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Modus via
Verfijning van geografische daderprofilering
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Geografische daderprofilering is een opsporingsmethode om de 
woonplaats van een dader van een serie onopgeloste misdaden 
te voorspellen. Die voorspelling wordt gemaakt op basis van een 
(rekenkundige) analyse van het ruimtelijk patroon van de plaat-
sen delict. Een geografisch daderprofiel is een aanduiding van 
een locatie of gebied met de hoogste waarschijnlijkheid dat de 
dader daar een ankerpunt heeft. Met behulp van het geografi-
sche daderprofiel kan efficiënter worden gerechercheerd door 
verdachten te prioriteren op basis van hun binding met het voor-
spelde gebied.

Aan de hand van studies naar inbrekers en overvallers, casestu-
dies van de beul van Twente, een serieverkrachter en de Utrecht-
se serieverkrachter onderzoek ik de mogelijkheden tot verfijning 
van geografische daderprofilering. Centraal in mijn analyse tot 
verfijning staat het concept modus via. De modus via zijn de geo-
grafische gedragskenmerken van de dader waarmee geografi-
sche daderprofilering kan worden verfijnd. 
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