. De ene zit hier voor auto’s te 
or drugs… er worden soms wel interessante dingen verteld.” 

ensen die middelen misbruikten, maar niet toegegeven hebben aan de verleiding.  

stelen, de andere vo
 

- Probleemmiddel:  
 
Er werd aan de gedetineerden gevraagd welk middel voor hen het grootste probleem vormt. Heroïne 

l of drugs.  

rugsproblemen zijn de meningen verdeeld: negen gedetineerden geven aan dat ze geen enkele last 
aven zij een beetje tot tamelijk veel last ondervinden.  

werd door twaalf gedetineerden aangeduid als het belangrijkste probleemmiddel.  
 
Er werd tevens gevraagd in welke mate zij nog steeds last hebben van problemen met alcoho
Zeventien gedetineerden gaven aan dat ze geen last ondervinden van alcoholproblemen. Dat is niet 
verwonderlijk aangezien alcohol bij geen enkele gedetineerde de ‘hoofdverslaving’ is. Over 
d
ondervinden, terwijl de andere helft (N = 9) aang
 

- Frequentie en aard van behandelingen: 
 
Onderstaande tabel geeft de frequentie en de aard van de soort behandelingen weer. 

: gegevens over de soort behandelingen 
tie 

 
Tabel 9
 Frequen Aard  
    
Ambulante behandeling M = 2  N = 12  
    
Residentiële behandeling  

  
M = 4  N = 17  

  
Andere behandeling M = 1  N = 5  
 
Geen enkele gedetineerde heeft zich ooit laten behandelen voor zijn alcoholproblemen. Voor 

ht naar 

e 
. En vijf 

er 

aamste behandelingen waren een drugsvrije residentiële 
ehandeling (N = 16), een drugsvrije ambulante behandeling (N = 10) of een behandeling in een 

ijk 
n gaven aan dat ze een 

lcoholbehandeling helemaal niet belangrijk vinden, terwijl de helft van de gedetineerden (N = 9) 
 vinden.  

drugsproblemen daarentegen, hebben alle gedetineerden minstens één keer in hun leven gezoc
hulp.  
Twaalf gedetineerden gaven aan dat ze zich ooit ambulant hebben laten behandelen voor hun 
drugsproblemen. Gemiddeld is er sprake van 2 ambulante behandelingen per gedetineerde.  
Zeventien gedetineerden gaven aan dat ze ooit gekozen hebben om hun drugproblemen residentieel t
laten behandelen. Gemiddeld is er sprake van 4 residentiële behandelingen per gedetineerde
gedetineerden gaven aan dat ze zich ooit hebben laten behandelen op een andere manier ( een and
ziekenhuis, sociale begeleiding, zelfhulpgroepen,…). Gemiddeld is er sprake van 1 andere 
behandeling per gedetineerde. De voorn
b
psychiatrisch ziekenhuis (N = 7).  
 
Er werd ook aan de gedetineerden gevraagd in hoeverre ze zelf op dit moment behandeling belangr
vinden voor hun alcohol- of drugsproblemen. Veertien gedetineerde
a
aangaven dat ze een drugsbehandeling zeer erg belangrijk
 

- Impact van de leeftijd op de soort behandeling:  
 
Om het effect van de leeftijd op de soort behandeling na te gaan, hebben we eerst de leeftijd 
gehercodeerd in intervallen, namelijk [20 – 29], [30 – 39], [40 – 49]. De soort behandeling hebben 
opgedeeld in ambu

we 
lante behandelingen, residentiële behandelingen en andere behandelingen. Aan de 

and van een kruistabel zijn we gekomen tot onderstaande tabel. De tabel geeft telkens een aantal h
frequenties weer.  
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Tabel 10: gegevens leeftijd ~ behandeling 
ant ntieel   Ambul Reside Andere Totaal  

 
[20 -29] N = 8 N = 9 N = 2 N = 9  
[30 -39] N = 2 N = 6 N = 1 N = 6  

 [40 -49] N = 2 N = 2 N = 2 N = 3  
 
Totaal N = 12 N = 17 N = 5 N = 18  
      
Van de negen 20-jarigen zijn er acht die zich ambulant hebben laten behandelen, negen die zich 

an de zes 30-jarigen zijn er twee die zich ambulant hebben laten behandelen, zes die zich residentieel 

sch 
n 

an de ambulante behandelingen, terwijl minder dan de helft van de 30-jarigen dit gedaan hebben. 
ken minder gebruik van andere behandelingen.  

residentieel hebben laten behandelen en twee die zich anders hebben laten behandelen.  
 
V
hebben laten behandelen en één die zich anders heeft laten behandelen. 
 
Van de drie 40-jarigen hebben twee zich ambulant, residentieel en anders laten behandelen.  
 
Als we kijken naar de ambulante behandelingen (χ² (2df) = 5, 000 met ρ = .08), de residentiële 
behandelingen (χ² (2df) = 5,294 met ρ = .07) en de andere behandelingen (χ² (2df) = 2,769 met ρ = 
.25), dan kan besloten worden dat het verband tussen de leeftijd en de soort behandeling niet statisti
significant is. Toch kunnen we vermoeden dat vooral de 20-jarigen en de 40-jarigen gebruik make
v
Zowel de 20-jarigen, 30-jarigen als 40-jarigen ma
 

- Impact van de leeftijd op de verslaving:  
 
Om het effect van de leeftijd op de verslaving na te gaan, hebben we gebruik gemaakt van een aantal 
ernstinschattingen. Het zijn inschattingen die de interviewer maakt van de ernst van de 
drugsproblemen. De ‘ernst’ kan gedefinieerd worden als ‘de behoefte aan een behandeling waar er op 
dit moment geen wordt gegeven; of de behoefte aan een aanvullende vorm van behande
behandeling die de cliënt op dit moment al ontvangt’. De inschattingen dienen t

ling naast de 
e worden gebaseerd op 

eschrijvingen van hoeveelheid, duur en hevigheid van de symptomen op een bepaald 
is het volgende:  

k (2) 

-7: behoorlijk ernstig probleem; behandeling noodzakelijk (4) 

an de hand van een kruistabel zijn we tot onderstaande tabel gekomen. De tabel geeft telkens een 

: leeftijd ~ rslaving
rug ernst ores 

b
probleemgebied. De algemene richtlijn voor de inschattingen 
 
0-1: niet werkelijk een probleem; behandeling niet nodig (1) 
2-3: klein probleem; behandeling waarschijnlijk niet noodzakelij
4-5: redelijk ernstig probleem; enige behandeling is wel nodig (3) 
6
8-9: extreem ernstig probleem; behandeling beslist noodzakelijk (5) 
 
A
aantal frequenties weer.  
 
Tabel 11  ve  
    D sc     
  1 2 3 4    Totaal 
Leeftijd           
[20-29] 2 2 4 1    N = 9  
[30-39] 
40-49] 1 2 0 0    N = 3 

1 2 3 0    N = 6 
[
Totaal      N = 4      N = 6      N = 7      N = 1    N = 18 
 
Als we kijken naar de resultaten dan zien we dat één 20-jarige een behoorlijk ernstig probleem heeft 
en behandeling wel noodzakelijk wordt geacht. Deze persoon gaf zelf aan dat hij nog veel last 
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ondervindt en zelf ook behandeling nodig acht. Voor vier 20-jarigen is er een redelijk ernstig probleem
waarbij enige behandeling wel nodig is. Voor twe

 
e 20-jarigen is er een klein probleem waarbij een 

e zien dus dat bij de 20-jarigen een helft geen tot een klein probleem heeft en een andere helft wel 

gen lijken een redelijk ernstig probleem te hebben, waarbij enige behandeling wel nodig 
ordt geacht. Voor twee 30-jarigen is er een klein probleem en voor één is er niet werkelijk een 

wee 40-jarigen hebben een klein probleem waarbij behandeling waarschijnlijk niet noodzakelijk is en 

et verband tussen de leeftijd en de verslaving is echter niet statistisch significant (χ² (6df) = 4,012 

 

behandeling waarschijnlijk niet noodzakelijk is. En voor twee 20-jarigen is er geen werkelijk 
probleem, behandeling is bij hen dus niet nodig.  
W
een redelijk tot behoorlijk ernstig probleem heeft.  
 
Drie 30-jari
w
probleem.  
 
T
één 40-jarige heeft geen werkelijk probleem en behandeling is bij hem dus niet nodig.  
 
H
met ρ = .67).  

- Impact van de verslaving op de soort behandeling:  
 

Om het effect van de verslaving na te gaan op de soort behandeling, hebben we gebruik gemaakt van 
e drug ernstscores en de indeling ambulante, residentiële en andere behandelingen. Aan de hand van 

e tabel. De tabel geeft telkens een aantal frequenties weer.   

: verslaving ~ behandeling 
bulant identiee ders 

d
een kruistabel zijn we tot onderstaand
 
Tabel 12
  Am   Res l An   
            
Drug ernstscore Ja Nee Ja Nee Ja Nee 

1 N = 2 N = 2 N = 4 N = 0 N = 0 N = 4 
2 N = 5 N = 1 N = 5 N = 1 N = 3 N = 3 
3 
4 N = 1 N = 0 N = 1 N = 0 N = 1 N = 0 

N = 4 N = 3 N = 7 N = 0 N = 1 N = 6 

Totaal N = 12 N = 6 N = 17 N = 1 N = 5 N = 13 
 
Van de vier personen die niet werkelijk een probleem hebben en waarbij behandeling niet nodig is, 
ijn er twee die zich ambulant en vier die zich residentieel hebben laten behandelen. Geen enkele 

ijk niet 
oodzakelijk wordt geacht, zijn er vijf die zich ambulant hebben laten behandelen, vijf  die zich 

 hebben en waarbij enige behandeling wel 
odig is, zijn er vier die een ambulante behandeling hebben gehad, zeven die residentiële hulp hebben 

n de ene persoon die een behoorlijke ernstig probleem heeft en waarbij behandeling noodzakelijk is, 

eacht de ernst van de verslaving is er dus geen 
h 

ntieel (N = 17) laten behandelen.  

z
persoon heeft gekozen voor een andere behandeling.  
 
Van de zes personen die een klein probleem hebben en waarbij behandeling waarschijnl
n
residentieel hebben laten behandelen en drie die zich anders hebben laten behandelen.  
 
Van de zeven personen die een redelijk ernstig probleem
n
gezocht en één die zich anders heeft laten behandelen.  
 
E
heeft zich zowel ambulant, residentieel als anders laten behandelen.  
 
Het verband tussen de verslaving en de soort behandeling is niet statistisch significant: ambulante 
behandeling (χ² (3df) = 2,036 met ρ = .56); residentiële behandeling (χ² (3df) = 2,118 met ρ = .54); 
andere behandeling (χ² (3df) = 6,251 met ρ = .10). Ong
significante voorkeur voor de soort behandeling, toch is er een trend zichtbaar dat de personen zic
voornamelijk reside
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► ONDERZOEKSVRAAG 1: Wat is de algemene beleving van de detentie voor de 
gedetineerden?  
 
De impact van de detentie is een onderwerp waar we wat langer bij stil gestaan hebben tijdens de  
interviews. Dit vooral omdat het belangrijk is om na te gaan hoe de gedetineerden hun detentie ervaren 

erden vinden van het gevangenisregime. Dit om eventuele 
andachtspunten te noteren en eventuele noden of behoeften van gedetineerden in kaart te brengen.  

en om eens te horen wat de gedetine
a
 
■ Label van crimineel en junkie: 
 
Eerst en vooral krijgt men als gedetineerde én als verslaafde vaak te maken met labels en 
vooroordelen. Een aantal gedetineerden (N = 5) begonnen tijdens de interviews dan ook spontaan te 

raten over de ervaringen die ze hieromtrent hebben/ hadden. Uit de resultaten blijkt dat de 
gedetin
probere
 

at, 
k heb wel vaak de stempel gekregen ‘eens junk, altijd junk’, ik trek me dat 

el aan, maar t zorgt er niet voor dat ik me anders ga gedragen of bv extra pillen of drugs ga 
 een van de dingen van het leven, de ups en downs die een 

mens kan hebben.” 

p
eerden hier afstand van nemen en er op een goede manier mee omgaan. Ze hebben als het ware 
n te leven met deze label.  

“Natuurlijk vind ik dat vervelend, zeker vroeger. Maja, ik heb daar mee leren leven. Ik ben het 
eigenlijk al gewend. Ik kan er ook niets aan veranderen hé. Mensen denken wat ze willen, ik 
heb mijn eigen gedacht daarover. Als iemand mij vervelend ofzo vindt, dan moeten ze maar 
naar iemand anders kijken. K Laat het niet nauw aan mijn hart komen. Vroeger raakte me d
maar nu niet meer. I
w
gebruiken. Ik aanschouw het als

 
■ Positieve en negatieve ervaringen:  

 
Er werd aan alle gedetineerden gevraagd hoe zij hun detentie ervaren, wat voor een impact de 
vrijheidsberoving op hen heeft, wat ze vinden van de werking van de gevangenis en hoe zij met hun 

psluiting proberen om te gaan. Dit kan opgedeeld worden in positieve en negatieve reacties. 
 kunnen niet alle ervaringen in een vakje geplaatst worden, sommige gedetineerden hadden 

owel positieve als negatieve ervaringen.  

o
Natuurlijk
z
 
Positief:  
 
Het is logisch dat niemand een opsluiting als iets positiefs in zijn of haar leven beschouwd, maar er 
kan wel positief of negatief gereageerd worden op de werking, het regime, de begeleiding,… van de 
gevangenis. De meerderheid van de bevraagde gedetineerden ( N= 12) gaven dan ook aan dat ze hun 
detentie op een positieve manier ervaren. Ze proberen er niet alleen zelf het beste van te maken, ma
ook de institutie zorgt ervoor dat de gedetineerden op een menswaardige manier worden begeleid 
opgevangen. Wat sterk naar voor kwam tijdens de interviews is dat de meeste gedetineerden het heel 
belangrijk vinden dat het penitentiair

ar 
en 

e landbouwcentrum drugsvrij is. Het is de voornaamste reden 
aarom de meeste van de gedetineerden in Ruislede willen zitten. Daarnaast vinden ze het ruime 

aanbod  
het laat
 

“Langs de ene kant vind ik het niet erg dat ze me hebben opgesloten, want nu ben ik clean. 

 
“In het begin toen ik hier zat, dacht ik dat ik het niet ging uithouden. In een andere gevangenis 

 ik eens smoren, maar hier moet ik volledig clean zijn. In het begin had ik veel moeite, 
maar hoe langer ik clean ben, hoe minder moeite ik heb.” 

w
aan activiteiten, bezigheden en mogelijkheden een zeer positief punt, het breekt de dagen en
 de tijd sneller voorbij gaan.  

Begrijp me niet verkeerd, ik wil zeker vrij zijn hoor, maar t is hier niet slecht vind ik. Je 
gebruikt niet, je hebt een slaapplaats, je krijgt eten, je gezondheid gaat er op vooruit…..” 

kon
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Negatief:  
 
Naast de vele positieve reacties, waren er natuurlijk ook een aantal negatieve reacties (N = 6).Deze 
negatieve reacties gingen over de duur van de straftijd, sommige gedetineerden vinden dat hun stra
onterecht is en dat ze te lang moeten zitten. Ook de procedure is iets waar somm

f 
ige gedetineerden 

ritiek op gaven, vooral op de onduidelijke doorverwijzingen naar behandeldiensten en het vaak te 
lang lat  
gebrek 
gegeven
 

weer op straat en dat is het. 
Gevangenen zouden meer moeten begeleid worden in de zin van naar buiten toe. Zo van: wat 

 buiten niet meer kunt hervallen. Zodat we u hier 
niet meer terugzien. Dat moet meer gebeuren. Hier gebeurt dat dus wel. Hier valt dat nog 

k
en aanslepen van verplaatsingen naar andere gevangenissen. Ook het gebrek aan nazorg en het
aan kansen werd als negatief ervaren. Volgens hen moet er een betere begeleiding worden 
 en moet er een adequaat nazorgsysteem worden geïmplementeerd.  

“Ik vind dat mijn straf een beetje te zwaar is voor de feiten. Ik kan er wel inkomen dat ik een 
straf gekregen heb, maar een beetje rekening houden met de situatie en al en dat is eigenlijk 
totaal niet gebeurt. Ik heb gewoon mijn straf gekregen en dat is het. Verder… Ze steken 
mensen in de gevangenis, ge doet u tijd uit. Ze zetten u 

moet er gebeuren in de gevangenis zodat je

mee. Maar dat is ook de enige gevangenis in België.” 
 
■ Verschil tussen gesloten en open gevangenis: 
 
Sommige gedetineerden ( N = 6) gaven tijdens hun ervaringen een aantal verschillen weer tussen
vorige, vaak gesloten gevangenis en de halfopen gevangenis te Ruislede. Wat opvalt, is dat de meeste
gedetineerden vinden dat het regime in Ruislede veel losser is, dat men het gevoel heeft vrijer te zijn. 
Ook vinden ze het zeer positief dat er meer mogelijkheden zijn in vergelijking met bijvoorbeeld de 
gevangenissen in Ieper of Brugge, waar ze steeds op hun cel zitten en enkel 

 hun 
 

moeten werken. De 
edetineerden kunnen in Ruislede werken, sporten, het Believe-project volgen, cursussen volgen en 

zoveel m  
mee mo geen 
drugs m
 

lede 
s zodat gedetineerden als het ware een minieme kans hebben om weg te lopen. Echter 

ondanks die kans gaven een aantal gedetineerden (N = 7) aan dat ze hiertoe niet in de verleiding 
kwamen  
en daarn
kunnen.

ou niet weten waar naartoe ten eerste, 
en ten tweede denk ik dan ik dan waarschijnlijk nieuwe feiten zal plegen… Ik wil dat hier eerst 

g
eer. Maar omwille van die mogelijkheden, zijn er ook meer regeltjes waar de gedetineerden

eten leven, maar de gedetineerden nemen deze er graag bij. De regel bijvoorbeeld dat er 
eer gebruikt mag worden, wordt aanzien als een zeer positief punt.  

“ T Verschil hier is dat je kan gaan werken en dat je buiten de poorten zit. Dat is een groot 
verschil met een gewone gevangenis. Daar zit ge in uw cel en hier gaat ge nekeer naar 
buiten… Voor zulke dingen is dat wel geestig. Ik ga bijvoorbeeld naar de VDAB in 
Roeselare… Tussen de normale mensen….” 

 
Een groot verschil met een gesloten gevangenis is dat het penitentiaire landbouwcentrum te Ruis
halfopen i

 en het eerder ‘dom’ zouden vinden dit te doen. Volgens hen bereik je niets door weg te lopen
aast weten de gedetineerden vaak niet waar of bij wie ze (onverwachts) terecht zouden 
  
 
“Als je wil weglopen, kan je hier direct weg! Maar ik z

afwerken, zodat ik hier kan buiten geraken.” 
 

■ Welke veranderingen moeten er gebeuren in Ruislede?: 
 
Ondanks het feit dat het penitentiaire landbouwcentrum door de meeste gedetineerden als ‘beter’ 
beschouwd wordt dan een gesloten gevangenis, zijn er een aantal opmerkingen die de gedetineerden 
(N = 10) tijdens de interviews aangaven. Voornamelijk de privacy werd door de meeste (als is het niet 
door allemaal) aangehaald als een belemmerende factor. Vele gedetineerden geven aan dat ze niet 
constant kunnen en willen samenleven met een grote groep mensen, de drukte is soms te groot. Ze 

even aan dat ze ervan houden om zich eens te kunnen terugtrekken op hun cel. Maar in Ruislede kan g
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dit echt  
gedetin en 
zich kan
 

“Maar er zijn ook nadelen hoor. Je moet constant tussen dat volk leven, die kleine regeltjes: 

 wat ge wilt in uw cel. Ze zitten niet continu op uw vingers te kijken zodat ge niets 
misdoet. Gelijk hier is dat wel. Gelijk agressie mag hier nooit in, of ge zijt direct weg!” 

 

er niet, de gedetineerden leven namelijk in ‘de sectie’ samen. Tijdens de interviews stelden de
eerden voor dat er misschien gewerkt moet worden aan meerdere en kleinere ruimtes waar m
 op terugtrekken en aan aparte slaapplaatsen.  

die heb je in een andere gevangenis niet en daar smijt je een deur toe en ge zit in de cel. Je 
doet in feite

 
► ONDERZOEKSVRAAG 2: Hoe ervaren de gedetineerden hun relaties met de sociale
netwerkleden?  
 
Niet elke gedetineerde heeft een relatie met zijn familieleden of sociale netwerkleden. De 

erslavingsproblematiek en de detentie van de gedetineerden kunnen namelijk een impact hebben op 
 of telefoneren en schrijven met hun 

ociale netwerkleden, terwijl er ook andere gedetineerden zijn die geen bezoek meer ontvangen of die 

v
deze relaties. Sommige gedetineerden krijgen bijvoorbeeld bezoek
s
het contact met de sociale netwerkleden zelf volledig hebben verbroken.  
 
■ Is er een verschil in de relatie in vergelijking met vroeger?  
 
Er werd tijdens de interviews aan de gedetineerden gevraagd hoe hun relatie nu is met hun 
familieleden en andere sociale netwerkleden in vergelijking met vroeger. Het viel vooral zeer sterk op
dat weinig gedetineerden vinden dat de relatie met hun familieleden negatief verandert is. Ondanks het
feit dat ze nu in de gevangenis zitten, wordt de opsluiting door de familieleden beter ervaren
periode waarin de gedetineerden problemen hadden betreffende hun druggebruik en hun contacten met 
justitie. De meeste familieleden van de gedetineerden zijn steeds blijven geloven in de gedetineerden 
en er is merkbaar sprake van een positieve evolutie in de onderlinge relaties. De g

 
 

 dan de 

edetineerden gaven 
el aan dat die relatie er niet van zelf gekomen is en dat het lang heeft geduurd voordat er 

lieve-
, dit 

en aan dat er een duidelijk, positief verschil is binnen hun relatie met hun 
milieleden. Uit de resultaten zien we dat vele familieleden fier zijn op de gedetineerden, dat de 

etineerden blijven steunen en dat ze blijven geloven in de gedetineerden. Dit zorgt 
rvoor dat de gedetineerden zich gerespecteerd voelen, zich begrepen voelen en dit maakt dat hun 

motivat
 
Wel een

w
veranderingen merkbaar waren. Vooral de inzet en de motivatie van de gedetineerden om het Be
project te voltooien, waren een factor voor de familieleden om de gedetineerden te blijven steunen
ondanks het vele verdriet en ellende die ze in het verleden hadden meegemaakt.  
 
Elf gedetineerden gav
fa
familieleden de ged
e

ie vergroot.  

 verschil:  
 

“Mijn vader zag er ook van af dat ik zo slecht bezig was. Nu ik hier ben, nu is het beter. Ik heb 
g niet 

 
“Ik kon vroeger niet spreken met mijn moeder. Het is ook het feit dat ik al een paar jaar 

ben, dat ik een andere kijk heb, dat ik alles anders bekijk. Ik spreek ook anders, ik ben 
beleefder geworden. Vroeger kon me niks schelen. Zat ik in de bak, dan zat ik in den bak. Dat 

die marathon hier gelopen en hij vond da wel schoon. Hij was wel fier. Hij had da zo lan
meer gezien. Ik kom van zo ver weer. Hij zag mij openbloeien. Hij wil mij hier zo rap mogelijk 
weer buiten.” 

nuchter 

deed mij niks. Ik had zelfs een zoon, en ik keek er nog niet naar.” 
 
Geen verschil:  
 
Vier ge
opzicht n 

detineerden gaven aan dat er geen verschil merkbaar is in de relatie met hun familieleden ten 
e van vroeger. Opvallend is dat drie van deze vier gedetineerden (N = 3) personen zijn die gee
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bezoek ontvangen van familieleden of anderen. De gedetineerden hebben hierdoor als het ware niet de 
eteren.  

n 

kans gehad om contacten te bewaren, te onderhouden en eventueel te verb
 
 
 
 

“Geen verschil. ’t Was nie omdat ik gebruikte dat ik anders was tegen hun. Mah, ze vonde
dat wel jammer dat ik gebruikte.” 

 
■ Zijn familie en andere een extra stimulans voor de gedetineerden?  
 
In het PLC te Ruislede leren de gedetineerden sterk dat ze hun straf op een goede manier moeten 
uitzitten en dat ze dit niet moeten doen voor anderen maar vooral voor zichzelf. Want als ze het niet 

oor zichzelf doen, dan kunnen ze het niet volhouden. Het voordeel aan Ruisv lede is dat er in het 

Voor el
om het 
het niet
 

milieu 

 dat ik 

Dri ge  hun familie of anderen is waarom ze aan hun 
problem

 k Zou t wel willen voor mijn familie of zo, ik kan allerlei redenen bedenken, maar ik heb het 
”.  

Believe-project mensen zitten die gestopt zijn met drugs. Zij staan dus al een beetje verder dan 
degenen die nog altijd verder aan het gebruiken zijn, want drugsverslaafden zijn vaak mensen die 
zichzelf niet graag zien, dus men kan dan de vraag stellen waarom ze het voor zichzelf zouden doen. 
n die zin geeft Ruislede een vertekend beeld van gevangenissen tout court.  I

 
f gedetineerden zijn familieleden of anderen zoals vrienden, partners,… een extra stimulans 

elieve-project af te werken en om hun straf op een goede manier uit te zitten. Maar ze doen B
 alléén voor hun familieleden of anderen, ze doen het natuurlijk ook voor zichzelf.  

“Ik wil eerst en vooral mijn familie gelukkig maken. Ze verdienen het meest. Uit mijn  
heb ik trouwens niet veel goede vrienden en ik moet er ook geen contact meer mee hebben.” 
 

 is wel mijn motivatie voor hier buiten te komen en aan mijn ouders te laten tonen“Da
beter ben dan vroeger. Dat is mijn doel. En dat ze weer vertrouwen kunnen hebben.” 
 
detineerden gaven aan dat het niet voore 
en willen werken. Het is voor hen in de eerste plek vooral voor zichzelf van belang.  

  
“Voor mijn familie doe ik het niet, maar ik ben wel blij dat ze zijn. Ik probeer hen niet blij te 
maken, het is meer voor mezelf.” 

 
 “

momenteel zwaar te pakken en t enige waar k nu kan aan denken is dat ik er van af geraak
 

■ Welke impact heeft de verslaving op de relatie? Indien ernstig druggebruik, hoe ervaren ze de 
relatie?  
 
Om het effect van de verslaving op de relatie na te gaan, hebben we gebruik gemaakt van de drug 

pect van de relatie. Deze gemiddelde waarde 
it van de relatie is statistisch significant (t = 

volle relatie (2) 
]: zeer goede kwaliteitsvolle relatie (3) 

an de hand van een kruistabel zijn we tot onderstaande tabel. De tabel geeft telkens een aantal 
equenties weer. 

 

ernstscores en de gemiddelde waarde van het kwaliteitsas
van 7,174. De kwaliteis 70,29 met een standaarddeviatie 

40,398 met ρ < .05).  
 
De kwaliteit van de relatie werd gehercodeerd in:  
[0-63]: geen tot minder goede kwaliteitsvolle relatie (1) 
63-77]: kwaliteits[

[77-90
 
A
fr
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Tabel 13: verslaving ~ relatie 
    Kwaliteit van de relatie      
 Drug ernstscores  Tota1 2 3 al

1 0 3 0 3
2 0 5 1 6
3 4 1 2 7
4 0 1 0 1

Totaal 4 10 3 17

 
De drie personen die niet werkelijk een probleem hebben en waar behandeling niet nodig is, ervaren 

leem hebben en waar behandeling waarschijnlijk niet noodzakelijk 

ebben en waar enige behandeling wel nodig 
, ervaren vier personen de relatie als niet of minder kwaliteitsvol tegenover drie personen die de 

n behoorlijk ernstig probleem heeft en waarbij behandeling noodzakelijk is, 
eeft aan ook een kwaliteitsvolle relatie te ondervinden.  

et verband tussen de verslaving en de kwaliteit van de relatie is niet statistisch significant (χ² (6df) = 

allemaal een kwaliteitsvolle relatie (één persoon heeft de QRI vragenlijst niet willen afwerken, 
waardoor er nu sprake is van drie personen in plaats van vier personen).  
De zes personen die een klein prob
is, ervaren ook allemaal een kwaliteitsvolle relatie.  
Van de zeven personen die een redelijk ernstig probleem h
is
relatie wel als kwaliteitsvol zien.  
De ene persoon die ee
g
 
H
11,023 met ρ = .08).  
 
■ Welke impact heeft de duur van de detentie op de relatie?  

ct van de duur van de detentie op de relatie na te gaan, hebben we gebruik gemaakt van de 
 waarde van het kwaliteitsaspect van de relatie en hebben we de duur van de detentie 
d in een aantal intervallen:  

-9 jr] : 3 

van een kruistabel kens een aantal 
.    

 
Tabel 14: duur detentie ~ relatie 
    Kwaliteit r tie   

 
Om het effe
gemiddelde
gehercodeer
 
[0-3 jr] : 1 
[3-6 jr] : 2 
[6
 
Aan de hand zijn we tot onderstaande tabel. De tabel geeft tel
frequenties weer

ela
Duur detentie  Totaal 1 2 3

1 0 1 1 2
2 2 7 1 10
3 2 2 1 5

Totaal 4 10 3 17
 
De twee personen die minder dan drie jaar moeten zitten, ervaren allebei de relatie als zijnde 
kwaliteitsvol.  
Van de tien personen die tussen de 3 jaar en de 6 jaar moeten zitten, ervaren twee personen de relatie 

personen ervaren deze wel als kwaliteitsvol.  

 hoe langer een persoon moet zitten, hoe minder kwaliteitsvol hij de relatie vindt. 
chter het verband tussen de duur van de detentie en de relatie niet statistisch significant (χ² (4df) = 

3,173 met ρ = .53).  

als niet kwaliteitsvol tegenover acht personen die de relatie wel kwaliteitsvol vinden.  
Van de vijf personen die langer dan 6 jaar moeten zitten, ervaren twee personen de relatie als niet 
kwaliteitsvol en drie 
 
We vermoeden dat
E
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► ONDERZOEKSVRAAG 3: Wat is het belang van sociale steun voor de 
gedetineerden? 
 
Sociale steun is een zeer ruim concept en daarom hebben we dit thema ook onderverdeeld in een 
aantal onderdelen. Ten eerste wordt de nadruk gelegd op het bezoek dat de gedetineerden al dan niet
ontvangen en wat de betekenis van dat bezoek voor hen is of wat de reden is waarom ze geen bezoek
meer krijgen. Ten tweede wordt ingegaan op de ondersteuning die de gedetineerden al dan
van hun familie of van anderen en of zij die ondersteuni

 
 

 niet krijgen 
ng belangrijk vinden. Vragen zoals ‘Welke 

teun krijg je en op welke vlakken heb je nog steun nodig?’werden zeker gesteld. Als laatste wordt 
aan op de steun die men al dan niet in het PLC te Ruislede krijgt, gaande van 

rofessionele steun tot steun door medegedetineerden.  

s
dieper ingeg
p
 
■ Bezoek:  
 
Van de achttien gedetineerden krijgen dertien gedetineerden bezoek van familieleden. Vier 

. En één persoon wenste niets te zeggen over het bezoek dan hij 
l dan niet ontvangt.  

gedetineerden ontvangen geen bezoek
a

 
- Van wie krijgt men bezoek?: 

 
Onderstaande tabel geeft aan van wie de gedetineerden bezoek ontvangen in het PLC te Ruislede.  

s over de bezoeken 
l gedetineerden die bezoek ontvangen (N = 13)  

De tabel geeft een aantal frequenties weer.  
 
Tabel 15: gegeven
     Totaal aanta
Familie    
            ▪ Moeder N = 8   
            ▪ Vader N = 5   
            ▪ Brussen N = 4   
            ▪ Kinderen  = 2 

 

   

N   
            ▪ Grootouders N = 4   
            ▪ Andere N = 1   
Geen familie 
            ▪ Stiefouders N = 1   
            ▪ Partner N = 4   
 
Wat opvalt uit deze resultaten is dat ruim de helft van de gedetineerden vooral bezoek ontvangen van 

un moeder. Daarna volgt voornamelijk de vader, de partner en de grootmoeder. De gedetineerden 
tot 

aar niet iedereen van de familie komt op bezoek. Zes gedetineerden gaven expliciete redenen aan 
waarom
veroord  zijn, ziekte,… 

iet echt bezoek 
an mijn familie, ze bekijken me anders omdat ik in den bak zit.” 

rs en zussen gebruiken allemaal en ik kan da allemaal missen.” 
 

Ook  
niet me
 

 

h
krijgen vaak ook meerdere personen tegelijk op bezoek. De meeste gedetineerden krijgen wekelijks 
tweewekelijks bezoek van familieleden.  
 
M

 ze van bepaalde familieleden geen bezoek ontvangen: het gaat voornamelijk om 
elingen door hun eigen familie, familieleden die zelf ook verslaafd

 
“Ja, mijn moeder en vader komen regelmatig langs… Voor de rest krijg ik n
v

 
“ Mijn broe

 de afstand naar het penitentiaire landbouwcentrum is een reden waarom bepaalde familieleden
er komen.  

“Vooral omdat het veel te ver is…Moesten ze beter kunnen, dan zouden ze komen. Mah, ik 
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snap dat wel dat ze misschien niet meer willen komen. Ik heb een toer uitgestoken en k ben der 

simpel is’t. Ik begrijp da wel, zij moeten niet staan springen voor mij omdat ik een toer heb 

 
én gedetineerde gaf ook expliciet aan dat hij niet meer weet of bepaalde familieleden nog leven.  

e nog leeft, Ja denk ik… Ik heb 
e al sinds mijn 6 jaar niet meer gezien. Misschien nu in de prostitutie in Brussel…” 

 
Acht gedetineerden gaven aan dat ze naast het bezoek dat ze krijgen, ook telefoneren en schrijven met 

nen) komen.  
 

voor in de bak geraakt en k moet er mijn straf voor uitzitten. Ik moet er voor opdraaien, zo 

uitgestoken hé.” 

E
 

 “Mijn moeder komt niet meer op bezoek, ik weet zelfs niet of z
z

andere familieleden of vrienden die niet op bezoek (kun

“Soms telefoneer ik eens met anderen, t is enkel familie die op bezoek mag komen hé.” 
 

- Over wat wordt er gepraat tijdens het bezoek?: 
 
 
 

Wat opvalt uit de resultaten van deze vraag is dat de meerderheid van de gedetineerden (N = 15) niet 
raten over hun problemen (detentie en druggebruik) met hun bezoekers. Men heeft eerder nood aan 

den (N = 8) 
even ook aan dat het soms wel confronterend is om te horen wat ze buiten allemaal missen. Er zijn 

p
een dagelijkse babbel over het leven buiten de vier muren. Echter een aantal gedetineer
g
dan ook bitter weinig gedetineerden die de krant willen lezen of naar het nieuws willen kijken.  
 

- Wat is de betekenis van het bezoek? Heeft men nood aan steun van familie?:  
 
Uit de afname van de interviews viel me sterk op dat de gedetineerden het moeilijk vonden om op 

eze vraag te antwoorden. Het is een vraag waarop ze enkel het nodige vertelden en waarbij ze hun 

 

Vier ge

d
gevoelens niet zo snel bloot gaven. Wat fors naar voren kwam, is dat de gedetineerden de woorden 
‘steun’ en ‘nood’ eerder zagen als een bedreiging (alsof ze niet in staat zijn hun problemen alleen op te
lossen) in plaats als een hulp.  
 

detineerden die bezoek ontvangen, gaven aan dat ze geen nood hebben aan dit bezoek of de 
e zij krijgen van hun familie. Ze lossen hun problemen liever alleen op of vinden het moeil
r hun problemen te praten.  

steun di ijk 
om ove
 

“Ja, af en toe krijg ik bezoek van mijn moeder. Maar eigenlijk heb ik dat niet nodig. Normaal 

r per week. En 
dat is al meer dan genoeg.” 

r 

egen gedetineerden gaven aan dat ze wel nood

wil ze om de 14 dagen komen en soms zeg ik dat het nu niet echt past, en dan vraag ik om 
binnen 14 dagen te komen. Dan zit er een maand tussen. Ik bel wel 2 tot 3 kee

 
“Ik mis de bezoeken niet echt. Ik heb het daar moeilijk mee. Ik babbel sowieso niet graag ove
mijn emoties. Door al da verdriet… Ik wil wenen, maar je wil dat dan niet.” 

 
N  hebben aan steun van hun familie of anderen en dat 
ze het b
namelij  te herstellen. De steun die 
e krijgen vinden ze nodig, het gaat daarbij om morele, financiële of praktische steun.   

 
et schrijven of bellen of mij komen bezoeken ofzo, ik denk dat ik hier 

stekezot zou worden. Ik zou het hier zo geen maand volhouden.” 

“De ondersteuning die ik krijg, heb ik echt wel nodig. Ik bel mijn zus of moeder elke avond om 

ezoek dat ze krijgen van hun familie belangrijk vinden. Het bezoek is voor de gedetineerden 
k een afleiding en een goede mogelijkheid om eventuele contacten

z

“Moest mij niemand ni

 

te zien hoe het gaat..” 
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- Gedetineerden die geen bezoek ontvangen:  
 
Vier gedetineerden gaven aan dat ze totaal geen bezoek krijgen van familieleden. De redenen wa
ze geen bezoek meer krijgen, zijn vooral de te grote afstand naar het penitentiaire landbouwcentrum
omdat het een e

arom 
 en 

igen keuze is van de gedetineerde. Toen er gevraagd werd of ze, omwille van deze 
denen, toch nood hadden aan enige vorm van sociale ondersteuning, antwoordden alle vier de 

ged
sociale  
netwerk
 

 

 
van andere 

mensen hier. Ik neem afstand van iedereen. Ik heb ook geen steun nodig, neen, niets eigenlijk. 
n…Ik heb mijn moeder, zussen en schoonbroer 

twee keer laten komen, maar ik heb gevraagd dat ze niet meer kwamen. T Is ook veel te ver 

re
etineerden direct ‘neen’. Slechts twee van de vier gedetineerden schrijven of bellen met hun 

netwerkleden, de andere twee gedetineerden hebben totaal geen contacten met hun sociale
leden.  

“Neen van niemand, ik heb ook liever dat ze niet komen. Ik wil niemand ermee bemoeien, het 
zijn mijn problemen, niemand heeft daar iets mee te maken. Ik zonder me liever af, ik los 
liever alles zelf op. Ik val niet op mensen terug, dat ligt niet in mijn aard. Ik ben veel te trots
daarvoor. Ik heb er geen nood aan dat ze mij ondersteunen. Ik moet niets hebben 

Ik doe gewoon mijn straf uit en ik doe dat allee

voor hen, ze moeten komen van de Limburg, das bijna twee uur rijden, weet je.” 
 
- Welke steun wordt het meest geapprecieerd?:  

 
Er werd aan de gedetineerden gevraagd welke steun zij het meest appreciëren. De antwoorden van de 

egen gedetineerden die op deze vraag antwoordden, waren zeer uiteenlopend. Het krijgen van bezoek 
(weten le 
steun, a
dat fam

 snel commentaar als ge iets slechts doet. 
Maar als ge nekeer goed doet, dan zullen er niet veel zeggen van: ‘ge zijt goed bezig!’ Maar 

n
dat er iemand is voor hen), gewoon eens kunnen praten met iemand, morele steun, emotione
ppreciatie, het krijgen van raad en advies,… werden aangehaald. Wat ze niet appreciëren, is 
ilieleden zich bemoeien of beslissingen nemen voor de gedetineerden.  

 
“Een beetje appreciatie. De mensen hebben heel

vanwaar we weerkomen, is het eens geestig om appreciatie te krijgen.” 
 

- Kan men in het PLC bij iemand terecht?: 
 
Zoals blijkt uit de resultaten krijgen niet alle gedetineerden bezoek. En de gedetineerden die toch 

ezoek krijgen, praten weinig over hun problemen met hun familieleden. Omdat vaak de mogelijkheid 

 

even gedetineerden gaven aan dat als ze nood hebben om eens te praten met iemand, al dan niet over 
bepaald  
een con ologe of andere begeleiders. De mogelijkheid om dit te (kunnen) doen wordt 

an ook als positief ervaren.  
 

lent of aan een 
van de chefs.” 

en gaven aan dat ze het moeilijk 
vonden  
namen w
die de a
consulent en één gedetineerde voelde zich verraden door de PSD.  

b
en de wil er niet is om met familieleden over problemen te praten, werd aan de gedetineerden de vraag 
gesteld of zij terecht kunnen bij iemand binnen het PLC, zoals de directie, de psychosociale dienst, de
pastor of anderen.  
 
Z

e problemen, ze steeds bij iemand terecht kunnen binnen het PLC. Ze gaan dan bij de pastor,
sulent, de psych

d

“Als k mijn problemen aan iemand kwijt wil, dan vraag ik dat aan een consu

 
“Ik heb hier ook een goede begeleider, Hugo. Hij komt mensen bezoeken en doet gesprekken. 
Die mensen staan hier ook echt achter mij. De kern van de gevangenis hé.” 

 
Maar niet alle ervaringen zijn even positief. Een viertal gedetineerd

om hun gevoelens bloot te leggen tegenover iemand ‘professioneel’. Sommige gedetineerden
el een poging maar haakten af na een negatief gesprek. Eén gedetineerde vond de gebedjes 

almoezenier maakte een afknapper. Eén gedetineerde kreeg geen vertrouwd gevoel van de 
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 “Ik ben 1 keer met de pastoor gaan babbelen. Maar hij wou een gebedje doen. Dat was een 
 gevoelens 

n ze mij in het zak gezet. Ik zat er mijn tijd te verdoen. “ 
 

 aan dat ze eigenlijk geen nood

afknapper. Ik ben dan niet meer geweest. En bij PSD… Met Petra… Ik vertelde mijn
een beetje, nie alles, en al bij al hebbe

 
Verscheidene gedetineerden (N = 10) gaven ook  hebben aan 

rofessionele ondersteuning vanuit het PLC.  p
 

- Steun door medegedetineerden: 
 
Naast steun door sociale netwerkleden of steun vanuit het PLC, kan er ook sprake zijn van steun door
medegedetineerden. De meeste gedetineerden kennen elkaar vanuit andere gevangenissen of vanuit 
hun streek, wat het gemakkelijker maakt om contacten te leggen en onderling te praten. Ondanks het 
feit dat ‘privacy’ eerder al werd aangegeven als een belangrijk punt, gaven een zestal gedetineerde

 

n 
an dat ze bij medegedetineerden ook terecht kunnen indien ze nood hebben aan een babbel of steun. 

De gede
zijn. He
 

 “Ja, ik heb hier iemand zitten die ik ken van buiten. Hij zit wel in hetzelfde milieu, maar het is 

r zijn echter ook verschillende gedetineerden (N = 10) die aangaven dat ze geen behoefte hebben aan 
contacte ar 
daar kn
 

“Het probleem is dat ik iemand ben die mij vanalles aantrekt, ook de zaken van andere 
mensen en da wordt hier niet steeds geapprecieerd.” 

 
 
 

a
tineerden staan dus wel op hun privacy, maar het sociale contact kan toch soms ondersteunend 
t kan daarbij gaan van een gewone babbel onder ‘oude’ maten tot een serieuzer gesprek.  

iemand die echt wel iets wil doen als ik problemen heb. Ik weet veel van hem en hij van mij. 
We kunnen bij elkaar terecht.” 

 
E

n met medegedetineerden. Alleen zijn, wordt door vele gedetineerden geapprecieerd. Ma
elt het schoentje van de privacy dan weer… 
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Deel 2: Sociale netwerkleden 

nleiding
 

 Algemene i►  

die in het PLC te Ruiselede zitten en 
 te Ruislede zit. 

ste gegevens per netwerklid weer.  

anamnes e gegeven n de social werklede

 
In deze inleiding wordt er meer gedetailleerd ingegaan op de anamnestische gegevens van de sociale 
netwerkleden.  
 

oals eerder vermeld, werden er slechts vijf sociale netwerkleden van gedetineerden bevraagd. Vier Z
van de sociale netwerkleden zijn familieleden van gedetineerden 
één sociaal netwerklid is een vriend van een gedetineerde die tevens in het PLC
Onderstaande tabel geeft de belangrijk
 
Tabel 16: tisch s va e net n 
 1 2 3 4 5 
Geslacht  M V V M V 
Leeftijd  46 64 46 70 36 
Woonplaats Ieper Menen Oostende Westerlo Menen 
Burgerlijke staat   en nd 

Vriend Grootmoeder Moeder Grootvader Zus 
Alleenstaand Getrouwd Gescheid Getrouwd Samenwone

Relatie  
Opleidingsniveau  Middelbaar Middelbaar Lager Ond Lager Ond Lager Ond 
Tewerkgesteld  Uitbater café Pensioen Invalide Pensioen Arbeidster 
 
Om een beter beeld te krijgen van de mensen die ik interview, heb ik gevraagd naar interesses die zi

ebben of hobby’s die zij uitvoeren. Echter echte hobby’s worden
j 

 niet uitgeoefend. Het gaat eerder 
e voetbal gaan kijken, uitgaan met vrienden, lezen, wandelen, 
itvoeren. Er is geen enkel sociaal netwerklid dat in een bepaalde 

h
om eens kaarten met maten, naar d

uzzelen of huishoudelijke taken up
vereniging of organisatie zit of een vaste hobby heeft.  
 
ONDERZOEKSVRAGEN:  
 
In het tweede deel van deze Masterproef werden een aantal onderzoeksvragen geformuleerd voor de 
sociale netwerkleden. De eerste onderzoeksvraag ‘Wie zijn de significante anderen van 
drugsverslaafde gedetineerden en wat weten we over hun situatie?’ wordt in dit deel vervangen do
de algemene inleiding. De twee onderzoeksvraag blijft dezelfde. De derde onderzoeksvraag ‘Wat zijn 
de noden en behoeften van significante anderen’ en de vierde onderzoeksvraag ‘Maken deze 
ignificante anderen gebruik van het huidige hulpaanbod en is deze effectief?’ worden in dit deel 

or 

nte 
 niet besproken.  

s
samengevoegd tot de onderzoeksvraag ‘Maken significante anderen gebruik van het huidige 
hulpaanbod en hebben ze hier nood aan?’. De laatste onderzoeksvraag ‘Hoe kunnen we de significa
anderen bereiken die nu geen beroep doen op het bestaande aanbod?’ wordt in dit deel
 
► ONDERZOEKSVRAAG 1: Hoe gaan de sociale netwerkleden om met de detentie 
enerzijds en de drugproblematiek van hun familielid, vriend anderzijds?  
 
Om op deze onderzoeksvraag een antwoord te formuleren, is het interessant om eerst eens te kijken 
naar de relaties tussen de sociale netwerkleden en de gedetineerden. Want de manier waarop men met 
een probleem omgaat, is sterk afhankelijk van de soort relatie die men met iemand heeft.  
Daarnaast is het ook interessant om de drugsproblematiek en de detentie van de gedetineerden een 
beetje te kaderen: Wat is de visie van de sociale netwerkleden op drugs? Hebben zij zelf ooit gebruikt?
Heeft men de gedetineerde ooit zien gebruiken? Hoe wist men dat de gedetineerde gebruikte? Wat zijn 

olgens hen de positieve en negatieve eigenschappen van de gede

 

tineerden? Vindt men de straf 
 in de gevangenis zit?  

v
terecht? Wie weet er dat de persoon
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Pas daarna gaan we op zoek of er bepaalde gevolgen zijn die de sociale netwerkleden ondervinden en 
f zij last hebben van die gevolgen.  o

 
■ Relatie met de gedetineerden: 
 

- Relatie in vergelijking met vroeger: 

 

Wat op
‘verand detineerden en de sociale netwerkleden zijn door de ervaringen van de ganse 
ituatie (detentie en verslaving) als persoon zelf verandert, wat maakt dat de relatie tussen beiden ook 

“Ja, die is wel neig verandert hé, ik zeg da zoals da is… Het voelt gewoon anders aan als ik 

m 
tineerden zijn in Ruislede nuchter en kunnen zich bewijzen door het 

 

et feit dat de gedetineerden hun best doen om hun straf goed uit te zitten, wordt dus als positief 
d waren en nu nog steeds opgesloten zitten, 

blijft negatief aanslepen. De relatie is in ieder geval anders dan vroeger toen de betreffende personen 
 

 
Er werd aan de sociale netwerkleden gevraagd hoe hun relatie nu is met de gedetineerden in 
vergelijking met vroeger. Zijn er veel veranderingen merkbaar? Is er een verschil in de contacten? Hoe
wordt de relatie nu ervaren?  
 

valt, is dat de meningen verdeeld zijn, drie sociale netwerkleden gaven aan dat relatie 
erd’ is. De ge

s
verandert is. Het betekent echter niet dat de relatie daarom negatief is. 
 

hem zien.”  
 
Twee sociale netwerkleden gaven aan dat deze relatie niet veranderd is, maar eerder stabiel is 
gebleven. Zij zien geen echte veranderingen in de relatie met de gedetineerden.  
 

“De relatie nu is ’t zelfde als in ’t begin, voordat hij volledig verslaafd was.” 
 
Wat wel bij iedereen aan bod kwam, was het feit dat ze vinden dat de relatie ‘anders’ is maar daaro
niet beter of slechter. De gede
Believe-project te volgen, door te werken of door eventuele cursussen te volgen. Dit is iets wat de
familieleden zeer positief vinden. En het is ook iets dat de gedetineerden zelf tijdens de interviews 
aangegeven hebben. Zij vinden ook dat de relatie met hun familieleden verandert is en zelfs verbetert 
is, maar enkel omwille van het feit dat ze het Believe-project volgen en zich proberen te bewijzen 
tegenover hun familieleden.  
H
ervaren, maar het feit dat de gedetineerden ooit verslaaf

verslaafd waren en criminele feiten pleegden, maar dat maakt niet dat de sociale netwerkleden de
gedetineerden niet willen steunen.   
 

- Beleving van de relatie met de gedetineerden: 
 

Om na te gaan hoe de sociale netwerkleden de relatie met de gedetineerden ervaren, hebben we 
gebruik gemaakt van de gemiddelde waarden van de subschalen van de Quality of Life Inventory.  

e gemiddelde waarde van het steunaspect van de relatie is 17,20 met een standaarddeviatie van 
,80 met een standaarddeviatie 

an 3,194. De gemiddelde waarde van het diepteaspect van de relatie is 14,60 met een 
gemiddelde waarde van het kwaliteitsaspect van de relatie is 64,80 

t een sta ,

idd waard r subs l weer.  

emiddelde waarden 

D
3,633. De gemiddelde waarde van het conflictaspect van de relatie is 26
v
standaarddeviatie van 2,191. De 
me ndaarddeviatie van 7 662.  
 
Onderstaande tabel geeft de gem elde en pe chaa
 
Tabel 17: g
     Pers 1   Pers 2 Pers 3 Pers 4 Pers 5 
Steun 22 16 18 18 12 
Conflict 25 26 23 31 29 
Diepte 15 15 17 15 11 
Kwaliteit 72 65 72 61 54 
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Eén sociaal netwerklid geeft aan dat ze niet op steun kan rekenen van de gedetineerde. De overige vi
sociale netwerkleden kunnen wel steunen op de gedetineerden. Slechts één sociaal netwerklid 

er 
ervaart 

e relatie die ze heeft met de gedetineerde als zijnde een bron van conflict en ambivalentie, voor de 
lid 

latie niet als zijnde positief en veilig. De overige vier sociale netwerkleden wel.  
e zien dat slechts één sociaal netwerklid de relatie als zijnde niet kwaliteitsvol ervaart. De andere 

tie wel als kwaliteitsvol tot zelfs zeer kwaliteitsvol.  
 

- Verschil in visies op de relatie: 

d
overige vier sociale netwerkleden worden er geen conflicten ervaren. Slechts één sociaal netwerk
ervaart de re
W
vier sociale netwerkleden ervaren de rela

We zien dus dat slechts één sociaal netwerklid geen goede, kwaliteitsvolle relatie deelt met haar 
familielid.  
 

 

m te kijken of de visie van de sociale netwerkleden op de relatie overeenstemt met de visie die de 
liteitscores van de gedetineerden en de scores van 

werklede

res en de gemiddelde waarden weer.  

res + g ddelde waarden 
Score kwaliteit Gemidd Standaarddeviatie (SD) 

 
O
gedetineerden hebben op deze relatie, zijn we kwa
de sociale net n gaan vergelijken.  
 
Onderstaande tabel geeft de kwaliteitsco
 
Tabel 18: kwaliteitsco emi
  elde waarde  
Sociaal netwerklid 1 72 M = 64,8 7,662 
Gedetineerde 1 81   M = 70,29 7,174 
Sociaal netwerklid 2 65 M = 64,8 7,662 
Gedetineerde 2 75   M = 70,29 7,174 
Sociaal netwerklid 3 72 M = 64,8 7,662 
Gedetineerde 3 74   M = 70,29 7,174 
Sociaal netwerklid 4 61 M = 64,8 7,662 
Gedetineerde 4 73   M = 70,29 7,174 
Sociaal netwerklid 5 54 M = 64,8 7,662 
Gedetineerde 5 80    M = 70,29 7,174 
 
Uit deze resultaten blijkt dat één sociaal netwerklid en één gedetineerde in mening verschillen over de 

gedetineerden werden vergeleken met de gemiddelde 
aarden van de kwaliteit van de relatie aan de hand van een t-toets. Daaruit blijkt dat de kwaliteit van 

it van 

kwaliteit van hun onderlinge relatie. Het sociale netwerklid ervaart de relatie als zijnde niet 
kwaliteitsvol terwijl de gedetineerde dit anders ervaart. 
De visies van de overige sociale netwerkleden en gedetineerden stemmen over, iedereen ervaart de 
relatie als zijnde kwaliteitsvol.  
 
De scores van de sociale netwerkleden en de 
w
de relatie van de gedetineerden statistisch significant (t = 40,398 met ρ < .05) is. En de kwalite
de relatie van de sociale netwerkleden is ook statistisch significant (t = 18,912 met ρ < .05). 
 

- Hoe zou men de relatie willen zien? 
 
Op de vraag hoe men de relatie zou willen zien, antwoordden de sociale netwerkleden dat de 
gedetin  werk 
moeten vinden en een leven moeten opbouwen. Alle sociale netwerkleden willen de gedetineerden 

illen dat de gedetineerden vooruitgang boeken. Die vooruitgang zou er dan kunnen 
oor zorgen dat de sociale netwerkleden ook hun leven weer op spoor krijgen.  

 en van die vuiligheid kan afblijven, dat is het 
voornaamste.” 

eerden vooral van de drugs moeten blijven, geen misdaden meer mogen plegen, een

gelukkig zien en w
v

 
“K zou willen dat hij gelukkig wordt
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- Bezoek: 
 
Er werd aan de sociale netwerkleden gevraagd of zij de gedetineerden een bezoek brengen in het 
penitentiaire landbouwcentrum te Ruislede. 
 
Drie va
in het P  ook 
aan dat 
iets wat

 
orst 

ar 
m niet over beginnen praten.” 

Twee so
verhuis il 
niet me  
verantw
 

“Nu voorlopig ga ik niet, neen. Den eerste keer dat hij vast zat, gingen we ver elken dag. Den 
 we dat ook, maar daarna is t besef gekomen dat ik mijn leven niet ga 

verspillen omdat hij in de bak zit zenne. Ik laat mijn niet doen, en dat weet hij, k heb dat 

n de vijf sociale netwerkleden gaan wekelijks of tweewekelijks op bezoek bij de gedetineerden 
LC te Ruislede. Deze sociale netwerkleden voelen zich goed tijdens dit bezoek. Ze geven
er niet over de problemen van de gedetineerden of over diens verleden wordt gepraat. Dit is 
 de gedetineerden ook aangaven.  

“Neen, over drugs wordt niet gepraat. Wij zijn daar tegen. Dat begint anders tegen mijn b
te drukken. Hoe minder er gepraat wordt over drugs, hoe beter. Want we hebben teveel 
meegemaakt. Soms in een moeilijke periode komt er het een en ander terug naar boven, ma
ik probeer dat te vermijden. Ik zal er met he

 
ciale netwerkleden geven aan dat ze niet meer op bezoek gaan. Een sociaal netwerklid is 

d en kan moeilijk naar Ruiselede gaan omdat het te ver is. Het andere sociale netwerklid w
er gaan omdat de gedetineerde haar vertrouwen had geschonden door op verlof onder haar
oordelijkheid stiekem drugs te gebruiken.  

tweede keer deden

gezegd ook. K heb wel ook gezegd, dat als IK goesting heb om te komen, dat k zal komen, 
maar nu niet.” 

 
■ Drugsproblematiek:  
 
Er werd eerst aan de sociale netwerkleden gevraagd wat hun visie op drugs is en of zij zelf ooit drugs 

ebben genomen. Er werd daarna gevraagd of men de gedetineerde ooit heeft zien gebruiken en hoe 

 hun familielid of vriend.   

h
men wist dat de persoon gebruikte. Daarnaast waren de netwerkleden vrij om wat meer te vertelen 
over bepaalde eigenschappen, negatieve en positieve, van
 

- Visie op drugs: 
 
Tijdens het interview werd aan het sociale netwerklid gevraagd wat zijn of haar visie is op drugs en 

oe hij/ zij tegenover drugs in onze maatschappij staat.  
Alle vij  en 
dat ze d  
netwerk ie kan 
edaan worden) tot frustratie (omdat er niets aan gedaan wordt). 

ugs. Vroeger bestond het ook, maar dat was zo geen rage. Als je 
roeger ook vergelijkt met nu, dat is niet meer te doen. Op ieder hoekje staat er iemand te 

 
Wat zek n 
terwijl z

ar goed mee leven. Hij werd daar zelfs rustiger van. Zolang hij smoorde, was ik 
dat jointjes leiden tot iets meer, mah ik ken er genoeg die voor de rest 

niets anders pakken hoor. Mijnen andere kleinzoon smoort elke dag tegen de pijn, in zijnen 
 beter 

 rest niets… Maar als hij begon te spuiten en te snuiven enzo, da laat ik nie 
toe hé!”   

h
f de sociale netwerkleden gaven aan dat ze volledig tegen drugs zijn in onze maatschappij
ruggebruik resoluut afwijzen. Wat opviel tijdens het stellen van deze vraag, is dat de sociale
leden zeer gevoelsmatig antwoordden, gaande van onmacht (dat er niets aan de situat

g
 

“Ik ben volledig anti-dr
v
verkopen. Dat bestond vroeger niet. In wat voor een rotwereld leven wij eigenlijk?” 

er het vermelden waard is, is dat twee sociale netwerkleden cannabis wel nog zouden toelate
e zo tegen drugs zijn.  
 
“Ik kan da
gerust. Ze zeggen altijd 

nek, maar dienen is normaal en gaat gaan werken zenne. T Is puur tegen de pijn en om
te slapen, voor de
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- Zelfgebruik van drugs: 
 
Op de vraag of de sociale netwerkleden ooit zelf in hun leven drugs hadden gebruikt, was het 
antwoord direct ‘neen’.  
Twee personen roken wel sigaretten en geven toe dat roken al een serieuze verslaving is. Ze kunnen 
zich dan ook voorstellen dat het moeilijk is om van een drugsverslaving af te geraken.  
Eén persoon neemt pillen om medische redenen. Maar als hij ze niet zou moeten nemen, zou hij ze 

egsmijten. Hij zegt zelfs tegen zijn huisdokter dat hij niet te veel pillen moet voorschrijven want 
dat hij zich afvraagt wat er allemaal in die pillen zou zitten. 

wee sociale netwerkleden geven aan dat ze in gans hun leven niet gerookt of gedronken hebben en 

uiken?: 

w
anders neemt hij ze toch niet in. Vooral om
T
dat ook nooit zullen doen. 
 

- Heb je hem ooit zien gebr  

zien gebruiken. De gedetineerden moesten 
at ook niet riskeren, want de sociale netwerkleden lieten het gewoon niet toe. Ze gaven aan dat ze dat 

te confr
Maar ni

iet wouden dat hun familieleden of vrienden dit zagen.  

“Neen, nooit voor mijn ogen. En da was zijn idee, zijn druggebruik vroeger was onder 
 

 
Alle sociale netwerkleden hebben de gedetineerden nooit 
d

onterend zouden vinden.  
et alleen de sociale netwerkleden lieten het niet toe, de gedetineerden gaven zelf ook aan dat ze 

n
 

vrienden. Hij is ook nooit met drugs in zijn zakken thuisgekomen. Wél volledig onder invloed.”
 

- Hoe wist je dat hij gebruikte?:  
 
Eén sociaal netwerklid wist meteen dat de persoon gebruikte, aangezien haar andere zonen en dochter 
ook verslaafd waren. De andere sociale netwerkleden (N = 4) gaven aan dat ze in het begin eigenlijk 
weinig dens 
dat de p Dit vooral omdat ze veranderingen zagen in het gedrag/ karakter 

an de personen.  

 ze er 
allemaal uithalen hoor.” 

 
Voor ze  
sympto
 

er gaande was met mijn broer en welke veranderingen ik in zijn 
gedrag zag, hebben ze me het een en ander duidelijk gemaakt en gezegd ‘als ze dat doen, dan 

k 
daad 

én sociaal netwerklid wist echt niet dat de persoon drugs gebruikte, tot ze het zelf in de krant had 
gelezen
gekend;
vertrouw
 

T enige dat ik over drugs kende, was van wat k ne keer gezien had op den televisie, maar 
oor de rest… Ik ben pas te weten gekomen wat er gebeurt is, toen ik het in de gazet gelezen 

 

wisten over drugs. Op termijn hadden drie van de vijf sociale netwerkleden wel vermoe
ersonen drugs gebruikten. 

v
 
“ Ge ziet da wel hé, hun uiterlijk verandert, zwarte ogen die ze krijgen,… Ik kan

ker te zijn, hebben twee sociale netwerkleden informatie opgezocht of gevraagd over bepaalde
men. Aan de hand van deze informatie werden hun vermoedens dan bevestigd.  

“Ik heb veranderingen in zijn gedrag gezien en ik ben eens naar t JAC geweest om er over te 
praten. Toen ik vertelde wat 

zal je dat zien’ enzo. Ik ben daar ook beginnen op letten. Ik ben daar dan verder in gegaan, 
heb foldertjes over drugs gelezen enzo. Ik controleerde dat dan of het waar was, en inder
komt er veel waarheid uit.” 

 
E

. Deze vrouw gaf dan ook aan dat ze het gevoel had dat ze haar kleinzoon nooit écht had 
 ze voelde zich belogen en vond het spijtig dat haar kleinzoon haar nooit heeft willen 
en ondanks het feit dat ze tegen drugs is.  

“
v
heb. Want hij heeft er mij nooit iets van gezegd.” 
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- Positieve en negatieve eigenschappen:  
 
Om na te gaan hoe de sociale netwerkleden de gedetineerden zouden omschrijven, heb ik hen 
gevraagd een aantal negatieve en positieve eigenschappen op te sommen. Wat sterk opviel, is dat de 
sociale netwerkleden niet langer moesten nadenken over de positieve eigenschappen dan over de 

egatieve eigenschappen. Het druggebruik van de persoon (en daaraan gekoppelde problemen) werd 
bij iede
nieman n in 
kwestie

ij goed is, dan is hij nen crème van nen vent; hij werkt, hij helpt, … Als t hij gebruikte, 
dan niet, dan weigerde hij veel om iets te doen omdat hij niet wou dat wij zagen dat hij 

n
reen aangehaald als zijnde een zeer negatieve eigenschap, maar los van het druggebruik gaf 
d een andere negatieve eigenschap aan. Alle sociale netwerkleden vertelden dat de persoo
 een goed persoon is als deze geen drugs gebruikt.  

 
“Als h

gebruikte. T Is echt genen slechte jongen hoor, maja…”  
 
■ Detentie:  
 
Er werd aan de sociale netwerkleden gevraagd of ze de straf van de gedetineerden terecht vinden en 

ie er allemaal van op de hoogte is dat de personen in kwestie opgesloten zitten. Ook andere vragen 
oest de gedetineerde ooit vrijkomen, zou u hem dan helpen? Moest de 

edetineerde hervallen, zou u hem dan nog steeds helpen? Heb je er vertrouwen in dat het goed zal 

w
werden gesteld zoals: M
g
komen?  
 

- Straf terecht?: 
 
Twee so
Eén daa
van de d
 

 dat ze hem nog een jaar in een 
TG ofzo steken om van dienen drugs af te zijn. Dat hij ne keer echt geholpen wordt. Hij zit wel 

. Hij 
eft meer hulp nodig, zodat hij een huis en werk en een lief kan hebben. Met vrijkomen alleen 

wordt hij niet geholpen zenne. Hij moet er door geraken.”  
 
Eén soc
gedaan.
 

en dat hij gedaan heeft. Als ik lees 
in de krant wat bepaalde mensen soms uitsteken,…t Is te zien welke rechter dat je hebt zeker? 

t het toch”.  

Eén soc ij 
is tegen  
tot stan
 

 

n die eigenlijk hier in België? 20 jaar misschien en 

, als ge daar drie of vier keer opgepakt geweest zijt voor drugs, dan zit ge daar 
levenlang hé…. Ik ben daar van overtuigd dat da hier ook zou werken. En da mag zelfs onze 

ciale netwerkleden vinden de straffen die de gedetineerden gekregen hebben zeker terecht. 
rvan zou zelfs liever willen dat de gedetineerde nog langer opgesloten zit, maar dan vooral om 
rugs af te geraken.  

“Ja, zeker; k zou zelfs durven zeggen dat ik liever zou willen

in de gevangenis, ne keer drie maanden en ne keer zes maanden, maar dat is niet genoeg
he

iaal netwerklid vindt dat de gedetineerde te veel jaren gekregen heeft voor wat hij heeft 
  

“Ik vind dat hij veel te veel jaren gekregen heeft voor hetge

T Was natuurlijk bij hem niet de eerste keer dat hij iets had uitgestoken, dat speelt 
waarschijnlijk ook een rol hé. Alles bijeen gezien, vond ik tien jaar toch te veel. Ik denk wel 
dat hij een grote les geleerd heeft, allé ik hoop

 
iaal netwerklid vindt dat de manier waarop de gedetineerde zijn straf uitzit niet terecht is. H
 elektronisch toezicht en vervroegde vrijlatingen. Hij vindt dat er een strengere strafoplegging
d moet worden zoals in de Verenigde Staten.  

“Hij heeft een tijdje in Merksplas gezeten en dan kwam hij thuis met zo’n bandje rond zijn 
enkel. Niets van… Neen, da sta ik niet toe da ze met zo’n bandje naar huis mogen komen. Ze
zijn gestraft en ze moeten hun straf maar in t gevang uitzitten! Die mannen da 30, 40 jaar 
krijgen, zelfs levenslang, hoelang krijge
dan worden ze losgelaten. Hun straf wordt dus voor een groot stuk kwijtgescholden hé. In 
Amerika hé

kleinzoon zijn, da speelt geen rol hé.” 
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En één sociaal netwerklid heeft moeite om op deze vraag te antwoorden, omdat ze zelf niet weet hoe 
alles verlopen is.  
 

“Ik ga niet zeggen ‘terecht’. Want hoe het allemaal gebeurt is, die straf, weet ik nie.” 
 

- Wie weet dat de persoon in de gevangenis zit?: 
 
Drie sociale netwerkleden gaven aan dat iedereen in de omgeving weet dat de desbetreffende persoon 
in de ge  
worden
sterk ap
 

rd kan over zeggen! Geen enen! 
Hij heeft zelf op oudejaarsavond ingebroken bij de buren en iedereen wist dat hij het was. En 

angs geweest en hij heeft nog nen brief geschreven met zijn excuses en al…. In geen geval 
hebben die mensen ons veroordeeld en da doe wel deugd.” 

én sociaal netwerklid gaf aan dat niemand het weet. En één sociaal netwerklid gaf geen antwoord op 

vangenis zit. Deze sociale netwerkleden gaven aan dat ze niet door hun omgeving veroordeeld
 omdat hun familielid of vriend in de gevangenis zit, iets wat de sociale netwerkleden zeer 
preciëren.  

“Oh, allemaal. Mah, der is genen enen dat er een slecht woo

weet ge, die mensen hebben daar nooit iets slecht van gezegd. Onze kleinzoon is zelfs nog bij 
hen l

 
E
deze vraag.  
 

- Moest hij vrij komen, zou hij dan bij u terug terecht kunnen? Zou je hem helpen?:  
 
Vier sociale netwerkleden gaven aan dat ze er zullen zijn voor de gedetineerden als deze vrijkomen en
dat ze de gedetineerden zullen helpen. Alle vier de sociale netwerkleden gaven ook aan dat ze dit
zullen doen als de persoon in kwestie van de drugs blijft, zich herpakt en een eigen leven probeert op 
te bouwe

 
 pas 

n. Eén sociaal netwerklid gaf aan dat hij de gedetineerde zeker zal helpen, maar die hulp 
etekent echter niet dat de gedetineerde er terug mag gaan wonen. Eén sociaal netwerklid gaf aan dat 

ze de ge
sociale te 
nemen. 
 

j 
 

 doen zodat er constant aan 
gewerkt kan worden. En als ’t hem vrijkomt, zou ‘k willen dat hij begeleid wonen volgt en 

et 
begeleid worden. En ik zal hem daar zeker en vast altijd in steunen, dat weet hij, mah eerst 

an nog steeds helpen?: 

b
detineerde wel wil helpen, maar niet weet of ze het financieel wel zal aankunnen. Twee 
netwerkleden vinden dat ze te oud zijn om de personen in kwestie volledig onder hun hoede 
 

“k Kijk, hij weet dat hij van dienen drugs vanaf moet zijn. K heb hem gezegd dat hij niet bi
mij moet komen vooraleer dat hij hem eerst niet bewijst, dat hij werk kan hebben enzo. Hij
moet eerst bewijzen dat hij dat kan en dan zal’k hem helpen. Kijk, voor mijn part mogen ze 
hem nu uit Ieper halen en hem een drugsbehandeling laten

werkt zodat hij zelfstandig kan beginnen leven. Mijn broer is wel iemand die daarin mo

moet hij hem bewijzen. Anders interesseert mij da niet.”  
 
Eén sociaal netwerklid gaf aan dat de gedetineerde niet meer welkom is nadat deze vrijkomt.  
 

- Moest de gedetineerde vrijkomen en hij hervalt, zou je hem d  

Slechts é
zou her it sociale netwerklid de vriend is van een 

edetineerde en het enige netwerklid van de vijf dat geen familie is.  

r t 

e netwerkleden (N= 4) zouden de gedetineerden niet meer helpen indien er sprake zou 
ijn van recidive. De gedetineerden hebben als het ware nog een laatste kans om zich te bewijzen. 

 
én sociaal netwerklid zou een poging ondernemen om de gedetineerde te helpen indien deze 

vallen. Wat misschien te vermelden waard is, is dat d
g
 

“Ik denk dat ik bij hem wel nog een poging zou ondernemen, aangezien ons verleden, maa
is natuurlijk moeilijk om daar op te antwoorden.”  

 
De andere social
z
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Indien d
De antw n en werden kort en 

ondig gezegd. 

 “Neen, ik heb hem gezegd dat het nu zijn laatste kans is. Als k hem ooit nog eens betrap met 

 het goed zal komen?:

e gedetineerden zouden hervallen, dan zouden ze niet meer moeten rekenen op hulp of steun. 
oorden die ik kreeg op deze vraag werden zeer snel door hen gegeve

b
 

drugs, t maakt nie uit wa, dan vliegt hij buiten. Geen compassie…” 
 

- Heb je er vertrouwen in dat  

Drie soc
gedetin en 
hun lev
 

wil veranderen. Wil gaan werken… En dat 
hij naar de toekomst toe zijn zoontje wil terug hebben en zo… En als hij dan definitief naar 

l 
el 

Twee so
twijfels
vindt da

 
al 

at ik verontrustend vond uit deze resultaten, is dat twee sociale netwerkleden er (bijna) overtuigd 

e 

et verder zal gaan met de gedetineerde. Drie sociale netwerkleden geloven dat er iets goeds 
al voortkomen uit de situatie van de gedetineerden, terwijl twee sociale netwerkleden toch bezorgd 

tot het einde drugs zullen gebruiken. Slechts één sociaal netwerklid, de 
oeder van een gedetineerde, gelooft er niet in dat ze de persoon die ze van vroeger kende, terug zal 

 
iale netwerkleden hebben er vertrouwen in dat het later terug zal goed komen met de 

eerde. Ze vinden dat de gedetineerden goed bezig zijn en geloven dan ook dat de gedetineerd
en echt willen veranderen.  

 “Ik zie nu dat hij zijn best doet. Dat hij zijn leven 

huis komt, wil hij bewijzen aan iedereen dat hij er positief is uitgekomen. Er zijn wel vee
gasten die daar zitten, die er na 3 weken al mee stoppen. Mah, ik voel aan dat hij zich echt w
wil bewijzen en k denk wel dat t hem zal lukken.” 

 
ciale netwerkleden hebben veel minder vertrouwen in de gedetineerden en hebben hun 

 of het ooit nog goed zal komen na wat de personen gedaan hebben. Eén sociaal netwerklid 
t de gedetineerde nooit tot het inzicht zal komen dat hij zijn leven moet veranderen.  

 
“Mijnen kleinzoon is nu goe en ik hoop dat hij goed zal blijven. Mah, de politie heeft gezegd
da k er niet te veel moet op hopen dat t goed zal komen met hem. Ik peis dat k als k hem z
laten vallen en niet meer op hem let, hij zich zelf zal doden. Ik ben er bijna overtuigd van.” 

 
W
van zijn dat de gedetineerden zichzelf zullen doden als deze laatsten niet meer bij hun familielid 
terecht kunnen. Dit wil zeggen dat bijna de helft van de ondervraagden ervan uitgaan dat zelfmoord 
door de gedetineerden kan gebeuren indien ze de gedetineerden aan hun lot zouden overlaten.  
 
Als we kijken naar de kwantitatieve gegevens, specifiek naar de Hoop-Wanhoop vragenlijst van d
Stress-strain-coping-support model (Orford, et al., 1998), dan is geen enkel sociaal netwerklid bang 
over hoe h
z
zijn dat de gedetineerden 
m
krijgen.  
 
■ Ervaren gevolgen:  
 
Om een betere zicht te krijgen op welke gevolgen sociale netwerkleden ondervinden en welke 

upport model 
an Orford et al. (1998) afgenomen. In dit model is er een subschaal ‘The Symptom Rating Test’ die 
ich focust op de symptomen die familieleden ervaren ten gevolge van het druggebruik.  

nderstaande tabel geeft de scores van de psychologische en fysieke symptomen weer: 

problemen ze hebben ontwikkeld, hebben we in dit onderzoek het Stress-strain-coping-s
v
z
 
O
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Tabel 19: scores symptomen 
Score  Mean   SD   

Psychologische 
symptomen   29,

 
11,6 7

     ▪ Sociaal netwerklid 1 50   
     ▪ Sociaal netwerklid 2 

id 3 
24 
22 

  
     ▪ Sociaal netwerkl   
     ▪ Sociaal netwerklid 4 29   
     ▪ Sociaal netwerklid 5 23   
Fysieke symptomen   1 7,98 7
     ▪ Sociaal netwerklid 1 32   
     ▪ Sociaal netwerklid 2 

▪ Sociaal netwerklid 3 
17 
13 

 
 

 
      

     ▪ Sociaal netwerklid 4 14   
     ▪ Sociaal netwerklid 5 14   
 
Uit de resultaten blijkt dat één sociaal netwerklid hoog scoort op de psychologische symptomen en op 

e fysieke symptomen. Dit betekent dat het sociale netwerklid veel last ondervindt van de gevolgen 
en 

ociale netwerkleden werden vergeleken met de gemiddelde waarden van de 
ymptomen aan de hand van een t-toets. Daaruit blijkt dat de psychologische symptomen statistisch 

= 5,051 

d
ten gevolge van de detentie en het druggebruik. De overige vier sociale netwerkleden ondervind
veel minder tot geen last.  
 
De scores van de s
s
significant (t = 5,649 met ρ <.05) zijn. En de fysieke symptomen ook statistisch significant (t 
met ρ <.05) zijn. 
 
Ook in de interviews werd er aan de sociale netwerkleden gevraagd of zij bepaalde gevolgen 
ondervinden ten gevolge van de detentie en het druggebruik.  
 
Vier sociale netwerkleden gaven aan dat ze geen érnstige gevolgen hadden ondervonden. Ze hebben 

el allemaal een aantal negatieve zaken meegemaakt, gaande van nagekeken worden op straat tot 
onrust. 
sociaal 
 

en 
d, 

 uur 
gaan halen als t hij telefoneerde, anders kon ik niet slapen. Bed uit, auto in. En da was niet 

 

den, 

ij het toch moeilijk heeft gehad, hij had op een bepaald moment zelfs tranen 
 de ogen. En twee sociale netwerkleden gaven aan dat ze geen ernstige gevolgen hadden 

ij als zeer 

w
Het ene sociaal netwerklid gaf aan dat hij daar niet echt last van ondervond, terwijl een ander 
netwerklid toch aangaf dat hij er zich wat over bekommerde.  

 “ Neen, ik heb geen enkelen invloed ondervonden. T Was genen jongen die we niet aankond
hé… Da nie! Waar we wel wat last van hadden, was voornamelijk onrust. Ik heb vaak gezeg
trekt uwen plan, ik ken u niet meer en dit en dat. Maar toch ging ik hem s’nachts om 2, 3

ene keer hé, da was dagelijks en wekelijks… Elke week weer tzelfde. Ons leven was op den
duur afgestemd op het zijne! En we moesten nog zien dat we konden gaan werken hé”  

 
Wat sterk opviel, was dat deze vier netwerkleden zeer vastberaden op deze vragen antwoord
terwijl hun gedrag of mimiek mij soms een ander gevoel gaf. Bij één sociaal netwerklid hoorde ik 
duidelijk in zijn stem dat h
in
ondervonden, terwijl ze later tijdens de interviews toch praatten over bepaalde zaken die z
negatief hadden ervaren:  
 
Voorbeeld: De zus van een gedetineerde vertelde doorheen het interview dat ze zeer veel 
schuldgevoelens heeft en het gevoel heeft gefaald te hebben in haar verantwoordelijkheidstaak. Haar 
broer had tijdens zijn penitentiair verlof stiekem op de toilet drugs gebruikt terwijl zijn zus de 

rantwoordelijkheid over hem had. Die schuldgevoelens maken dat ze nu zo verbitterd is en weinig ve

 63
 



vertrouw
niet me
  

“ Ik voelde mij echt slecht, ik voelde me schuldig, omdat hij mijn verantwoordelijkheid was. T 

en heeft in haar broer. Het vooral heeft maanden aangesleept en heeft er voor gezorgd dat ze 
er bij hem op bezoek gaat.  

Is daarom ook dat k zo boos op hem ben hé. Ik kon da niet geloven, 5 minuten was t hij van 
onder mijn ogen en t was al gebeurt. k Ga da nooit vergeten.” 

 
Voorbeeld: De grootmoeder van een gedetineerde vertelde tijdens het interview dat haar kleinzoon 
haar ooit zo ver heeft gebracht om, buiten haar medeweten, cannabis naar de gevangenis te brengen. 
Ze wist niet was het was en heeft het dan ook gedaan. Toen ze wist dat het cannabis was, voelde ze 
zich ser
terug op

 
ten gekomen ben dat het 

marihuana was, toen was het mis. Ik heb hem toen fel mijn gedacht gezegd… Ik voelde mij 
r 

ieus gebruikt en geschonden in haar vertrouwen. Het heeft dan ook lang geduurd voordat ze 
 bezoek wou gaan.  
 
“Mijn kleinzoon heeft ooit eens gevraagd of ik eens iets wou meebrengen naar de gevangenis.
Ik wist niet wat het was maar had het gedaan. Toen ik te we

serieus gebruikt en hij had sterk mijn vertrouwen geschonden. Ik ben dan ook lang niet mee
op bezoek gegaan… Wat moesten ze van mij nie denken!” 

 
Eén sociaal netwerklid gaf wel aan dat ze ernstige gevolgen ondervonden had ten gevolge van het 
druggebruik van zowel de gedetineerde als van al haar andere kinderen die ook een verslaving hadden. 
Deze vrouw was er het hart van in toen ze verte

 
lde over het gebruik van haar zoon die in Ruislede zit, 

lsook over het gebruik van haar andere kinderen. Deze vrouw leeft al verscheidene jaren thuis en 
staat als
dat ze z
 

en 
ders. Die jongens maakten mijn leven kapot en t was tijd om eens te 

kijken naar mijn eigen leven. Ik ben al een paar jaren thuis, t staan ingeschreven als invalide. 
ker…! Ik kan niet meer slapen, ik ben 

depressief, ik ben op…!” 

a
 invalide geregistreerd. Ze heeft de hoop op een goed en gelukkig leven opgegeven en gaf aan 
ich werkelijk (zwaar) depressief voelt.  

“Mijn dochter heb ik buiten gesmeten toen ze zestien jaar was. Ze zat volop aan de drugs. En 
toen mijn jongste zoon 18 geworden was, hij woonde nog thuis, heb ik zelf de politie gebeld en 
heb ik hem laten meepakken. Normaal mag ik dat niet doen als moeder, maar je kan daar toch 
nie blijven mee leven met zulke jongens. Dat gaat niet! Ik heb van mijn hart nen steen moet
maken, mah ik kon niet an

ZIJ hebben mij zo gemaakt. Je weet niet wat da is ze

 
- Hoe kijk je op dit moment naar de toekomst?  

 
Alle sociale netwerkleden geven aan dat ze positiever staan tegenover de dingen in het leven. Vier 
ociale netwerkleden vinden dat hun leven ook beter begint te worden. Slechts één sociaal netwerklid 

h 
s
is pessimistisch over haar onmiddellijke toekomst, terwijl twee sociale netwerkleden bezig zijn zic
voor te bereiden op een nieuwe toekomst.  
 
► ONDERZOEKSVRAAG 2: Maken significante anderen gebruik van het huidige 
hulpaanbod en hebben ze hier nood aan?  
 
Tijdens de interviews werd er aan de sociale netwerkleden gevraagd of zij sociale steun krijgen en of 
ij daarnaast ook gebruik maken van het professionele hulpaanbod.  z

 
■ Sociale steun: 
 
Wat opvalt uit de interviews is dat drie sociale netwerkleden geen échte sociale contacten hebben met
andere mensen uit hun omgeving. Ze geven aan dat ze zich liever zelf bezighouden en willen ook m
rust gelaten worden. Deze drie sociale netwerkleden hebben ook amper familie of vrienden waarbij 
terecht kunnen. De grootmoeder uit Menen bijvoorbeeld komt niet vaak uit haar huis omdat ze moet
zorgen voor haar zieke echtgenoot. De moeder uit Oostende is zelf invalide en kan niet vaak haar 

 
et 
ze 
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appartement verlaten. En de grootvader uit Westerlo heeft geen nood aan sociale contacten en doet 
alles met zijn echtgenote. De andere twee sociale netwerkleden geven wel aan dat ze geregeld eens 
ociale contacten hebben. De vriend uit Ieper heeft een eigen café en ziet en praat dus dagelijks met 

loeg van haar zoon 
m te supporteren.  

s
mensen en de zus uit Menen gaat soms uit met vrienden of gaat naar de voetbalp
o
 

- Welke sociale steun krijgt men en heeft men nood aan die steun?: 
 
De vijf sociale netwerkleden geven allemaal aan dat ze geen “sociale” steun krijgen en hier ook geen 
nood aan hebben. Indien ze problemen zouden ondervinden, lossen ze dit liever zelf op (alleen) of 
samen met hun partner.  
 
Tijdens het stellen van deze vraag waren er slechts twee van de vijf sociale netwerkleden die mij echt 

et gevoel gaven dat zij geen nood hebben aan sociale steun. Wat opvalt is dat deze twee sociale 
netwerk
iemand
 

o als k problemen zou hebben, mah k heb daar niet echt nood aan. K 
Voel mij er niet slecht bij, bij de ganse situatie. En moest er echt iets op mijnen lever liggen, 

n 

s af aan steeds alles alleen heeft gedaan en dat ze zelfs haar moeder 
nooit heeft lastig gevallen met problemen. Ze is een type dat alles eerst zelf zal proberen. Het enige dat 
ze nodi
nieman

 
 

m een betere zicht te krijgen op de sociale steun die de sociale netwerkleden al dan niet krijgen, 
men. De ISEL peilt naar 

e waargenomen beschikbaarheid van bronnen van sociale steun. 

de 4 an er.  

: Sc le
Appraisal Tangi Self-esteem Belonging 

h
leden de enige twee personen zijn die sociale contacten hebben met anderen. Zij kunnen bij 

 terecht en indien nodig hun problemen aan iemand vertellen.  

“Neen, ik trek me dat niet aan. Als k wil praten, dan zal k t wel aan iemand kwijt kunnen, en 
als k t wil opsparen dan spaar ik het op, k zal daar zeker niet ziek van zijn. K Ben nogal vrij 
zelfstandig op da vlak. K los liever de problemen zelf op. K Heb wel een vriendin die k kan 
vertrouwen en die niet alles wat ik zeg ga rondbazuinen. Ik kan naar iedereen bellen, naar t 
JAC of naar Ruiselede ofz

dan wacht ik ermee tot ik hem zelf hoor of zie en dan praat ik er met hem over. Dan hebben we 
eens een goed gesprek.”  

 
De overige drie sociale netwerkleden hebben geen sociale contacten, en bij deze drie voelde ik aan dat 
er bepaalde zaken waren, waar de sociale netwerkleden mee worstelden die ze misschien best aa
iemand kwijt zouden kunnen. Maar zelf gaven ze aan dat ze geen nood hebben aan hulp door andere 
mensen. Eén sociaal netwerklid gaf aan dat andere mensen hem niet kan steunen, omdat zij niet weten 
hoe hij zich voelt. Hij wil liever gerust gelaten worden, meer moet hij niet hebben. Eén sociaal 
netwerklid gaf aan dat ze van jong

g heeft, is een beetje huishoudelijke hulp. En een ander sociaal netwerklid gaf aan dat ze 
d kent, buiten haar man.  

“We hebben steeds alles als koppel zelf gedaan. Andere mensen moeten ons nie helpen. Ze
zouden ons gewoon moeten gerust laten op dat gebied. Meer moet ik niet hebben.” 

 
O
hebben we in dit onderzoek de Interpersonal Support Evaluation List afgeno
d
 
Onderstaande tabel geeft de scores van  subschalen v de ISEL we
 
Tabel 20 ores subscha n ISEL 
  ble 
  M = 25,6 M = 23,20  M = 2

SD = 5,857 SD = 1,6431 SD = 1,3038 SD = 2,1213 
M = 19,20 4 

  
Persoon 1 27 24 18 22 
Persoon 2 26 22          18  22 
Persoon 3 27 21 19 27 
Persoon 4 16 25 20 24 
Persoon 5 32 24 21 25 
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Uit de resultaten zien we dat buiten twee lagere waarden, alle sociale netwerkleden hoge scores halen 
op de vier subschalen: namelijk de schattingssteun, de tastbare steun, behorende steun en 
zelfrespectsteun. Uit deze resultaten blijkt dus dat alle sociale netwerkleden over de mogelijkheid 

eschikken om een beroep te doen op eventuele sociale ondersteuning. Maar dit betekent daarom niet 

 vergeleken met de 
emiddelde waarden van deze vier subschalen aan de hand van een t-toets. Daaruit blijkt dat de 

jn: appraisal (t = 9,774 met ρ < .05); tangible (t = 31, 571 met ρ < 
5); self-esteem (t = 32,928 met ρ < .05) en belonging (t = 25,298 met ρ < .05).  

b
dat ze van die mogelijkheid gebruik maken. Uit de kwalitatieve gegevens blijkt namelijk dat geen 
enkel sociaal netwerklid een beroep doet op iemand anders als het op sociale steun aankomt.  
 
De scores van de sociale netwerkleden op de vier subschalen van de ISEL werden
g
subschalen statistisch significant zi
.0
 
■ Professionele ondersteuning:  
 
Naast sociale steun, is professionele steun voor sommigen mensen boordnodig. Er werd daarom aan de 

en 

esultaten blijkt dat geen enkel sociaal netwerklid professionele ondersteuning krijgt en daar 

sociale netwerkleden gevraagd of zij enige professionele steun krijgen en of zij eventueel nood hebb
aan professionele ondersteuning.  
 
Uit de r
ook geen nood aan heeft. Alle sociale netwerkleden lossen hun problemen liever zelf op, m
wel van op de hoogte dat er een aanbod aan professionele hulp bestaat waar ze een beroep op kunnen 
doen.  
De redenen waarom de sociale ne

aar zijn er 

twerkleden geen beroep doen op professionele hulp zijn 
dt 

on 

Eén sociaal netwerklid gaf wel aan dat als de nood hoog is, ze naar een ziekenhuis of advocaat zou 
gaan. E
opvang

Moest ik willen, dan zou ik eens bij iemand gaan. Ik weet dat ik constant wel ergens terecht 
e 

 gevoel.” 
 

uiteenlopend. De eigen trotst zit soms in de weg, men wil niet praten omdat men anders nerveus wor
en omdat er slechte herinneringen worden boven gehaald, men vertrouwt soms de instanties gewo
niet vanuit slechte ervaringen,… 

n dat ze later, moest haar echtgenoot overlijden, naar een instelling zou willen gaan voor 
 en zorgen. Eén sociaal netwerklid belt soms eens naar Petra van de PSD te Ruislede.  
 
“
kan hoor. Maar mijnen trots is precies te hoog op da vlak. Ik doet t liever zelf, t geeft m
achteraf ook een goed

- Vind je dat er meer gedaan moet worden voor familieleden van druggebruikende 
gedetineerden?: 

 
Ondanks het feit dat deze vijf sociale netwerkleden geen nood hebben aan enige ondersteuning wil 

iet zeggen dat andere sociale netwerkleden hier ook geen nood aan hebben. Om eens te polsen of er 
erd 

 is 
r enige twijfel bij het beantwoorden van deze vraag. Ze vertrekken allemaal nogal sterk vanuit hun 

eigen p
hebben,
 

jn 

ers dan, praten over hunne zoon of dochter die ze juist betrapt hebben op smoren of 
zo. t Gebeurt dagelijks hé en daarom niet ver van ons. Ik heb al eens zelf voor bepaalde 

 

n
iets meer gedaan moet worden naar sociale netwerkleden van druggebruikende gedetineerden toe w
deze vraag daarom gesteld.  
 
Vier sociale netwerkleden gaven aan dat ze wel vinden dat andere sociale netwerkleden misschien 
nood hebben aan ondersteuning en dat die ondersteuning dan ook gegeven moet worden. Maar toch
e

erspectief op hulp en ondersteuning. En aangezien niemand van hen vindt dat ze steun nodig 
 lijkt het precies moeilijk om toe te geven dat anderen er misschien wel nood aan hebben.  

“Bepaalde opvang voor ouders zou misschien wel helpen, k denk dat het heel erg moet zi
voor hen. Die mensen staan in principe machteloos hé. Hier in t café komen soms mensen, 
vooral oud

mensen gekeken voor eventueel preventiewerk, maar k weet niet in hoeverre ze er naar toe zijn
gegaan.”  
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Eén soc
te beslis r persoon.  

 
voor anderen.”  

iaal netwerklid vindt het moeilijk om de deze vraag te antwoorden. Hij vindt het moeilijk om 
sen voor een ande

 
“Neen, niet echt…. We gaan zelf bij niemand niet, dus… Das moeilijk te zeggen hé, beslissen

 
- Vind je dat er in de media of op vlak van de overheid iets meer moet gedaan worden?: 

 
Deze vraag werd gesteld om na te gaan of de sociale netwerkleden vinden dat er genoeg gedaan wordt 

ende:  

rmatie verspreidt moeten worden.  

rkers moeten komen en deze zouden op de juiste locaties moeten        
worden gepositioneerd.  

o 

 
f ze hem nie wouden helpen, 

en de politie deed zelfs niets. Hij heeft dan in een kapelleke geslapen, da vond ik toen triestig. 
t aan hun lot 

  
 Nazorg zou als even belangrijk moeten worden beschouwd om het aantal recidieven te 

o 
 

doen hé, 
een 

vervroegde vrijlatingen meer. Geen tweede kansen meer, zeker die moordenaars die 20 jaar 
ogezegd een tweede kans 

hoor!” 
 

 Er zou een gericht drugsbeleid naar jongeren toe moeten gevoerd worden.  

om druggebruik en criminaliteit in onze maatschappij tegen te gaan. Alle sociale netwerkleden vinden 
dat er iets meer gedaan moet worden. Uit de resultaten blijkt het volg
 
o Er zou meer actie ondernomen moeten worden tegen drugscriminaliteit.  

 Er zou meer gerichte infoo
o Er zouden meer nauwgezette en doelgerichte campagnes opgezet moeten worden.  

 Er zouden meer straathoekweo

De politie zou beter opgeleid moeten worden om drugsdelinquenten beter te kunnen opvangen 
en eventueel door te sturen.  

“Mijn broer is zelf ne keer naar de politie geweest om te vragen o

Ik vind dat als iemand hulp komt vragen dat men ze dan moet helpen en ze nie
moeten laten. T Ligt dan niet alleen aan de persoon meer hé…” 

 
o Het aantal speciale centra zoals Ruislede zouden moeten uitgebreid worden.
o

beperken.  
Vervroegde vrijlatingen zouden minder soepel moeten worden toegestaan.  

“ Ze zijn bezig over de Wet le Jeune, maar da is allemaal verkeerd. Wat da ze moeten 
k zal ’t ne keer zeggen: krijgt ge 5 jaar, dan moet ge 5 jaar zitten! En daarmee uit! G

krijgen maar na 10 jaar al mogen vrij rondlopen omdat ze z
verdienen. Die mensen die dood zijn, krijgen ook geen tweede kansen meer 

o Het gedoogbeleid rond cannabis moet opgedoekt worden.  
o

 
- Wat vind je van Ruislede? De werking, het regime, hun projecten,…?:  

 
Als laatste werd er aan de sociale netwerkleden gevraagd wat ze vinden van het penitentiaire 

lid 
  

 
e 

ociale netwerkleden dan ook met veel lof 
over de Believe-projecten gesproken. Ook vinden ze dat er veel mogelijkheden, bezigheden en 
activiteiten worden voorzien in Ruis algemene ontwikkeling. De sociale 

etwerkleden geloven echt in de werking
 

landbouwcentrum te Ruislede. Wat ze vinden van de werking, het regime, hun projecten, de 
begeleiding,… 
 
Over het algemeen zijn alle sociale netwerkleden tevreden over Ruislede en het feit dat hun familie
of vriend daar opgesloten zit (in vergelijking met bv. de gesloten gevangenissen van Ieper of Brugge).
Het feit dat Ruislede drugsvrij is, wordt door iedereen aanzien als een zeer positief punt aangezien de
drugsverslaving van de personen in kwestie in het verleden vaak zorgde voor vele problemen. Z
vinden dan ook dat er meer centra in België mogen komen zoals in Ruiselede, omdat er projectmatig 
gewerkt wordt aan een ‘clean’ bestaan. Er wordt door de s

lede, wat zorgt voor een goede 
 van Ruiselede.  n
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DEEL 4: DISCUSSIE 
 
Het vierde deel behelst een discussie betreffende het onderwerp van deze Masterproef, namelijk de 
karakteristieken en noden van sociale netwerkleden van personen die middelen misbruiken binnen 
penitentiaire landbouwcentrum te Ruislede.  
Deze discussie geeft kort de belangrijkste resultaten van het exploratief onderzoek weer. De discussie 
wordt daarna opgebouwd aan de hand van de onderzoeksvragen die bij de start v

het 

an het onderzoek 
erden geformuleerd. Elk van deze onderzoeksvragen zullen beantwoordt worden aan de hand van de 

pelijke literatuur, eigen meningen/ ervaringen en 
met Kaat, Petra en Hugo.  

w
resultaten van het exploratief onderzoek, wetenschap
an de hand van de interviews die ik heb afgenomen a

 
1) Korte samenvatting van de resultaten 

 
Het onderzoek is een kwalitatief en kwantitatief onderzoek waarbij er achttien drugsverslaafde 
gedetineerden, die opgesloten zitten in het PLC te Ruislede, en vijf sociale netwerkleden v
drugsverslaafde gedetineerden werden bevraagd aan de hand van enkele vragenlijsten en open 
interviews. Die afname gebeurde voor de gedetineerden in het PLC te Ruislede, voor de sociale 
netwerkleden in hun thuis- of werksituatie. Het on

an deze 

derzoek spitst zich enerzijds toe op de 
edetineerden, maar legt het hoofdaccent op de sociale netwerkleden, hun karakteristieken en hun 

 professionele ondersteuning. De resultaten uit deze vragenlijsten en open 
ieronder kort weergegeven.  

g
noden aan sociale en

terviews worden hin
 
► Gedetineerden 
 
Als we kijken naar wat de meerderheid van de gedetineerden verteld hebben tijdens de interviews, dan 

n 

 belangrijk 

iet in de verleiding komen om weg te lopen. De privacy binnen het PLC vooral als een 
 zo veel last hebben met de labels en vooroordelen die criminelen 

un 
le) ondersteuning door bv. de 

SD, begeleiders, … binnen het penitentiaire landbouwcentrum. Ze zijn wel op de hoogte van het 
anbod en weten dat ze steeds ergens terecht kunnen, maar de gedetineerden lossen hun problemen 
ever alleen op, of slaan eens een babbel met medegedetineerden.  

 

kan er gesteld worden dat de populatie gedetineerden in het PLC te Ruislede:  
 

- Op vlak van druggebruik en detentie:  
Meerdere malen opgesloten zitten en dit voornamelijk voor het bezit of handel van drugs en voor het 
plegen van geweld. Onder invloed van drugs waren op het moment dat ze hun feiten begaan hadden e
hun misdaad voornamelijk gepleegd hadden om aan geld te geraken om zo hun drugs te betalen. Geen 
bijkomende verslaving(en) hebben opgedaan in één van de gevangenissen waar ze in opgesloten zaten. 
Hun detentie en hoe ze opgevangen en begeleid worden relatief positief ervaren. Het heel
vinden dat het PLC te Ruislede drugsvrij is. Vinden dat het regime in Ruislede veel losser is en dat er 
meer mogelijkheden (werk, activiteiten, projecten,…) zijn in vergelijking met gesloten gevangenissen. 
N
belemmerende factor aanhalen. Niet
of verslaafden soms opgeplakt krijgen. 
 

- Op vlak van sociale steun:  
Wekelijks tot tweewekelijks bezoek krijgen en dit voornamelijk van hun moeder en vader. Ook 
telefoneren en schrijven met andere familieleden. Tijdens het bezoek eerder nood hebben aan een 
dagelijkse babbel over het leven buiten de vier muren. Nood hebben aan steun van hun familie of 
anderen en dat ze het bezoek dat ze krijgen van hun familie belangrijk vinden. Vinden dat er een 
duidelijk positief verschil is binnen hun relatie met hun familieleden. Hun familieleden of anderen 
zoals vrienden, partners,… als een extra stimulans zien om het Believe-project af te werken en om h
straf op een goede manier uit te zitten. Geen nood hebben aan (socia
P
a
li
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► Sociale netwerkleden 
 
Als we kijken naar wat de meerderheid van de sociale netwerkleden verteld hebben tijdens de 

ciale netwerkleden:  

 ze 

en 
. 

n 
ral 

e 
 dat 

rpakken en een eigen leven opbouwen. De gedetineerden niet meer 
aan helpen indien er sprake is van recidive. Er vertrouwen in hebben dat het later terug goed zal 

teun. 
t 

de 
ojecten, … binnen het PLC te Ruislede. Vinden dat het misschien voor andere sociale 

etwerkleden nodig is dat er iets meer gebeurt op vlak van opvang of begeleiding, maar niet voor 

interviews, dan kan er gesteld worden dat de so
 

- Op vlak van druggebruik en detentie:  
Volledig tegen drugs zijn in onze maatschappij en zelf nooit in hun leven drugs hebben gebruikt. De 
gedetineerden niet wouden zien gebruiken omdat ze het vooral zeer confronterend vinden en omdat
het niet toelieten. Wel vermoedens hadden dat de gedetineerden drugs gebruikten en dit vooral omdat 
er veranderingen te zien waren in hun gedrag/ karakter. Het druggebruik van de gedetineerden (
daaraan gekoppelde problemen) aanschouwen als een zeer negatieve eigenschap van de gedetineerden
De straf van de gedetineerden terecht vinden. Er geen probleem mee hebben dat iedereen in de 
omgeving weet dat de gedetineerde in de gevangenis zit. Vinden dat de relatie met de gedetineerde
‘anders’ is (maar daarom niet beter) in vergelijking met vroeger. Vinden dat de gedetineerden voo
van de drugs moeten blijven, geen misdaden meer mogen plegen, een werk moeten vinden en een 
leven moeten opbouwen. Op bezoek gaan bij de gedetineerden in het PLC te Ruislede, zich goed 
voelen tijdens deze bezoeken en niet praten over de problemen of het verleden van de gedetineerden. 
Geen ernstige gevolgen ondervonden hebben ten gevolge van de detentie of het drugmisbruik van d
gedetineerden. Er zullen zijn voor de gedetineerden en hen helpen als ze vrijkomen op voorwaarde
ze van de drugs blijven, zich he
g
komen met de gedetineerden.  
 

- Op vlak van sociale steun:  
Geen échte sociale contacten hebben met andere mensen uit hun omgeving. Ze geven aan dat ze zich 
liever zelf bezighouden en willen ook met rust gelaten worden. Amper familie of vrienden hebben 
waarbij ze terecht bij kunnen. Geen sociale steun krijgen en ook geen nood hebben aan sociale s
Vinden dat er op vlak van drugs en criminaliteit iets meer gedaan moet worden door de overheid of da
er meer aandacht aan moet gegeven worden in de media. Geen nood hebben aan professionele 
ondersteuning en er ook geen gebruik van maken. Zeer tevreden zijn over het regime, de werking, 
Believe-pr
n
zichzelf.  
 

2) Discussie aan de hand van de geformuleerde onderzoeksvragen 
 
2.1.) Wie zijn de sociale netwerkleden van drugsverslaafde gedetineerden en wat weten we over hun 
situatie?  
 
Het literatuuronderzoek leert ons dat er weinig geweten is over sociale netwerkleden van 
drugsverslaafde gedetineerden (O’Connell, 2005). Daarnaast is er ook weinig gekend over het profiel 

an sociale netwerkleden van gedetineerden (al dan niet met een bijkomende verslaving). Daarom 
elf .  

v
wordt kennis vaak opgebouwd aan de hand van gegevens over het profiel van gedetineerden z
 
In huidig onderzoek hebben we gezien dat de sociale netwerkleden voornamelijk bestaan uit 
familieleden van de gedetineerden: grootmoeder, grootvader, moeder, zus. Slechts één persoon is
vriend van een gedetineerde. In het PLC te Ruislede mag enkel en alleen de naaste familie op bezoek 
komen, vrienden en kennissen worden enkel toegelaten na een controle en goedkeuring door de 
directie. Het PLC probeert dus via het bezoek het contact tussen de familie en de gedetineerde in stan
te houden. En dat is belangrijk, want van familie wordt vaak verwacht dat ze steun bieden, zeker in 
crisissituaties. Men zou kunnen stellen dat familieleden in deze situaties doen wat ze horen te doen. 
Vrienden daarentegen hebben geen verplichtingen tegenover het individu. Deze steun wordt dan ook 
minder verwacht en wordt hierdoor ook positiever geëvaluee

 een 

d 

rd (Sarason & Sarason, 1985). Dit zien 
we in het huidige onderzoek ook: de vriend van een gedetineerde is de enige die de gedetineerde nog 
zal helpen als er sprake is van recidive bij de gedetineerde.  
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Het onderzoek van Van Haegendoorn et al. (2001) en het onderzoek van Claeys et al. (2000) wijzen 
op een overwegend lage scholing en een zwakke arbeidsmarktpositie van het justitiecliënteel. Als we
specifiek gaan kijken naar de resultaten van dit onderzoek, dan zien we dat alle vijf de respondenten 
een lage scholing hebben gelopen: drie personen hebben lager onderwijs gevolgd en twee personen 
hebben middelbaar onderwijs gevolgd maar hebben dit niet voltooid. Geen enkele respondent heeft 
verdere, hogere studies gevolgd op een Hoge School of Universiteit in België. De lage scholingsgraad 
is vaak het gevolg van een gebrek aan kansen, het gevolg van hun thuismilieu of hun zwakke socio-
economische positie waardoor hun kansen op een maatschappelijke integratie en een volwaard

 

ige job 
nstig beperkt worden. In dit onderzoek hebben slechts twee respondenten een job, en dit binnen de er

industriële/ secundaire sector (arbeidster) en de handelssector/ tertiaire sector (uitbater café).  
  
Uit onderzoek van Maes & Demeester (1997) blijkt dat twee op de drie gedetineerden voor hun 
detentie in een zogenaamde SIFplusgemeente woonden, dit wil zeggen een gemeente waarin de 
problematiek van maatschappelijke achterstelling scherp aanwezig is. Uit de screening van dossiers 
blijkt dat het gaat om een populatie gekenmerkt door een gebrek aan hulpbronnen en gaat het vaak om
mensen in een zogenaamde ‘multiproblemsituatie’

 
. We kunnen vanuit deze gegevens vermoeden 

ook de sociale netwerkleden getroffen worden door deze weinig gunstige situaties. Als we specifiek 
gaan kijken naar de resultaten van dit onderzoek, dan wonen drie van de respondenten in de SIF-
plusgemeenten Menen en Oostende. Twee respondenten wonen in een sociale wijk, één responde
woont in een klein rijhuisje, één respondent woont op een studio en één respondent woont boven 
café. De thuissituatie van deze respondenten kan omschreven worden als vrij ‘arm’. Niet alleen 
hebben deze mensen geen huis met alle comfort, ze hebben ook weinig interesses of hobby’s, ze 
hebben meerdere familieleden die in het verleden voor p

dat 

nt 
zijn 

roblemen hebben gezorgd en vaak is er ook 
prake van enig wantrouwen naar professionele instanties toe. Dit maakt dat ze zich maatschappelijk s

kwetsbaarder opstellen (Vettenburg & Lardeur, 2003).  
 
Wat zeer sterk opvalt in huidig onderzoek, is dat drie sociale netwerkleden weinig tot geen sociale 
contacten hebben met anderen. Men kan als het ware stellen dat zij op de piramide van Maslow 
eindigen in de tweede trap (behoefte aan veiligheid en zekerheid). Alle sociale netwerkleden willen 
niets liever dan met rust gelaten worden, ze hebben dan ook geen behoefte aan sociale contacten. De 

raag die hierbij gesteld kan worden, is hoe deze sociale netwerkleden dan omgaan met de detentie en 

n de 
ze sociale netwerkleden omgaan met ervaren 

roblemen, de noden en behoeften die zij ervaren, de wijze waarop ze gebruik maken van het 

.2.) Hoe gaan de netwerkleden om met de detentie enerzijds en de drugproblematiek van hun 

v
de drugproblematiek? Lost het ‘alleen zijn’ eventueel ervaren problemen op?  
 
=) In de volgende onderzoeksvragen komen ook elementen naar voor die onder deze eerste 
onderzoeksvraag kunnen vallen. Niet enkel de scholingsgraad of de woonsituatie karakterisere
sociale netwerkleden, maar ook de wijze waarop de
p
hulpaanbod en de mate waarin ze bereikbaar zijn.  
 
2
familielid, partner, vriend, ... anderzijds?  
 
Om een betere zicht te krijgen op welke gevolgen sociale netwerkleden ondervinden en welke 
problemen ze hebben ontwikkeld, hebben we in huidig onderzoek het stress-strain-coping-support 
model van Orford et al. (1998) afgenomen. In dit model is er een subschaal ‘The Symptom Rating 
Test’ die zich focust op de symptomen die familieleden ervaren ten gevolge van het druggebruik. De 
resultaten van deze ‘Symptom Rating Test’ (zie p 63) maken duidelijk dat de sociale netwerklede
aantal (voornamelijk psychologische en fysische) gevolgen ervaren. Maar als we ons gaan richten na
de resultaten uit het kwalitatieve gedeelte van dit onderzoek, het open interview, dan geven vie
sociale netwerkleden aan dat ze geen gevolgen ervaren ten gevolge van de detentie of druggebruik. 
Het aankruisen van standaardantwoordmogelijkheden leek dus voor alle sociale netwerkleden 
gemakkelijker dan te praten over hun gevoelens tijdens de interviews. Als toekomstige sociale werkers
leven wij in een wereld met therapieën en gesprekken. Wij vinden het dan ook de normaalste zaak om 
te spreken over zaken waar we mee bezig zijn of waar we een probleem rond hebben. We denken dat 
dit een manier is om onszelf te verrijken, maar voor mensen die daar niets mee te maken hebben, zoals

n een 
ar 

r 

 

 

 70
 



de sociale netwerkleden in huidig onderzoek, is dit een moeilijke zaak. De maatschappij is
een stuk in verbeterd, het is toegankelijker voor mensen om eens te zeggen dat ze het niet aankunnen 
en bij een therapeut willen gaan. Maar toch is het voor mensen niet zo evident om bij een 
professioneel iemand te gaan. Dit zien we in het huidig onderzoek ook, geen enkel sociaal netwerklid
heeft ooit in zijn of haar leven de stap naar professionele hulp gezet om de eigen problemen t
bespreken. Het is een fabeltje dat als je bijvoorbeeld naar een psychiater gaat, dat je gek bent. Maar 
dat fabeltje wordt toch nog vaak geloofd. Een tweetal sociale netwerkleden gaven tijdens de 
interviews aan dat als ze bij een professional zouden gaan, ze dus problemen zouden hebben en dat
iets wat zij als het ware aan zichzelf niet willen toegeven. Mensen praten niet graag over hun 
problemen omdat ze deze problemen niet willen herkennen, omdat ze geen hulp of ondersteuning 
willen aanvaarden, omdat ze met rust gelaten willen worden, omdat ze niet aanzien willen word
een slachtoffer of omdat hun eigen trotst vaak te hoog is (Usher et al., 2007). Doordat familiele
vaak al heel wat kritiek van de buitenwereld krijgen, isoleren ze zich soms. Ze geven ook hun 
anonimiteit niet gemakkelijk prijs. Er is de angst dat misschien een collega of buurvrouw ook 
aanwezig is in bijvoorbeeld een oudergroep, of misschien ziet iemand hen wel binnenstappen in een 
organisatie of instelling? Om zulke confrontaties te mijden, gebeurt het wel dat familieleden hulp ga
zoeken in een andere stad of gemeente of juist helemaal niet (VAD, 2004). Maar over het algemeen
weten sociale netwerkleden van zichzelf dat ze problemen hebben, maar minimaliseren z

 daar wel al 

 
e 

 is 

en als 
den 

an 
 

e de ernst 
rvan omdat het bedreigend voor hen kan zijn. Alleen als ze de problemen echt onder ogen durven 

 

eling 
 

’ 

 

n. Ze heeft geleerd om niet over zich te laten lopen. Over 
e grootvader kan misschien gezegd worden dat hij eindelijk rust heeft gevonden en geleerd heeft om 

 

t 
tie 

n een 
 

 
hun woning en willen hun problemen zelf oplossen. Of dit te maken heeft met enige vooroordelen of 

e
zien en bij naam durven noemen, kan er ook werk gemaakt worden van een oplossing.  
 
Maar het zou wel verkeerd zijn om er van uit te gaan dat alle sociale netwerkleden niet willen praten 
over hun gevoelens. Of het zou verkeerd zijn om er van uit te gaan dat alle sociale netwerkleden te 
kampen hebben met problemen ten gevolge van de detentie of druggebruik en hiervoor behandeling of
begeleiding nodig hebben. Een deel van deze populatie kent weinig of geen problemen en redt het na 
de detentie van hun familielid of vriend best zonder hulp in de samenleving. Dit hangt natuurlijk veel 
af van wat de gedetineerde heeft gedaan en hoe verslaafd men was. Het is dan ook niet de bedo
van dit onderzoek om de sociale netwerkleden te stigmatiseren aan de hand van hun problemen. Want
ondanks het feit dat sociale netwerkleden zich vaak het slachtoffer voelen, verwerven sociale 
netwerkleden ook een aantal sterktes. Volgens Keymolen (2004) leert men bijvoorbeeld ‘alleen zijn
en leert men hier uit dat men best voor zichzelf kan zorgen. Ook Howard (2000) en Codd (2002) 
spreken over dit fenomeen. Het is dus belangrijk in te zien dat sociale netwerkleden zich vaak een 
bepaalde strategie toe-eigenen om het hoofd te bieden aan tal van moeilijkheden. Ze ontwikkelen 
aldus bepaalde sterktes om op een zinvolle manier om te gaan met de detentiesituatie. Het is voor de
hulpverlening dan ook belangrijk om aansluiting te zoeken bij dit leerproces en de ‘sterktes’ als een 
‘hefboom’ te gebruiken in hulpverleningscontacten. Uit de resultaten van het huidig onderzoek kan 
niet echt gesteld worden dat alle sociale netwerkleden ‘sterktes’ hebben verworven, enkel de zus van 
een gedetineerde. Zij is door de detentie en de ganse situatie harder geworden en ze heeft geleerd om 
sneller en meer haar eigen gedacht te zegge
d
zijn leven beter onder controle te houden.  
 
Ondanks die sterktes, blijft stigmatisering van zowel de gedetineerde als diens familie een 
onvermijdelijk en publiek fenomeen (Corrigan, Watson, & Miller, 2006). De schaamtegevoelens en 
schuldgevoelens die de stigmatisering kunnen opwekken, zorgen ervoor dat familieleden hun 
problemen liever verborgen houden en zich afsluiten van de buitenwereld. Ze willen de vooroordelen,
dat sociale netwerkleden medeverantwoordelijk zijn voor het druggebruik of dat ze zelf drugs nemen, 
zo ontwijken. Die vooroordelen ontstaan vaak uit onwetendheid, gemakzucht of angst, want over he
algemeen wordt er onder mensen niet erg grondig gepraat over drugmisbruik. Stigma en discrimina
komen dan ook voort uit angst en onbegrip. En vaak zijn angst en onbegrip een onderdeel va
cultuur en worden ze om die reden sociaal aanvaardbaar geacht. Maar stigma en discriminatie zijn
echter niet aanvaardbaar, ze voorkomen dat mensen belangrijke vragen stellen en zo goede 
antwoorden krijgen op hun problemen. In huidig onderzoek zien we dat de sociale netwerkleden 
weinig tot geen sociale contacten hebben. Drie sociale netwerkleden sluiten zich als het ware op in
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stigma’s is in huidig onderzoek niet gekend, maar we weten wel dat de sociale netwerkleden niet 
graag praten over eventueel ervaren problemen. Men zou haast kunnen zeggen dat de ganse situatie de 
ociale netwerkleden als het ware het zwijgen oplegt.  

lijk 

elden 

 

erkleden flagrant tegen drugs en hebben ze zelf nooit 
rugs gebruikt en zullen dit ook nooit doen.  

ls ouder 

n plotseling 
D, 2004). De angst om 

. 

el. Had ze iets verkeerd gedaan? Had ze haar eigen kinderen wel mogen 
angeven bij de politie?  

e 

dat men 

at zij 

en. Veel heeft ook te maken met de relatie 
ie de sociale netwerkleden hebben met de gedetineerden.  

 

 

 

r 

ij 

s
 
Niet alleen de stigmatisering zorgt voor schaamtegevoelens, familieleden schamen zich voorname
omwille van de aard van de feiten die de gedetineerden gepleegd hebben (vooral dan agressie en 
seksuele feiten) en niet omdat de gedetineerden drugs hebben gebruikt. In huidig onderzoek vert
twee sociale netwerkleden dat zij zelf roken. Zij weten dan ook wat het is om een verslaving te 
hebben. Dit ‘inlevingsvermogen’ maakt dat ze daarom sneller over de verslaving van de gedetineerde
heen gaan. Maar dit maakt echter niet dat zij daarom drugs in onze maatschappij tolereren. Zoals we 
zien in huidig onderzoek zijn alle sociale netw
d
 
Soms zijn er ook schaamtegevoelens omdat ze het gevoel hebben niet in hun opvoedingstaak te zijn 
geslaagd. Dit komt dan voornamelijk voor bij moeders (Jackson & Mannix, 2003). Ouders worden 
verondersteld te kunnen omgaan met alles wat hun kinderen doen. Toch voelen ze zich vaak verloren 
als het om drugs gaat, ze weten namelijk niet hoe ze hierop kunnen reageren. Dit maakt hen a
onzeker. Het beïnvloedt hen in hoe ze zichzelf als ouder zien. Ouders voelen zich niet enkel 
onbekwaam om op dat moment op een constructieve manier te handelen, maar ze worde
ook geconfronteerd met negatieve gedachten over zichzelf (VA
maatschappelijk veroordeeld te worden is hierbij zeer groot.  
In huidig onderzoek zien we dat de moeder van een gedetineerde zware depressieve gevoelens heeft
Zij vertelde in het interview dat al haar kinderen verslaafd zijn en dat twee van haar kinderen in de 
gevangenis zitten. Bij haar kwam de verantwoordelijkheid als ouder zeer sterk naar boven. Zij trok 
zichzelf zeer sterk in twijf
a
 
Volgens Kaat Vanthuyne zijn de schaamtegevoelens minder als er meerdere familieleden van dezelfd
familie in de gevangenis zitten, omdat het bij één persoon eerder overkomt als een schok en als iets 
nieuws in de familie, terwijl bij meerdere personen er het gevoel is dat het een evidentie is en 
zich er ook minder gaat voor inspannen om iedereen te helpen. Volgens haar verminderen de 
schaamtegevoelens vaak na een aantal jaren omdat men zich er aan heeft kunnen aanpassen, het 
schokmoment is voorbij. Als we terug kijken naar de moeder in huidig onderzoek dan zien we d
haar niet heeft kunnen aanpassen aan het feit dat meerdere van haar kinderen drugsverslaafd en 
crimineel zijn. Voor haar is het een zeer grote klap geweest die al jaren duurt. Het schokmoment is 
misschien wel gepasseerd, maar de schaamtegevoelens (vooral dan over zichzelf als moeder) blijven 
duren. Het is dus zeker iets dat niet veralgemeend mag worden, voor de ene persoon is het namelijk 
gemakkelijker om zich van die schaamtegevoelens af te zett
d
 
Het is voor sociale netwerkleden niet alleen moeilijk om toe te geven dat ze zelf bepaalde problemen 
ondervinden ten gevolge van de detentie of druggebruik, het is ook voor veel mensen moeilijk om toe 
te geven dat een familielid in de gevangenis zit én drugsproblemen heeft (O’Connell, 2005). Veel 
mensen vragen zich natuurlijk af hoe hun toekomst en die van de gedetineerde er zal uitzien en of die
persoon er ooit zal uitgeraken, wordt het altijd maar erger en erger? Mensen weten niet waar ze mee 
moeten beginnen, weten niet hoe ze gepast moeten reageren. Moeten ze in de eerste plek aan zichzelf
denken of moeten ze de gedetineerde blijven steunen, want het blijft toch je vlees en bloed? Mensen 
hebben hierin zelf de keuze om eigen beslissingen te maken en hun leven zelf te oriënteren. We leven
namelijk in een geïndividualiseerde samenleving. Echter, deze geïndividualiseerde samenleving gaat 
gepaard met een de-institutionalisering, wat betekent dat de solidariteit met de directe omgeving onde
druk komt te staan (Halman, 1996). Mensen zijn als het ware minder bereid tijd en aandacht (en dus 
steun) te geven aan gezin en familie, vooral als dit henzelf geen voordeel oplevert. Als we specifiek 
gaan kijken naar de resultaten van huidig onderzoek, dan zien we dat vier sociale netwerkleden wel 
bereid zijn tijd, aandacht en steun te geven aan de gedetineerden. Zij hebben de keuze gemaakt om b
de gedetineerden op bezoek te gaan en dit wekelijks tot twee wekelijks. Uit de interviews blijkt dat 
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vier sociale netwerkleden de gedetineerden zijn blijven steunen na al de teleurstelling en onrust d
hebben meegemaakt in het verleden. Dit getuigt als het ware van een zekere loyaliteit en trouw. 
Slechts één sociaal netwerklid heeft ervoor gekozen niet op bezoek te 

ie ze 

gaan en de gedetineerde niet te 
teunen, omdat het haar eerder problemen dan voordelen opleverde.  

atiek 

n 

, 

d 

 van 

gen 

jk in huidig onderzoek weergegeven aan de hand 
an ervaren psychologische en fysieke symptomen.  

emoties 
s van 

 de 
e 

etwerkleden geven ook dat ze bepaalde kosten gehad hebben binnen hun karig pensioen.  

? Wel, 

 de 

 
n van de verantwoordelijkheid aan derden, tot zelfs zware depressies (MacDonald et al., 

003).  

strategieën als het 
are, maakt dat er misschien een aantal noden en behoeften te voorschijn komen.  

s
 
Zoals blijkt uit de bovenstaande opvattingen, is omgaan met de detentie of met de drugproblem
van een naaste dus geen simpele opdracht voor sociale netwerkleden. Want de detentie en de 
drugproblematiek brengen een aantal gevolgen met zich mee, en dat is niet verwonderlijk. Er kan 
gesteld worden dat het samenleven met iemand die middelen misbruikt aan de basis ligt van extreme 
en langdurige stress (Barnard, 2005; Orford et al., 1998, Collins, Leonard & Searles, 1990). Er ka
zelfs gesproken worden over het fenomeen van ‘stress proliferation’ (Pearlin, Mullan, Semple & 
Skaff, 1990): stresserende levenservaringen (primaire stressoren) leiden tot nog meer stress, waardoor 
een opeenvolging van gebeurtenissen en omstandigheden in gang gezet wordt (secundaire stressoren)
die op hun beurt aanleiding geven tot psychologische en fysieke uitputting. Het concept werd echter 
nog niet onderzocht in situaties waarbij de sociale context een expliciet determinerende factor is bij 
het tot stand komen van het probleem. Exemplarische voorbeelden van problemen waarbij de sociale 
context een determinerende ontwikkelingsfactor is, zijn verschillende vormen van normoverschrijden
gedrag in het algemeen en middelenmisbruik in het bijzonder (Pagliaro & Pagliaro, 1996; Loeber & 
Farrington, 1998; Williams, Ayer, Abbott, Hawkins & Catalano, 1999). Informele zorgverleners
personen die middelen misbruiken (zoals familieleden en vrienden) zullen, meer dan in andere 
chronische zorgsituaties, door de ruimere omgeving gestigmatiseerd worden en af te rekenen hebben 
met schuld- en schaamtegevoelens. Het is dus niet aangenaam om samen te leven met een gebruiker. 
Sociale netwerkleden voelen zich dan ook vaak angstig, zijn voortdurend bezorgt, maken zich zor
over de gezondheid en het welzijn van de gebruiker en durven hem niet alleen laten, voelen zich 
hopeloos, wanhopig, beschaamd of schuldig (MacDonald et al., 2003, Orford et al., 1998). Deze 
sociale netwerkleden lopen dan ook het risico om zelf fysieke, psychologische, sociale en emotionele 
problemen te ontwikkelen. Dit wordt dan ook duideli
v
 
Naast ervaren gevolgen ten gevolge van het druggebruik, ondervinden sociale netwerkleden ook 
gevolgen van de gevangenisstraf van de gedetineerde. Zo worden ze overvallen door allerlei 
en onzekerheid, vaak is er een tekort aan informatie (Hairston, 2001), zijn er gevoelen
eenzaamheid, zijn er gerechtelijke kosten, moeten ze voorzien in onderhoudsgeld,…  
Als we kijken naar de resultaten van huidig onderzoek dan zien we veel overeenkomsten met wat 
Hairston (2001) aangeeft: de sociale netwerkleden vinden dat er meer gerichte informatie over
reclassering moet zijn, want er heerst nogal wat onzekerheid op dat vlak. Een tweetal social
n
 
=) Hoe gaan sociale netwerkleden dus om met de detentie en het druggebruik van hun familielid
veel hangt af van de misdaad die men heeft gepleegd (voornamelijk seksuele feiten en agressie 
brengen bij sociale netwerkleden schaamtegevoelens teweeg), het soort middel dat gebruikt werd en in 
welke mate men verslaafd was. Veel hangt af van de aard van de relatie tussen de gedetineerden en de 
sociale netwerkleden (het al dan niet steunen, het al dan niet op bezoek gaan,…). Veel hangt af van
vooroordelen en stigma’s die sociale netwerkleden ondervinden en hoe ze hiermee omgaan. Veel 
hangt af van de problemen die de sociale netwerkleden moeten doorstaan. Allerhande reacties zijn 
mogelijk, maar meestal zijn deze negatief van aard: gaande van ontkenning, tot zelfschuld, tot het
toewijze
2
 
Hoe mensen omgaan met de ganse situatie van detentie en druggebruik, hun coping
w
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2.3.) Wat zijn de noden en behoeften van sociale netwerkleden?  

est op de 

baar is waarbij men ook de context van 
rugsverslaafde gedetineerden probeert te betrekken.  

te 

C 

den bereikt 
eeft, hangt veel ook af of de familieleden ook gemotiveerd zijn om op gesprek te gaan.  

n. 

g is, er worden tips 
egeven, aanmeldingen worden verzorgd en er worden afspraken georganiseerd.  

it 

l 
 juist deze mensen zijn die, door de voortdurende 

org en inspanning, hier extra nood aan hebben.  

kleden 

 
Uit de literatuur zien we dat sociale netwerkleden vaak kampen met eigen noden en vragen. Om deze 
noden en vragen te kennen, moet men deze sociale netwerkleden in de eerste plek kunnen bereiken. En 
daar wringt het eerste schoentje… Lange tijd is de drughulpverlening uitsluitend gericht gewe
behandeling van het individu met een verslavingsprobleem en ook sociale netwerkleden van 
gedetineerden worden erg vaak niet erkend door de omgeving, door Politie en Justitie en door de 
hulpverlening. Maar we zien dat er een kentering merk
d
 
Als we kijken naar het penitentiaire landbouwcentrum dan zien we dat enkel en alleen de naas
familie toegelaten wordt om op bezoek te komen. Dit maakt dat er al een groot aantal sociale 
netwerkleden niet worden bereikt, die vaak ook vele vragen en behoeften hebben. Het PLC stimuleert 
de sociale bezoeken tussen de familie en de gedetineerden wel, maar los van het bezoek heeft het PL
weinig contacten en gesprekken met de familieleden. Indien een familielid een gesprek wil voeren, 
verwijst het PLC deze door naar het Justititieel Welzijnswerk. Maar eens men de familiele
h
 
Petra Colpaert van de psychosociale dienst te Ruislede vertelde me in een interview dat indien 
familieleden nood hebben aan ondersteuning, het vooral gaat om praktische en emotionele steu
Vragen zoals ‘Wat kunnen we verwachten? en ‘Wat moet ik doen, ik kan het niet meer aan?’. 
Familieleden hebben vaak de behoefte om zichzelf uit te drukken, om te praten over hun situatie en 
emoties (Zohhadi et al., 2006). Het is daarbij zeer belangrijk dat dit gebeurt in een veilige omgeving.  
Familieleden kunnen zich geïsoleerd voelen in hun situatie en zoeken daarom soms steun bij anderen 
in gelijkaardige situaties. Ook hebben familieleden vaak behoefte aan steun door advies. Men vraagt 
dan uitleg over het systeem in Ruislede, informatie over wat een goede reclasserin
g
 
Echter het is niet omdat men behoefte heeft aan enige vorm van ondersteuning, dat men ook 
daadwerkelijk hulp gaat zoeken. Vaak wachten familieleden soms té lang af. Ouders bijvoorbeeld 
willen in eerste instantie hulp voor hun druggebruikend kind en niet voor zichzelf. Ze gaan ervan u
dat zowel de gebruiker als het gezin geholpen zullen zijn, als het druggebruik stopt (VAD, 2004). 
Hiernaast gebeurt het al te vaak dat familieleden zodanig begaan zijn met en bezorgd zijn, dat ze we
eens vergeten voor zichzelf te zorgen. Terwijl het
z
 
Als we specifiek gaan kijken naar de resultaten van dit onderzoek, dan geven alle sociale netwer
aan dat zij geen nood hebben aan sociale of professionele ondersteuning of opvang. Vanuit een
subjectief perspectief kan echter gesteld worden dat dez

 
e sociale netwerkleden toch bepaalde 

en op 

ch 

 
epaalde situatie. Hiervoor kunnen de sociale netwerkleden dan terecht op de psychosociale dienst.   

 ze 

behoeftes hebben die ze niet zo snel willen toegeven.  
Volgens Zohhadi et al. (2006) hebben familieleden nood aan steun op drie niveaus:  
steun door gehoord te worden, steun door ervaringen te delen en steun voor hoe men moet reager
de situatie. Als we kijken naar huidig onderzoek, dan zien we dat drie sociale netwerkleden wel 
behoefte hebben aan een luisterend oor of iemand waar ze hun hart aan kunnen luchten, maar dit 
gewoon niet willen doen en zeker niet met iemand professioneel. Een tweetal sociale netwerkleden 
hebben behoefte aan iemand voor steun, om de dag mee te vullen, om te winkelen, maar doen dit to
liever alleen, ze willen namelijk niemand ten laste zijn. Alle sociale netwerkleden gaven tijdens de 
interviews wel aan dat ze een behoefte hebben aan praktisch advies en educatie om het hoofd te bieden 
aan de ganse situatie. Ze willen informatie over hoe alles verloopt en wat men het best kan doen in een
b
 
=) Vaak zijn de schaamtegevoelens te groot, enerzijds om noden toe te geven en anderzijds om de stap 
naar de hulpverlening te zetten. Doordat familieleden de stap naar de hulpverlening niet zetten, zijn
moeilijk bereikbaar en is onderzoek naar noden, de methodes om aan deze noden te voldoen en de 
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doeltreffendheid van deze methodes dan ook zeer schaars (Villa, z.d.). Maar hoe komt het dat deze 
sociale netwerkleden geen gebruik maken van het huidige hulpaanbod?  
 
2.4.) Maken sociale netwerkleden gebruik van het huidige hulpaanbod en is deze ‘effectief’?  
 
In Vlaanderen is het aanbod van hulp- en dienstverlening in de welzijnssector zeer uitgebreid
de meest uiteenlopende bevolkingsgroepen en noden bestaan er initiatieven in allerlei vormen
dan ook een aanbod aan hulpverlening in onze maatschappij waar sociale netwerkleden van 
drugsverslaafde gedetineerden een beroep kunnen op doen (VAD, 2006b). Het professionele 
hulpverleningscircuit bestaat uit zelfhulpgroepen (Al-anon, Al-ateen en Nar-anon), oudergroepen, 

. Voor 
. Er is 

erstelijnszorg (huisarts, CAW), de Drug-lijn of Tele-onthaal, Centra Geestelijke Gezondheidszorg, ... 

n 

ts 

unnen op de psychosociale dienst van Ruislede. De sociale netwerkleden bellen dan ook soms eens 
uning.  

an 
t 

n 

onderzoek zijn het ook voornamelijk de dichte familieleden (moeder, grootvader, 
rootmoeder, zus) die hun medewerking aan het onderzoek (mogelijks te formuleren als een aanbod) 

t 

 

e
Familieleden van gedetineerden kunnen voornamelijk beroep doen op het justititieel welzijnswerk.  
 
Als we specifiek gaan kijken naar de resultaten van dit onderzoek, dan geven alle sociale netwerklede
aan dat ze geen gebruik maken van het hulpverleningsaanbod om hun problemen te verbeteren. De 
sociale netwerkleden geven wel aan dat ze er van op de hoogte zijn dat er een hulpverleningsaanbod 
bestaat. Twee sociale netwerkleden hebben in het verleden wel eens een beroep gedaan op een huisar
(vooral voor fysische problemen) of op het JAC (voor informatie te vergaren over symptomen om zo 
het gedrag van diens familielid te herkennen). Alle sociale netwerkleden weten dat ze steeds terecht 
k
naar Petra van de PSD, maar dan eerder voor praktische uitleg en niet voor emotionele onderste
 
Zoals blijkt uit huidig onderzoek, is er genoeg aanbod aanwezig maar wordt er door de sociale 
netwerkleden onvoldoende gebruik van gemaakt. Als we gaan kijken naar een aantal percentages, d
zien we dat het Justitieel Welzijnswerk een opmerkelijke daling kende in 2005 in vergelijking me
2004 in het aantal nieuwe opgestarte begeleidingen (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, z.d.). De 
Druglijn had in 2006 een daling van 7% in vergelijking met 2005. Vermoedelijk is die daling te 
verklaren door het feit dat wie De DrugLijn wil contacteren, nu meer keuzemogelijkheden heeft da
vroeger. Men hoeft niet per se te bellen en kan ook via de website en de emailservice een antwoord op 
zijn vragen zoeken. Wat wel opvallend is uit de cijfers van de Druglijn, is dat 32% van de bellers 
ouders zijn en 23% van de bellers gerelateerden zijn zoals partner, broer, zus, vriend,… (De Druglijn, 
z.d.). In het huidig 
g
verleend hebben.  
 
Maar er mag niet enkel gekeken worden naar de kant van de sociale netwerkleden en of zij al dan nie
gebruik maken van het aanbod, er moet ook gekeken worden naar de kant van de hulpverlening zelf. 
Uit onderzoek blijkt namelijk dat de drempel naar de hulpverlening vaak nog te hoog is voor sociale
netwerkleden (Sannen, 2003; Villa, s.d.). Globaal genomen zijn er drempels op drie niveaus: drempels 
die te maken hebben met de voorzieningen zelf, cliënt gebonden drempels en drempels die verband 
houden met de relatie tussen de hulpverlener en de cliënt. Deze drempels komen ook zeer sterk in 
huidig onderzoek naar voren. Bij alle sociale netwerkleden is de eigen trots te hoog om hulp te vragen
en te ontvangen van anderen. Alle sociale netwerkleden lossen hun problemen liever zelf op, of m
hun partner. Slechts twee sociale netwerkleden praten af en toe eens met een vriend of vriendin. Een 
ander aspect dat in dit onderzoek naar boven kwam, was een gebrekkige mobiliteit

 
et 

. Drie sociale 
netwerkleden kunnen zich moeilijk verplaatsen en beschikken niet over een eigen auto. Dit maakt dat 
ze bepaalde diensten of instanties moeilijker kunnen bereiken, waardoor ze sneller zullen opgeven.
Een ander aspect is wantrouwen naar diensten

 
 toe, één sociaal netwerklid heeft een groot wantrou

naar professionele instanties toe. Ze heeft in haar verleden een negatieve ervaring meegemaakt en 
heeft daarom moeite om hulpverleners te vertrouwen. Toen ik zelf het onderzoek bij haar afnam, 
vroeg ze mij of ze geen kopie mocht krijgen van de ingevulde vragenlijsten omdat ze schrik had da
haar gegevens zouden worden misbruikt. Een ander aspect dat zeker aan bod kwam, was de kos

wen 

t 
tprijs. 

Twee Alle sociale netwerkleden leven in een minder fraaie buurt, in een minder comfortabel huis. 
sociale netwerkleden hebben een job en dus een inkomen. De rest van de sociale netwerkleden 
overleven op pensioensgeld of uitkeringsgeld. Vaak hebben deze sociale netwerkleden ook 
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onderhoudsgeld betaald aan de gedetineerde, wat maakt dat ze hun geld niet willen uitgeven aan 
professionele hulp. Een laatste aspect betreft het woordgebruik van de hulpverlener. Tijdens het 
afnemen van het onderzoek bij de sociale netwerkleden, heb ik ondervonden dat bepaalde begrippen 
of termen niet steeds duidelijk waren en extra uitleg vereisten. Dit zorgde er echter niet voor dat 
in een hiërarchische positie opstelde. De positie die ik innam als student en toekomstige hulpverlener
zorgde voor geen enkel probleem. Toen ik aan de sociale netwerkleden vroeg of ze het moeilijk 
vonden om met mij te praten, antwoordden ze dat ze daar geen moeite mee hadden omdat het in het 
kader van mijn studies

ik mij 
 

 gebeurde. Toen ik vroeg of ze na mijn bezoek verdere hulp zouden zoeken, 
ntwoorden drie sociale netwerkleden dat het anders is om met mij te praten omdat ik een student ben 

n 
t 

 

huis niet 
ok schrik 

ld in heeft, want dat maakt dat haar leven waarschijnlijk veel 
emakkelijker had kunnen geweest zijn. De schuldgevoelens over wat dat betreft zullen dan 

een 

we 

 
m ervaren ze nog geen echte problemen. Het 

it dat ze die gesprekken kunnen voeren, werpt bij sommige familieleden vruchten af. Maar in de 

k niet 
unnen onderzoeken via mijn onderzoek, omdat er geen gebruik van wordt gemaakt. De vraag die we 

.5.) Hoe kunnen we die sociale netwerkleden bereiken die nu geen beroep doen op het bestaande 

a
en geen hulpverlener. 
 
Niet alleen vinden de sociale netwerkleden het moeilijk om te praten met een hulpverlener, voor 
sommige mensen is het ook moeilijk om toe te geven dat ze hulp nodig hebben. Kaat Vanthuyne 
vertelde in een interview dat men op drie manieren kan reageren: men kan de situatie aanvaarden en i
zijn eigen wereld blijven leven (1), men kan de stap zetten om misschien toch hulp te zoeken maar me
de schrik bevestiging te krijgen dat men er misschien schuld in heeft (2) of men kan in therapie gaan 
en op termijn de bevestiging krijgen dat men er geen schuld in heeft (3). Maar dit laatste is niet altijd 
positief, alle zaken waar men jaren in geloofd heeft, waar men zich aan heeft vastgehouden, worden zo 
ook niet meer waar. Dit kan ook een reden zijn voor mensen om geen hulp te gaan zoeken, ze hebben
als het ware schrik om te horen dat ze hun leven ook anders hadden kunnen geleefd hebben. Dit is iets 
wat de moeder van een gedetineerde sterk naar voren bracht tijdens het interview. Zij heeft ernstige 
gevolgen ervaren ten gevolge van de detentie en druggebruik van haar kinderen, zij wou haar 
verlaten uit schaamtegevoelens en nam de schuld op zich als ‘slechte’ moeder. Ze heeft dan o
om te horen dat zij er geen schu
g
waarschijnlijk nog groter zijn.  
 
Of hulp effectief is, hangt zeer sterk af van de hulpvraag die men krijgt. In huidig onderzoek had g
enkel sociaal netwerklid een expliciete hulpvraag. Indien dit het geval is, dan kan men de methodiek 
van ‘outreaching’ gebruiken. Daarbij wordt er een hulpverleningsaanbod geboden aan potentiële 
cliënten zonder dat deze zelf een specifieke hulpvraag gesteld hebben. In het huidig onderzoek zien 
bijvoorbeeld dat de sociale netwerkleden wel enigszins een behoefte hebben om gewoon eens gehoord 
te worden, om beluisterd te worden. Dat kan vaak al genoeg zijn. Vaak hebben mensen hun buik er
van vol en willen ze hun hart gewoon eens luchten, daaro
fe
meeste gevallen is er wel al een hulpvraag aanwezig.  
 
=) Of de sociale en professionele hulp die sociale netwerkleden krijgen nu ook effectief is, heb i
k
ons daarbij kunnen stellen is hoe we deze sociale netwerkleden dan het best kunnen bereiken?  
 
2
aanbod? 
 
Om sociale netwerkleden van drugsverslaafde gedetineerden te bereiken in het kader van mijn 
onderzoek, heb ik aan de gedetineerden gevraagd of zij familieleden of anderen hebben waa
denken dat ze zouden willen meewerken aan dit onderzoek. Indien er dergelijke familieleden w
kreeg ik de adresgegevens van de gedetineerden. De volgende stap bestond er in de sociale 
netwerkleden aan te spreken en te overtuigen om mee te werken aan dit onderzoek. Van de 18 
gedetineerden, waren er 8 gedetineerden die adresgegevens van sociale netwerkleden hebben 
vrijgegeven en van die sociale netwerkleden waren er slechts 5 die wouden meewerken aan dit 
onderzoek. Het feit dat er maar 5 sociale netwerkleden wouden meewerken, is te verklaren d
gedetineerden hun 

rvan ze 
aren, 

oordat de 
familie er liever buiten willen houden, de gedetineerden hebben het gevoel dat ze 

hun familieleden al genoeg lastig gevallen hebben. Ze willen iedereen gerust laten, wat niet 
verwonderlijk is.  
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Het feit dat ik in mijn onderzoek de toestemming eerst heb gevraagd aan de gedetineerden, maakt dat 
die tussenstap mijn aanbod aan sociale netwerkleden heeft ingeperkt, want de gedetineerden konden 
als het ware het veto stellen. De gedetineerden alsook de familieleden zaten natuurlijk niet te wachte
op al weer eens een bevraging. Het is niet evident om hun gevoelens steeds naar boven te halen. Ik be
namelijk een vreemde voor de gedetineerden en de familieleden, ik heb geen vertrouwensband met 
hen. De vijf sociale netwerkleden, die aan het onderzoek hebben meegewerkt, gaven allen aan dat ze 
geen nood hebben aan professionele ondersteuning en hier ook geen gebruik van maken. Vanuit ee
subjectief perspectief kan echter gesteld worden dat een bepaalde ondersteuning of begele

n 
n 

n 
iding deze 

ociale netwerkleden deugd zou doen. Maar wat kan men doen als mensen zelf de stap niet willen 

ienst 

len 
oren en 

 

C 

 niet. Er is te weinig personeel om 
ich naast de gedetineerden ook te richten op de familieleden. Meer personeel en meer steun zijn dus 

 een 

s
zetten naar de hulpverlening, hoe kunnen we ze motiveren, hoe kunnen we ze bereiken?  
 
Als we kijken naar Ruislede, dan zien we dat familiegesprekken niet plaatsvinden in het PLC zelf. De 
redenen daarvoor zijn een gebrek aan personeel en een gebrek aan middelen. De psychosociale d
verwijst de familieleden daarom door naar het Justitieel Welzijnswerk die zich specifiek richten op de 
sociale netwerkleden van gedetineerden. Echter het Justitieel Welzijnswerk zou meer midde
moeten krijgen om systematisch meer familiebezoeken te plannen, om alle familieleden te aanh
niet enkele degene met problemen. Het voeren van gesprekken met familieleden is dus niet 
georganiseerd of vastliggend in het PLC. Men probeert de gedetineerden wel te stimuleren om
bijvoorbeeld aan hun ouders of andere familieleden te vragen of zij eens willen langskomen om te 
praten in het PLC of gewoon om informatie te krijgen. Maar vele gedetineerden hebben geen 
contacten meer met hun familie of kennen hun familie niet, het is dan ook moeilijk om een connectie 
te leggen. Ook kan men familieleden niet verplichten om op gesprek te komen. Indien het Justitieel 
Welzijnswerk om een bepaalde reden de gesprekken met de familieleden niet kan voeren, zal het PL
te Ruislede toch proberen om de gesprekken over te nemen, waarbij men de taakafbakening met het 
Justitieel Welzijnswerk zo goed mogelijk probeert te respecteren. Het PLC te Ruislede wil dus wel 
zoveel mogelijk familieleden betrekken in de werking en integreren in de Believe-projecten, maar de 
vraag is natuurlijk hoe. De financiële middelen hebben ze namelijk
z
zeker welkom, want hoe meer omgevingssteun er is hoe beter.  
 
In Ruislede wordt er elk jaar informatie gegeven aan familieleden en vrienden en wordt er eens
barbecue georganiseerd, maar daar blijft het bij. Wat Ruislede zou kunnen doen, is familiedagen 
organiseren opdat er een contact zou zijn tussen de begeleiders en de familieleden. Zo kunnen 
familieleden sneller hun vragen stellen en kan er sneller overgegaan worden tot het voeren van 
gesprekken. Om meer mensen aan te trekken is het belangrijk om een soort vertrouwensrelatie, een 

an 
jde aan deze vorm van hulpverlening, het kan namelijk ook gezien 

erd 
en 

r 
prake was van een persoonlijke introductie en contact. Dit zou er misschien voor gezorgd kunnen 

m meer sociale netwerkleden van drugsverslaafde gedetineerden in het algemeen beter te bereiken, 
unnen er een aantal aanbevelingen worden gemaakt voor de (sociale) praktijk:  

band te creëren. Mensen hebben namelijk schrik omdat ze niet weten wat er met hun gegevens gaat 
gebeuren. Er heerst dus een zeer sterk onveiligheidsgevoel bij hen, die door middel van meer 
vertrouwen kan worden opgelost. Het is tevens ook van belang dat familieleden naar de familiedagen 
komen, wat de meeste familieleden niet doen. Dus je zou als het ware de hulpverlening moeten gaan 
inschakelen in de omgeving van hun thuissituatie, want familieleden zelf gaan zich niet zo snel ga
verplaatsen. Er is echter een keerzi
worden als een soort bemoeienis door de familieleden. Familieleden willen vaak niets liever dan 
gewoon met rust gelaten worden.  
Als we kijken naar huidig onderzoek, dan kan er gesteld worden dat er niet echt sprake was van een 
vertrouwensrelatie met de sociale netwerkleden. Zij werden telefonisch gecontacteerd en geïnforme
en moesten op basis van dat gesprek hun medewerking toestaan aan iemand die ze nog nooit hadd
gezien. Om meer sociale netwerkleden te bereiken, was het misschien interessant om bijvoorbeeld 
tijdens de bezoekuren of in de wachtzaal contact te zoeken met de sociale netwerkleden zodat e
s
hebben dat meer sociale netwerkleden hun toestemming aan dit onderzoek wouden verlenen.  
 
O
k
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3) Aanbevelingen voor de praktijk 
 
In het decreet van 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk (Vlaams Ministerie, 1997) wo
aangegeven dat de dienstverlening voor iedereen toegankelijk moet zijn, maar dat daarnaast ook werk 
moet worden gemaakt van personen en bevolkingsgroepen die een verhoogd risico lopen op 
verminderde welzijnskanen zoals de sociale netwerkleden uit huidig onderzoek. Zij worden namelijk 
gekarakteriseerd door een grotere mate van maatschappelijke kwetsbaarheid. Maar het is niet omdat 
zijn maatschappelijk kwetsbaarder zijn en minder bereikbaar, dat de hulpverlening deze mensen mo
opgeven. Het recht op maatschappelijke dienstverlening stelt namelijk dat “Elke persoon recht heeft 
op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een 
leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Om voor deze bijstand te zorgen, z
er Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn opgericht." Elke persoon heeft dus het recht om 
een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Deze rechten omva

rdt 

et 

ijn 

tten in het 
ijzonder het recht op sociale zekerheid, op bescherming van de gezondheid en op maatschappelijke, 

oe deze maatschappelijke dienstverlening georganiseerd moet zijn, vindt u hieronder in een aantal 

wel 

b
medische en juridische dienstverlening (Centrum voor Gelijkheid aan Kansen, 2005).  
 
H
aanbevelingen terug:  
 
Als sociaal werker/ hulpverlener kan je mensen niet verplichten om iets te doen, je kan ze 
stimuleren en motiveren om de stap naar de hulpverlening te zetten. Het is daarnaast ook zeer 
belangrijk dat men een overzichtelijk aanbod van welzijnsdiensten creëert: praatgroepen, 
zelfhulpgroepen, vorming voor ouders, Tele-onthaal, Druglijn, enz. En een overzichtelijk aanb
impliceert ook dat het aanbod kenbaar

od 
 moet gemaakt worden. Dit kan gebeuren aan de hand van 

brochures, informatiefolders, flyers, posters, campagnes, websites, naslagwerken, didactische 
pakketten, workshops, cd-roms, gadgets,…Dit vraagt, rekening houdend met de taalbarrière en het 
analfabetisme bij een aantal groepen, om specifieke communicatiestrategieën, zoals informatief
of een informatieve video in eigen taal. Naast de juiste communicatiemiddelen moeten ook de juiste 

olders 

kanalen worden gebruikt om de informatie te verspreiden, zoals de huisarts, preventiewerkers, 
hulpverleners, het wijkgezondheidscentrum, het buurthuis,… Uit onderzoek blijkt dat ook mond aan 
mond reclame vaak een zeer effectieve manier is om informatie te verspreiden en om mensen te leide
naar een voor hen onbekende dienst. De bekendmaking van het aanbod, een belangrijk onderdeel van 
de voorbereiding, wordt echter vaak wat stiefmoederlijk behandeld. Gebrek aan tijd en ervaring zij
hier meestal de 

n 

n 
oorzaak van. Het is soms moeilijk te verantwoorden veel tijd en energie te stoppen in 

kendmakingsactiviteiten waarvan je als organisatie niet onmiddellijk de concrete resultaten ziet 

oor meer toegankelijkheid

be
(VAD, 2004).  
  
Om de stap naar een dienst te vergemakkelijken moet men zorgen v : een 

eikbaarheid 
en 

albaarheid (de hulp is principieel gratis, tenzij voor bepaalde modules), 
ruikbaarheid (aangepaste hulp, vertrekkend van de hulpvraag) en begrijpbaarheid (duidelijke taal, 

eleden 

 hen belangrijk is. Dit is iets wat we door huidig onderzoek 
ebben willen bereiken, maar dat nog te weinig in de praktijk (en dan zeker in de setting van het 

‘open deur’ bij de diensten, een goed uitgebouwd openbaar vervoer, een dienstverlening op 
wijkniveau, administratieve vereenvoudigingen en flexibele uren. 
Meer bepaald kan men spreken over de vijf B’s als een leidraad voor toegankelijkheid: ber
(in tijd, ruimtelijk nabij en met een lage drempel), beschikbaarheid (directe hulp, directe opvang, ge
wachttijden), beta
b
meertaligheid).  
 
Het is zeer belangrijk dat men het aanbod blijft tonen en dat het aanbod aanspreekbaar is. Famili
moeten het gevoel krijgen dat ze er niet alleen voor staan, dat ze ergens terecht kunnen. Het is daarbij 
ook belangrijk om familieleden zelf een stem te geven, hen zo goed mogelijk te betrekken, hen 
erkenning te geven en na te gaan wat voor
h
penitentiair landbouwcentrum) gebeurt.   
 
Het is essentieel dat we als sociaal werkers/ hulpverleners een respectvolle en open houding 
aannemen. Het zich bewust zijn van wederzijdse vooroordelen is een eerste belangrijke stap. Ook tijd 
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maken om over de gevoelens van het sociale netwerklid te spreken en zich in de mate van het 
mogelijke proberen in te leven in de positie van het sociale netwerklid (empathie), kan de 
vertrouwensrelatie alleen maar ten goede komen. Om deze open houding te bevorderen, zou ook m
aandacht moeten gaan naar het omgaan met culturele verschillen

eer 
. Om de hiërarchie tussen de 

hulpverlener en het sociaal netwerklid wat te doorbreken, kan eenvoudig taalgebruik en de nodige 
uitleg bij het gebruik van medische of andere moeilijke termen, al veel oplossen (Villa, z.d.). In huid
onderzoek kwam duidelijk naar voren dat een aantal begrippen en termen niet duidelijk waren,

ig 
 zowel 

oor de sociale netwerkleden als voor de onderzoeker. Het verschil in afkomst (lokale dialecten uit 

 

v
West-Vlaanderen ~ Oost-Vlaanderen) maakte dat er een duidelijk taalverschil aanwezig was.  
 
Vaak verwachten of willen sociale netwerkleden een continue ondersteuning. Dit betekent dat zij ook 
ergens terecht zouden moeten kunnen wanneer de persoon met (drug)problemen niet (langer) in
behandeling is. Bestaande initiatieven, zoals de DrugLijn of zelfhulpgroepen, ervaren zij hiervoor als 
ontoereikend. In het verlengde hiervan is er een uitgesproken nood aan meer samenwerking en 
netwerkvorming tussen de verschillende hulpverleningsinitiatieven, zodat zij niet telkens opnieuw 
verhaal moeten doen (Soyez, 2002 ). Casemanagement

hun 
, zoals dat bestaat voor gedetineerden, kan 

zeker ook voor (een aantal) netwerkleden van nut zijn en zou eveneens tot het takenpakket van de 
welzijnsdiensten kunnen behoren. Bij Casemanagement stemmen verschillende hulpverlen
aanbod op elkaar af, waardoor de sociale netwerkleden niet steeds van het kastje naar de muur
gestuurd. (Vanderplasschen, Lievens & Broekaert, 2001). Dit alles pleit voor een centraal 

ers hun 
 worden 

gecoördineerde begeleiding van sociale netwerkleden van personen die middelen misbruiken 
(Geeraerts, 2002 ). Initiatieven in het kader van netwerkvorming dienen met andere woorden ook 
rekening te houden met de familiebegeleiding. Bij een dergelijke centrale dienst zouden netwerkled
terechtkunnen voor bijvoorbeeld verdere begeleiding na drop-out en/of herval van de gedetinee
Ook sociale netwerkleden die niet (langer) wensen betrokken te worden bij de behandeling van de 
gedetineerden zouden begeleiding moeten kunnen krijgen. Familiebegeleiding dient expliciete 
aandacht te besteden aan ‘minderheidsgroepen’: brussen, maar ook partners vormen twee belangrijk
maar vergeten groepen. Er bestaat vrijwel geen ondersteuningsaanbod dat specifiek op hun node
afgestemd. Bovendien vormen jongere broers en zussen een zeer belangrijke risicogroep voor later 
druggebruik, zeker de jonge adolescenten (Geeraerts, 2002). Het kan nuttig zijn hen specifieke 

en 
rden. 

e, 
n is 

preventieactiviteiten aan te bieden, zoals: Partywise, een informatie- en sensibiliseringsproject over 
n en verstandig uitgaan of campagnes zoals ‘A Cool world’ en ‘Gratis Drank’. Deze activiteiten fu

gaan allen uit van de VAD & De Druglijn.   
 
Belangrijk bij het aanbieden van een aanbod, is dat men als sociaal werker/ hulpverlener 
vraaggestuurd gaat werken in plaats van probleemgestuurd. Een te grote nadruk op de problemen zorgt
ervoor dat men de sociale netwerkleden eerder gaat zien als disfunctioneel in plaats van als 
functioneel. Het is van belang dat men luistert naar de vragen van de sociale netwerkleden en inspee
op hun behoeften vertrekkende vanuit de sterktes die aanwezig zijn. Familieleden en dan voor
ouders willen vaak te horen krijgen dat ze goed bezig zijn. Echter er bestaan nog te veel twijfels bij
ouders over hun opvoedingsverantwoordelijkheid (zoals we ook zien bij de moeder in huidig 
onderzoek). Opvoedingsondersteuning aan ouders

 

lt 
al 

 

 kan hierbij helpen. Oudergroepen bijvoorbeeld 
kunnen een geschikte handvat zijn voor ouders. Als sociaal werker/ hulpverlener kan men d
Groepswerking ter Ondersteuning van Ouders met Druggebruikende kinderen (GROOD) al
gebruiken, het reikt ouders handvatten aan om op een adequate manier om te gaan met het 
druggebruik van hun kinderen (VAD, 2004). Een grote valkuil is dat je als sociaal werker/ 
hulpverlener zou uitpakken met al dan niet pedagogisch onderbouwde theorieën over de opvoeding 
van kinderen. Ouders zitten al met de idee dat ze het verkeerd gedaan hebben. Dus als je als sociaal 
werker/ hulpverlener begint uit te leggen hoe het dan wel moet, bevestig je dit en gelijktijdig hun g
angst dat ze onk

e 
s leidraad 

rote 
undig zijn. Het is belangrijk om zowel de ouders als andere sociale netwerkleden te 

aarderen in hun eigen aanpak en het is belangrijk om ieders inspanning en goede bedoelingen te w
onderstrepen.  
 
Om werk op maat ( en dus tempo) voor het sociale netwerklid te bieden, toont ‘evidence-based 
werken’ enig resultaat. In de drughulpverlening en –preventie is er nog niet zoveel evidence 
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voorhanden. Er is maar een beperkt aantal interventies dat volledig geëvalueerd werd en waarv
effectiviteit bewezen is (Autrique, Vanderplasschen, Pham, Broekaert & Sabbe, 2007). Van sommige
interventies is bewezen dat ze niet werken, over andere interventies is er nog niet veel bewijs 
voorhanden omdat er nog maar weinig onderzoek naar verricht werd. Het is dus niet omda
bewezen is, dat iets niet werkt. Evidence-based werken verwijst niet alleen naar het belang van 
evidence of informatie uit wetenschappelijk onderzoek, maar ook naar de manier waarop 
praktijkwerkers handelen. Het is belangrijk om als sociaal werker/ hulpverlener te reflecteren over o
eigen handelen in de dagelijkse praktijk. Er moet dus sprake zijn van een reflectieve praktijkvoering

an de 
 

t iets niet 

ns 
. 

Het is belangrijk om als sociaal werker/ hulpverlener de professionele expertise op peil te houden, 
bepaalde werkwijzen ter discussie te stellen, open blijven te staan voor nieuwe ideeën en creat
blijven (Autrique et al., 2007). Er kan gesteld worden dat we in huidig onderzoek evidence-based 
hebben gewerkt: informatie, literatuur, vragenlijsten,… werden gehaald uit wetenschappelijk 
onderzoek: er is dus sprake van enige profession

ief te 

ele expertise. Daarnaast kan ook gesteld worden dat er 
flectief gehandeld is geweest door inbrengen van sociale netwerkleden in achting te nemen en 

nsen 

 Enerzijds kan men de problemen gaan situeren op een individueel niveau, maar ook op 

e kunnen stellen is of de hulpverlening hen nodig heeft, met andere woorden is 
e 

en laatste aspect dat genoemd kan worden, is of de hulpverlening het aanziet als een probleem van 

re
kritisch om te gaan met verkregen informatie.  
 
=) Een belangrijke vraag die we ons hier kunnen stellen, is of het gaat om moeilijk bereikbare me
of eerder over een moeilijk bereikbare (bruikbare) hulpverlening? De redenen waarom deze sociale 
netwerkleden niet toegankelijk zijn voor een hulpverleningsaanbod werden hier boven al eerder 
aangehaald.
organisatorisch niveau kunnen zich problemen voordoen. Het is belangrijk om daar zeker een zicht op 
te hebben.  
Een andere vraag die w
de afhankelijkheidsverhouding eigenlijk omgedraaid, of hebben de sociale netwerkleden al dan niet d
hulpverlening nodig?  
E
moeilijke bereikbaarheid of van non-motivatie?  
 

4) Methodologische overwegingen en aanzet tot verder onderzoek 
 
Aangezien het opzet van deze studie exploratief van aard was, werd in dit onderzoek slechts een 
beperkte groep gedetineerden en sociale netwerkleden bevraagd. De bedoeling was dan ook niet om te 
generaliseren, maar wel om een beeld te krijgen over de kenmerken van sociale netwerkleden van 
druggebruikende gedetineerden, hun noden en behoeften aan ondersteuning bij het zoeken naar ee
eventuele vorm van hulpverlening. Door deze beperkte onderzoeksgroep moeten de resu

n 
ltaten dan ook 

ts genuanceerder, en met de nodige omzichtigheid, bekeken worden. Daarenboven beperkt het 

ragenlijsten er misschien toe geleid had dat er meer 
spondenten bereikt werden, had deze vorm van bevragen waarschijnlijk nooit de gewenste diepgang 

 
n 

etineerden over hun risicogedrag valide resultaten oplevert. Met name in Canada 
orden gedetineerden routinematig ondervraagd (Calzavara, Burchell, Schlossberg, Myers, Escobar & 

ie
onderzoek zich ook tot de context van het penitentiaire landbouwcentrum te Ruislede.  
 
Hoewel het gebruik van schriftelijke v
re
opgeleverd die nu wel bereikt werd.  
 
Het loont de moeite om na te gaan of het bevragen van de drugsverslaafde gedetineerde en de sociale
netwerkleden valide resultaten oplevert. Het is immers welbekend dat respondenten van bevraginge
bepaalde gedragingen of meningen kunnen onder- of overrapporteren. Zo is meermaals aangetoond 
dat vragen naar de hoeveelheid alcohol of drugs die mensen gebruiken, vaak tot onderrapportering 
leiden. In een gevangeniscontext is onderrapportering zeker ook niet uitgesloten. Indien er aan een 
bepaalde vragenlijst concrete gevolgen voor de gedetineerde gebruiker verbonden zijn (bijvoorbeeld 
toegang tot een behandelprogramma), is het bijvoorbeeld al bekend dat er niet altijd naar waarheid 
geantwoord wordt (Richards & Pai, 2003). Toch zijn de meeste onderzoekers het er over eens dat het 
bevragen van ged
w
Wallace, 2003).  
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Daarnaast werden ook in dit onderzoek verschillende maatregelen genomen om leugenachtige 
verklaringen of sociaal wenselijke antwoorden te vermijden: deelname aan de bevraging was absoluu
anoniem en vrijwillig. Gedetineerden of sociale netwerkleden die niet overtuigd waren van de 
vertrouwelijkheid van de gegevens, konden de bevraging dus zonder verdere problemen weigeren. D
bevraging gebeurde door de onderzoeker, waarbij duidelijk gemaakt werd dat dit volledig los stond 
van het hele gevangenisgebeuren. De druggebruikende gedetineerden en de sociale netwerkleden 
hadden trouwens ook goede redenen om hun problemen naar waarheid te rappo

t 

e 

rteren. Zo werd hen 

 

 zouden 

en zijn al 

 

t kader van die studie werden 469 gebruikers ondermeer gevraagd om 
lle criminele feiten in een periode van drie jaar voorafgaand aan de bevraging op te lijsten. De 

ns 

 gaan hoeveel gedetineerden uiteindelijk van hun verslaving 
eraken of hoeveel gedetineerden uiteindelijk weer hervallen. Als ook op een meer gecontroleerde 

het 

ek 
ebruikende gedetineerden heeft een belangrijke opdracht 

a te gaan op welke manier deze doelgroep beter bereikt kan worden én hoe met sociale netwerkleden 

 van druggebruikende gedetineerden te vinden die 
bereid waren deel te nemen aan een interview en anderzijds een afspraak met de betrokkenen te 
regelen, werd het terugbrengen van de resultaten naar de onderzoeksgroep binnen de nog beschikbare 
tijd niet haalbaar geacht.  

duidelijk gemaakt dat één van de redenen waarom het onderzoek werd uitgevoerd, precies was om 
vast te stellen of er niet meer hulpverlening noodzakelijk is. We kunnen dan ook besluiten dat er maar
weinig redenen zijn om de validiteit van de antwoorden a priori te ontkennen.  
Er zijn zelfs argumenten om aan te nemen dat bevragingen in de gevangenis betrouwbaarder
kunnen zijn dan bevragingen in de buitenwereld. Het belangrijkste argument daarbij is precies dat de 
meeste gebruikers nog maar weinig te verbergen hebben: ze zijn al als deviant bestempeld 
geconfronteerd met hun gedrag en met de criminaliteit die die veroorzaakt heeft (Pernanen, 
Cousineau, Brochu & Fu Sun, 2002). Ook de relatieve rust van de gevangenis kan tot meer openheid
leiden dat het geval is voor populaties die overleven in een agressieve straatscène, waarin 
buitenstaanders zoveel mogelijk geweerd worden. Een buitenlands voorbeeld van de openheid 
waarmee druggebruikers vragen over hun gedrag beantwoorden, kan gevonden worden in de studie 
van Pernanen et al. (2002): in he
a
gebruikers gaven tienduizenden vergrijpen toe. Voor de meeste van die vaak ernstige feiten waren ze 
nooit vervolgd of veroordeeld.  
 
Indien dit onderzoek nog een vervolg zou krijgen, zijn er nog heel wat hiaten in dit werkveld die ee
onder de ‘loop’ kunnen genomen worden. Door de korte tijd van dit onderzoek kon niet zoveel 
aandacht aan de follow up van de respondenten gegeven worden. Het zou dan naar de toekomst toe 
interessant kunnen zijn om eens na te
g
wijze nagaan of druggebruikende gedetineerden die het Believe-project niet voltooid hebben, al dan 
niet meer kans hebben op recidive.  
 
Verder onderzoek in een groter aantal gevangenissen is nodig om na te gaan of de resultaten uit 
onderzoek in Ruislede bevestigd kunnen worden.  
 
Een belangrijke beperking van het kwalitatief onderzoek, betreft de ongelijke verdeling van de 
interviewgroepen. Er werden 18 druggebruikende gedetineerden bevraagd en maar slechts 5 sociale 
netwerkleden. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met het feit dat het vinden van respondenten voor een 
interview, die dan nog eens bereid waren deel te nemen, uiterst moeizaam verliep. Verder onderzo
aangaande de sociale netwerkleden van drugg
n
kan motiveren tot deelname aan onderzoek. Een herhaling van dit kwalitatief onderzoek met een 
grotere steekproef is zeker de moeite waard. 
 
De verkregen resultaten uit de interviews werden niet teruggespeeld naar de ondervraagden. We 
beseffen dat dit een beperking inhoudt; het vragen van reacties op bevindingen zou immers de 
validiteit binnen dit onderzoek ten goede zijn gekomen. Vanwege de hindernissen die overwonnen 
moesten worden om enerzijds sociale netwerkleden
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BIJLAGE 1 
 
Gent, 11 oktober 2007 
 
T.a.v. Mevrouw De Clercq 
Directeur-generaal 
Federale OverheidsDienst Justitie  
DG Uitvoering Straffen en Maatregelen 
Waterloolaan 76 
1000 Brussel 
 
 
Geachte Mevrouw, 
 
In het kader van mijn studies tot “Master sociaal werk” aan de Universiteit van Gent, werk ik aan een 
scriptie met als titel: “Onderzoek naar de noden en karakteristieken van significante anderen van 
personen die middelen misbruiken: een exploratieve studie in het Penitentiair landbouwcentrum te 
Ruiselede”. (Promotor: Dr. Veerle Soyez, Vakgroep Orthopedagogiek). Hieromtrent hadden ikzelf en 
mijn promotor reeds contact met de sociale dienst van het Penitentiair Landbouwcentrum in 
Ruiselede; mits hiervoor toestemming gegeven zou worden van het Directoraat-generaal Uitvoering 
van Straffen en Maatregelen (FOD Justitie) zijn zij bereid hun medewerking te verlenen aan dit 
onderzoek.  
 
De belangrijkste doelstelling van mijn scriptie bestaat erin een aantal druggebruikende gedetineerden 
(n= 15 à 20) en hun sociale netwerkleden (familieleden, partners, vrienden) te bevragen om op die 
manier zicht te krijgen op (1) hoe deze netwerkleden omgaan met de detentie enerzijds en de 
drugproblematiek van hun familielid, partner, vriend, ... anderzijds en (2) wat hun noden zijn. 
In het kader van het onderzoek zullen in eerste instantie de gedetineerden aangesproken worden. Zij 
zullen bevraagd worden aan de hand van een kort interview (enige achtergrondsgegevens omtrent 
detentie; van wie krijgen ze bezoek en hoe ervaren zij de relatie met deze persoon). De gedetineerden 
worden gevraagd om de Quality of Relationships Inventory (QRI, Pierce et al., 1991; Vertaling 
Verhofstadt et al., 2006) in te vullen. Daarnaast wordt met hen het leefgebied Alcohol en Drugs uit de 
Europ Asi (Kokkevi & Hartgers, 1993) overlopen, teneinde meer zicht te krijgen op hun drug en 
alcohol gebruik voor de detentieperiode. Tot slot wordt aan de gedetineerden gevraagd of er contact 
mag opgenomen worden met één of meerdere van hun netwerkleden. De bevraging van de 
gedetineerden zal ongeveer 3 kwartier tot een uur duren. 
In een volgende stap zal contact opgenomen worden met de netwerkleden; hierbij wensen wij op te 
merken dat, hoewel de kinderen van gedetineerden een belangrijke groep zijn, deze niet tot de 
doelgroep van het onderzoek behoren. In overleg met deze personen zal nagegaan worden waar en 
wanneer de onderzoeker kan langskomen voor een interview (indien mogelijk zou dit ook in de 
penitentiaire instelling kunnen zijn, bvb. aansluitend bij een bezoekmoment). De bevraging van de 
sociale netwerkleden zal gebeuren aan de hand van een vragenlijst rond stress en coping (Orford et al, 
2004; vertaling: Soyez et al. 2006) bestaande uit 86 vragen. Door die vragenlijst af te nemen, kan ik te 
weten komen wat de gevoelens, de ervaringen, de verlangens,… van de sociale netwerkleden zijn. Op 
basis daarvan, en aan de hand van een dieper kwalitatief interview, kan ik proberen nagaan of zij 
beschikken over specifieke behoeften of noden. De sociale netwerkleden worden tot slot gevraagd de 
QRI in te vullen m.b.t. hun relatie met de gedetineerde, evenals de ISEL (Interpersonal Support 
Evaluation List (Cohen & Hoberman, 1993) om zicht te krijgen op de mate van sociale steun die zijn 
ervaren uit hun omgeving.  Algemene bedoeling van deze bevraging is om een beeld te schetsen van 
de beleving van de sociale netwerkleden en hoe zij omgaan met de drugsverslaving en detentie van 
hun familielid. Geschat wordt dat de bevraging van de sociale netwerkleden ongeveer anderhalf uur in 
beslag zal nemen.  
Een copie van de instrumenten die tijdens de gegevensverzameling gebruikt zullen worden, vindt u in 
bijlage. 
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Zowel naar de gedetineerden als naar de sociale netwerkleden toe werd een formulier geïnformeerde 
toestemming opgemaakt, waarin de doelstellingen en de methodes van het onderzoek duidelijk worden 
uiteengezet. Naast praktische afspraken, wordt hierin ook ingegaan op de ‘rechten’ (o.a. anonieme 
verwerking van de data, beroepsgeheim bij de onderzoeker, etc.) en ‘verwachtingen’ van de 
participant. Beide formulieren geïnformeerde toestemming zijn in bijlage opgenomen. 
 
 
Met dit schrijven zou ik U de toestemming willen vragen om het hierboven beschreven onderzoek in 
het Penitentiair Landbouwcentrum in Ruiselede uit te voeren in de periode november 2007 tot mei 
2008. Tegelijkertijd zou ik ook graag expliciet de toestemming willen vragen om tijdens de interviews 
gebruik te maken van een dictafoontje. Ik hoop van harte deze studie te kunnen uitvoeren en hou eraan 
U reeds bij voorbaat te bedanken. Ikzelf of mijn promotor zijn uiteraard steeds bereid om meer 
informatie te verschaffen indien U dit wenst. 
 
 
Hopend op een spoedig en gunstig bericht verblijven wij inmiddels, 
 
Met de meeste hoogachting, 
   
Els Claessens       Voor akkoord, 
        Dr. Veerle Soyez (promotor) 
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BIJLAGE 3 
 

 
Onderzoek in het kader van de thesis “Onderzoek naar noden en karakteristieken van significante anderen van personen die 
middelen misbruiken: een exploratieve studie in het Penitentiair landbouwcentrum te Ruiselede”  tot het behalen van het 
diploma Master in Sociaal Werk.  
 
 

FORMULIER GEINFORMEERDE TOESTEMMING 
 
Beste,  
 
 
Mijn naam is Els Claessens, studente master Sociaal Werk aan de Universiteit Gent. 
In het kader van mijn studies doe ik, ter voorbereiding van mijn masterscriptie, een onderzoek waarbij 
ik een aantal druggebruikende gedetineerden en hun sociale netwerkleden bevraag. Ik wil hierbij 
nagaan hoe de relatie is met uw familielid, partner of vriend; verder wil ik te weten komen hoe u uw 
druggebruik en detentie ervaart en hoe u aankijkt tegen (verkregen) sociale steun.  
 
Het onderzoek start in november 2007 en zal bestaan uit het afnemen van een interview en twee 
vragenlijsten. In een eerste vragenlijst worden vragen gesteld teneinde meer zicht te krijgen op het 
alcohol- en of druggebruik voor de detentieperiode; met behulp van de tweede vragenlijst gaan we na 
hoe u kijkt naar de relatie / het contact dat u hebt met uw familielid, partner of vriend. In het interview 
ten slotte zal dieper ingegaan worden op een aantal thema’s uit deze vragenlijsten.  
 
Als u wilt meewerken aan dit onderzoek is het belangrijk dat u hiervoor uw toestemming geeft.  
 
Ik, ………………………………………………………………(volledige naam in drukletters aub) 
 
geef toestemming om deel te nemen aan het hierboven omschreven onderzoek en bevestig dat: 
- ik vooraf voldoende geïnformeerd ben over het onderzoek; 
- ik elke vraag in verband met het onderzoek heb kunnen stellen; 
- ik voldoende informatie heb gekregen omtrent het gebruik van de gegevens: de informatie die ik 
geef, wordt alleen voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt. Ze wordt strikt vertrouwelijk en geheel 
naamloos verwerkt en gerapporteerd.  
Het onderzoek verloopt in overeenstemming met de wetgeving op het beroepsgeheim en  de Wet ter 
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Dit wil zeggen dat alles wat gezegd wordt, geheim 
blijft en niet doorgegeven wordt aan anderen, ook niet aan mensen van de sociale dienst van de 
gevangenis. Ook uw persoonsgegevens blijven geheim; 
- ik weet dat mijn deelname aan het onderzoek op vrijwillige basis gebeurt en ongeveer 1,5 uur zal 
duren: 
- ik weet dat ik deelname aan het onderzoek kan stopzetten 
 - op elk ogenblik 
 - zonder een reden op te geven 
 
  
Voor akkoord,  
 

De bevraagde       Onderzoeker 

…………………………….     ……………………………… 
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BIJLAGE 4 
 

 
Onderzoek in het kader van de thesis “Onderzoek naar noden en karakteristieken van significante anderen van personen die 
middelen misbruiken: een exploratieve studie in het Penitentiair landbouwcentrum te Ruiselede”  tot het behalen van het 
diploma Master in Sociaal Werk.  
 
 
Beste, 
 
 
Mijn naam is Els Claessens en ik ben een studente aan de Universiteit van Gent. 
Ik volg daar een masteropleiding in Sociaal Werk. Momenteel zit ik in mijn laatste jaar en als 
afstudeerproject moet ik een scriptie maken. Die scriptie gaat over drugsverslaafde gedetineerden en 
hun sociale netwerkleden zoals familie, vrienden, kennissen en anderen. 
 
 
Het onderzoek bestaat er uit dat ik de sociale netwerkleden waar u contact mee heeft, waar u bezoek 
van krijgt of waar u een of andere vorm van sociale band mee heeft, te bevragen en te interviewen. Dit 
om na te gaan hoe de relatie is tussen u en uw sociaal netwerklid en om na te gaan wat zijn/ haar 
behoeften en noden zijn. 
 
 
Het onderzoek gebeurt aan de hand van een aantal vragenlijsten (3) en een interview, dat in totaal 
ongeveer een tweetal uren zal duren. De bevraging zal doorgaan bij de persoon thuis of waar de 
persoon dit verkiest. 
 
 
Mijn vraag aan u is de volgende: heeft u sociale netwerkleden waarvan u denkt dat zij hun 
medewerking aan dit onderzoek willen verlenen? 

Indien u hierover zeker bent, dan mag u de contactgegevens van uw sociaal netwerklid geven aan de 
CAP-medewerker. Ik zal dan persoonlijk naar de persoon bellen met de vraag of hij/ zij wilt 
meewerken aan het onderzoek. 

Als u hierover niet zeker bent, dan kan u een brief met meer uitleg en informatie over het onderzoek 
aan uw familielid of vriend geven. Hij of zij kan u dan laten weten of hij/zij bereid is mee te werken. 
 
 
Alle gegevens die verworven worden enkel gebruikt in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Ze 
worden strikt vertrouwelijk en geheel naamloos verwerkt en gerapporteerd. Het onderzoek verloopt in 
overeenstemming met de wetgeving op het beroepsgeheim en de wet ter bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. Dit wil zeggen dat alles wat gezegd wordt, geheim blijft en niet doorgegeven 
wordt aan anderen, ook niet aan mensen van de sociale dienst van de gevangenis. Ook uw 
persoonsgegevens blijven geheim. 
 
 
 
 
Alvast bedankt voor u aandacht en medewerking 
 
Els Claessens 
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BIJLAGE 5  

 
Onderzoek in het kader van de thesis “Onderzoek naar noden en karakteristieken van significante anderen van personen die 
middelen misbruiken: een exploratieve studie in het Penitentiair landbouwcentrum te Ruiselede”  tot het behalen van het 
diploma Master in Sociaal Werk.  
 
 
Beste, 
 
 
Mijn naam is Els Claessens en ik ben een studente aan de Universiteit van Gent. 
Ik volg daar een masteropleiding in Sociaal Werk. Momenteel zit ik in mijn laatste jaar en als 
afstudeerproject moet ik een scriptie maken. Die scriptie gaat over drugsverslaafde gedetineerden en 
hun sociale netwerkleden zoals familie, vrienden, kennissen en anderen. 
 
 
Het onderzoek bestaat er uit dat ik sociale netwerkleden van drugsverslaafde gedetineerden bevraag en 
interview. Dit om na te gaan hoe u omgaat met de detentie enerzijds en de drugproblematiek van hun 
familielid, partner, vriend,…anderzijds én om na te gaan wat uw behoeften en noden zijn. 
 
 
Het onderzoek gebeurt aan de hand van een aantal vragenlijsten (3) en een interview (dit interview zal 
worden opgenomen). Dit alles zal in totaal ongeveer een anderhalf uur tot 2 uren duren. De bevraging 
kan doorgaan bij u thuis of waar u dit zelf verkiest.  
 
 
Mijn vraag aan u is de volgende: wilt u uw medewerking aan dit onderzoek verlenen? Zo ja, wilt u dan 
uw contactgegevens vrijgeven zodat ik met u contact kan opnemen?  
Indien u dit wenst te doen, dan kan u dit doen via uw familielid, partner, vriend,… in de gevangenis of 
via een CAP-medewerker.  
Als ik u contactgegevens ontvangen heb, zal ik u persoonlijk bellen om verdere afspraken te maken.  
 
 
Alle gegevens die verworven worden enkel gebruikt in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Ze 
worden strikt vertrouwelijk en geheel naamloos verwerkt en gerapporteerd. Het onderzoek verloopt in 
overeenstemming met de wetgeving op het beroepsgeheim en de wet ter bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. Dit wil zeggen dat alles wat gezegd wordt, geheim blijft en niet doorgegeven 
wordt aan anderen, ook niet aan mensen van de sociale dienst van de gevangenis. Ook uw 
persoonsgegevens blijven geheim. 
 
 
 
Alvast bedankt voor u aandacht en medewerking 
 
Els Claessens 
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BIJLAGE 6 
 
VRAGEN PETRA COLPAERT & KAAT VANTHUYNE 

 
- Geven gedetineerden aan dat ze nood hebben aan bezoek van familieleden?  
 
- Er zijn een aantal gedetineerden die aangaven in de interviews dat ze geen nood hebben aan 

contact met familieleden. Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn volgens u?  
 
- Praten de gedetineerden over hun bezoek, die ze al dan niet ontvangen, met u of met ander 

personeelslid van het PLC? Zo ja, wat wordt er dan zoal gezegd? En is dit positief en/ of 
negatief?  

 
- Denkt u dat de gedetineerden door de bezoek worden gestimuleerd en gemotiveerd? Ziet en/ 

of voelt u een verschil bij een gedetineerde die al dan niet bezoek heeft ontvangen?  
 
- Komt er veel familie op bezoek? Zo neen, wat zou hiervan de oorzaak zijn denkt u?  
 
- Hoe verlopen die bezoeken over het algemeen? Gebeuren er soms incidenten?  
 
- Geven familieleden aan dat zij nood hebben aan bezoeken met de gedetineerden?  
 
- Wat is de reactie van de familieleden op het bezoek, denkt u dat er een algemene tevredenheid 

is over de bezoekprocedure en het feit dat ze die kans krijgen?  
 
- Zij er familieleden of anderen die aangeven dat ze nood hebben aan professionele 

ondersteuning of hulp vanuit het PLC? Zo ja, om welke soort ondersteuning/ hulp gaat het 
dan?  

 
- Hoeveel mensen doen beroep op jullie?  

 
- Welke hulp of steun wordt er van jullie het meest gevraagd?  

 
- Is de ondersteuning of hulp die jullie geven dan ook effectief?  

 
- Weet u of familieleden soms beroep doen op een andere professionele hulpverlening (buiten 

het PLC) of geven ze aan dat ze hier nood aan hebben?   
 

- Verwijst u soms familieleden door naar andere professionele instanties?  
 

- Geven sommige familieleden of anderen aan dat ze zich schamen over de gedetineerde, dat ze 
zich zorgen maken over hun eigen toekomst,…?  

 
- In mijn onderzoek heb ik maar een beroep kunnen doen op 5 familieleden. Heeft u een 

verklaring voor deze minimale medewerking? Hoe komt dit denkt u?  
 

- Denkt u dat er een tekort is aan opvang en ondersteuning voor familieleden van 
druggebruikende gedetineerden?  

 
- Wat moet er volgens u nog meer gebeuren om deze familieleden op te vangen en te steunen?  

 
- …. 
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BIJLAGE 7 
 
 
 
 
 

Onderzoek in het kader van de thesis “Onderzoek naar de noden en karakteristieken van significante anderen van personen 
die middelen misbruiken: een exploratieve studie in het Penitentiair landbouwcentrum te Ruiselede”  tot het behalen van het 
diploma Master in Sociaal Werk.  
 
 
 

Interview met de personen die middelen misbruiken in het Penitentiair landbouwcentrum 
 
► Relatie tussen detentie en druggebruik:  
 
● Voor welk feit bent u opgesloten in de gevangenis?  
 
● Welke impact heeft de detentie op u? Hoe ervaart u de detentie?  
 
● Was u onder invloed toen u de misdaad begon?  
 
● Heeft u de misdaad gepleegd om aan drugs te geraken?  
 
● Bent u verslaafd geraakt in de gevangenis? Zo ja, aan wat? En hoe is dat gekomen?  
 
►Sociale steun:  
 
● Van wie krijgt u bezoek? Wie ziet u nog van uw familie en vrienden? En hoe komt dit?  
 
● Wat betekent het voor u om familieleden of anderen op bezoek te krijgen?  
 
● Vindt u het belangrijk dat u tijdens uw detentie en drugsbehandeling ondersteunt wordt door uw 
familie of andere mensen uit uw (sociale) omgeving?  
 
● Hoe is de relatie momenteel met uw familieleden en anderen? En hoe was u relatie voordat u drugs 
begon te gebruiken?  
 
● Bent u tevreden over uw huidige relatie of hoe zou u het anders willen zien?  
 
● Welke steun apprecieert u het meest? En waarom?  
 
● Op welke vlakken zou u nog wat steun/ hulp kunnen gebruiken? Waar heeft u zoal nood aan? 
Emotionele, financiële, praktische, psychologische steun…. 
 
● Vindt u het noodzakelijk dat er vanuit het Penitentiair landbouwcentrum iets gebeurt?  
Ondervindt u hier professionele steun?  
 
● Zijn familie en vrienden een extra stimulans om het programma af te werken of niet?  
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BIJLAGE 8 

 
Onderzoek in het kader van de thesis “Onderzoek naar de noden en karakteristieken van significante anderen van personen 
die middelen misbruiken: een exploratieve studie in het Penitentiair landbouwcentrum te Ruiselede”  tot het behalen van het 
diploma Master in Sociaal Werk.  
 
 

FORMULIER GEINFORMEERDE TOESTEMMING 
 
Beste,  
 
Mijn naam is Els Claessens, studente master Sociaal Werk aan de Universiteit Gent. 
In het kader van mijn studies doe ik, ter voorbereiding van mijn masterscriptie, een onderzoek waarbij 
ik de significante anderen (familieleden, partners, vrienden, ...) van druggebruikers die in de 
gevangenis van Ruiselede opgesloten zijn, bevraag. Ik wil hierbij nagaan hoe de relatie is met de 
desbetreffende persoon; verder wil ik te weten komen hoe u het druggebruik en de detentie van uw 
familielid, partner of vriend ervaart en hoe u aankijkt tegen de ondersteuning / begeleiding of 
hulpverlening van significante anderen van (gedetineerde) druggebruikers.  
 
Het onderzoek start in november 2007 en zal bestaan uit het afnemen van een interview en drie 
vragenlijsten. Een eerste vragenlijst peilt naar uw gevoelens omtrent het drugsmisbruik van de persoon 
en naar hoe u omgaat met dit druggebruik; in een tweede vragenlijst worden vragen gesteld over hoe u 
kijkt naar de relatie / het contact dat u hebt met uw familielid, partner of vriend die gedetineerd is. Met 
behulp van de derde vragenlijst gaan we na of u steun ervaart van mensen in uw naaste omgeving. In 
het interview ten slotte zal dieper ingegaan worden op een aantal thema’s uit deze vragenlijsten.  
 
Als u wilt meewerken aan dit onderzoek is het belangrijk dat u hiervoor uw toestemming geeft.  
Ik, …………………………………………………………………………………………. 
(volledige naam in drukletters aub) 
 
geef toestemming om deel te nemen aan het hierboven omschreven onderzoek en bevestig dat: 
 
- ik vooraf voldoende geïnformeerd ben over het onderzoek; 
- ik elke vraag in verband met het onderzoek heb kunnen stellen; 
 
- ik voldoende informatie heb gekregen omtrent het gebruik van de gegevens: de informatie die ik 
geef, wordt alleen voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt. Ze wordt strikt vertrouwelijk en geheel 
naamloos verwerkt en gerapporteerd.  
Het onderzoek verloopt in overeenstemming met de wetgeving op het beroepsgeheim en  de Wet ter 
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Dit wil zeggen dat alles wat gezegd wordt, geheim 
blijft en niet doorgegeven wordt aan anderen, ook niet aan mensen van de sociale dienst van de 
gevangenis. Ook uw persoonsgegevens blijven geheim; 
- ik weet dat mijn deelname aan het onderzoek op vrijwillige basis gebeurt en ongeveer 1,5 uur zal 
duren: 
- ik weet dat ik deelname aan het onderzoek kan stopzetten 
 - op elk ogenblik 
 - zonder een reden op te geven 
  
Voor akkoord,  
 
De bevraagde       Onderzoeker 
…………………………….    ……………………………… 
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 BIJLAGE 9 

 
 
Onderzoek in het kader van de thesis “Onderzoek naar de noden en karakteristieken van significante anderen van personen 
die middelen misbruiken: een exploratieve studie in het Penitentiair landbouwcentrum te Ruiselede”  tot het behalen van het 
diploma Master in Sociaal Werk.  
 
 

Kwalitatief diepte-interview met de sociale netwerkleden 
 
 
Datum: ……../……../………… 
 
Plaats van het interview:…………………………………………………………………….................... 
 
Audio-opname:   □ Ja    □ Neen  
 
 
► Inleiding:  
 
● Kennismaking: mijn naam, leeftijd, wat ik studeer 
 
● Uitleg over thesis: waarover, waarom, doelstelling 
 
● Uitleggen dat het interview een open interview is en dat de persoon zelf voor een groot stuk kan 
bepalen waarover hij/ zij wilt praten.  
 
● Vertellen hoelang het duurt 
 
● Toestemmingsformulier laten tekenen en uitleggen waarom en wat erin staat 
 
● Nog vragen of dingen die je wilt weten?   
 
 
► Anamnestische gegevens: 
 
● Geslacht?  
 
● Wat is uw leeftijd?  
 
● Waar woont u?   
 
● Wat is uw burgerlijke staat?:  □ Alleenstaand 
     □ Getrouwd (of samenwonend) 
     □ Hertrouwd (of samenwonend)  
     □ LAT- relatie 
     □ Wettelijk gescheiden 
     □ Feitelijk gescheiden 
     □ Weduwe/ weduwnaar 
 
● Wat is uw relatie tot de persoon die middelen misbruikt?:  
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□ Gezinslid 
□ Familielid 
□ Vriend(in) 
□ Kennis 
□ Buur 
□ Collega 
□ Andere 
 
● Wat is uw opleidingsniveau (hoogste diploma)?  
 
● Bent u momenteel tewerkgesteld? 

• Zo ja, welk beroep oefent u uit?  
• Zo ja, werkt u voltijds?  

 
 
► Algemeen:  
 
● Beschrijf uzelf in enkele woorden (wat zijn je interesses/ hobby’s, wat doe je niet graag, je 
karaktertrekken,…) → vrije tijd, school/ werk, thuis 
 
● Kan je wat meer vertellen over het gebruik van de persoon (hoeveel, waar, hoe gebruikt hij/zij, met 
vrienden of alleen,…)?  
 
● Hoe zou u de persoon omschrijven? Wat zijn de positieve en negatieve eigenschappen van de 
persoon volgens u?  
 
● Wat is uw visie rond drugs?  
 
 
► Relatie:  
 
● Hoe zou u de relatie tav de persoon die middelen misbruikt momenteel kunnen omschrijven?  
 
● Hoe is de relatie in het verleden geweest, voor het gebruiken voor de detentie?  
 
● Hoe zou u willen dat de relatie is?  
 
● Komt u op bezoek bij de persoon? (Hoe vaak komt u op bezoek? Gaat u alleen op bezoek of samen 
met anderen? Hoe voelt u zich tijdens het bezoek? ….) ( Waarom komt u niet? Heeft toch ooit al eens 
een poging ondernomen?...)  
 
 
►Coping: 
 
● Welke gevolgen hebben de detentie en het drugmisbruik voor jou, zowel positief als negatief?  
 
● Heb je veel last van die gevolgen? Hoe voelt u zich hierbij?  
 
● Hoe ga jij om met die gevolgen? Wat doe je om de negatieve gevolgen te verminderen en lukt dat?  
 
● Wat zijn zaken/ dingen die u doet om (te proberen) om te gaan met uw problemen?  
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► Sociale steun:  
 
● Zijn er mensen bij wie je terecht kan met problemen, vragen,… in verband met het 
middelenmisbruik en de detentie van de persoon en de gevolgen ervan?   
 
● Welke steun apprecieert u het meest? En waarom?  

 
● Op welke vlakken zou u nog wat steun/ hulp kunnen gebruiken? Waar heeft u zoal nood aan?  
 
● Vindt u het noodzakelijk dat er vanuit het Penitentiair landbouwcentrum iets gebeurt?  
 
● Wie weet er dat uw familielid in de gevangenis zit of een drugproblematiek heeft en met wie kan je 
er over praten? 
 

 
►Nood aan hulpverlening: 
 
● Geniet u momenteel ergens van professionele ondersteuning?  
 
● Heeft u in het verleden al eens iets ondernomen wanneer je problemen ervoer (reeds contact gehad 
met de hulpverlening) en via wie of hoe ben je daar terecht gekomen?  
 
● Heb je soms nood aan een gesprek met iemand vertrouwelijk, iemand professioneel, iemand die 
niets met uw sociale omgeving te maken heeft?  
 
● Hoe zou u die hulpverlening dan omschrijven? Een individueel gesprek, een groep met mensen die 
hetzelfde meemaken en misschien ook met dezelfde vragen zitten,…?  
 
● Wat hoop je er dan aan te hebben, van te leren?  
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BIJLAGE 10 
 

BOOMSTRUCTUUR 
 
► Gedetineerden:  
 
Algemene gegevens:  

- Leeftijd?  
- Diploma/ beroep?  
- Nationaliteit?  
- Gehuwd/ ongehuwd?  
- Believe-project of niet?  
- Misdaad?  
- Aantal keren in gevangenis?  
- Duur van de gevangenisstraf?  
- Hoe lang reeds opgenomen? 

 
Relatie met sociaal netwerklid: 

- Relatie momenteel?  
- Relatie in verleden?  
- Tevredenheid over relatie?  
- Bezoek?  

 
Sociale steun: 

- Steun door familie of anderen  
o Gebeurt dit of niet?  
o Belangrijk of niet belangrijk?  

- Welke steun?  
- Nood aan steun?  
- Familie en vrienden stimulans?  

o Ja 
o Neen 

- Professionele steun (Ruiselede)?  
 
► Sociale netwerkleden: 
 
Algemene gegevens:  

- Geslacht?  
- Leeftijd?  
- Woonplaats?  
- Burgerlijke staat?  
- Relatie tot de persoon?  
- Diploma?  
- Werk?  
- Interesses/ hobby’s?  
- Visie op drugs?  

 
Relatie met drugsverslaafde gedetineerde:  

- Relatie momenteel?  
- Relatie in verleden?  
- Tevredenheid over relatie?  
- Bezoek?  

Sociale steun:  
- Steun door familie of anderen  
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o Gebeurt dit of niet?  
o Belangrijk of niet belangrijk?  

- Welke steun?  
- Nood aan steun?  
- Professionele steun (Ruiselede)?  

 
Coping:  

- Gevolgen van de detentie en druggebruik? 
o Negatief 
o Positief 

- Last van de gevolgen?  
o Ja 
o Neen 

- Omgang met de gevolgen?  
 
Hulpverlening:  

- Professionele ondersteuning?  
o Ja 
o Neen 

- Verleden?  
- Nood aan?  
- Resultaat?  
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