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1 Artois, Ann

Afwijkend gedrag van vrouwen: eerder gepsyschiatriseerd dan gecriminaliseerd?

2 Blontrock, Karen

4 Brutsaert, Mike

Samenwerking tussen justitie en hulpverlening bij alkoholgerelateerde kriminaliteit
Kinderprostitutie in België ; een verkennend onderzoek naar het fenomeen zelf en de hulpverleningsinitiatieven in
België
Een analyse van de vermogenscriminaliteit, gerapporteerd door de buurtbewoners en politioneel geregistreerd, in vier
Gentse stadsbuurten

5 Bruwiere, Ilse

Het beeld over de druggebruiker bij de gemeentelijke politie

6 Canoo, Ann

Kinderprostitutie en rechtsbescherming: een verdieping vanuit medische invalshoek

7 Claeys, Anne

Zelfmoord in de gevangenis

8 Clarysse, Jean- Louis

Grensoverschrijdende recreatiecriminaliteit

9 Cobbaert, Marc

Historische situering van de landelijke politie in het Belgisch politiewezen

3 Bonne, Veronique

10 Colenbier, Anne-Marie

Het begeleid zelfstandig wonen binnen de bijzondere jeugdbijstand in Vlaanderen

11 Daenekynt, Peter
12 Debaveye, Ann

Karate: katalysator of kanalysator van geweld en agressie
Omgevingspsychologie en urgentiepsychiatrie; literatuurstudie en exploratief onderzoek omtrent de invloed van de
ruimtelijke omgeving

13 De Clercq, Jan

Voorrechten en immuniteiten van de E.G. en haar personeelsleden in België; statuut van E.G.-functionaris

14 De Jonghe, Kristine

Ontwenningstherapieën voor verslaafden, aan illegale harddrugs, in België

15 De Lathouwer, Hugo

De recherche bij de gemeentelijke politie Gent

16 De Leener, Paul

Een kritische criminologische verklaring van de huidige morele kruistocht tegen drugs

17 Deloof, Els

Sociale en criminologische gevolgen van schizofrenie
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18 Del Salvio, Philip
19 Den Hondt, Edmond

Weekendongevallen: oorzaken en beleidsalternatieven
Onderzoek naar de houding van de Joodse Gemeenschap ten overstaan van de onveiligheid in hun omgeving, het
optreden van de Antwerpse politie en de effecten van de herstructurering van het politiekorps naar aanleiding van de

20 Denys, Werner

Geschiedenis van de strafinrichting te Merksplas

21 De Pauw, Anniek

Het profiel van de exhibitionist; een beschouwing vanuit de psychoanalytische theorie

22 De Pus, Peter
23 Desmet, Nathalie

Pretoriaanse probatie: verleden, heden en toekomst
De toepassing van alternatieven op de voorlopige hechtenis, in het kader van de nieuwe wet van 20 june 1990? een
eerste evaluatie van de praktijk

24 De Witte, Carine

Verlaging van de leeftijd van burgerlijke meerderjarigheid en de impakt op de strafrechtelijke benadering van jongeren

25 Dhont, Veerle

"Drinkt mijn baby mee?"; literatuurstudie over maternaal alcoholgebruik tijdens de zwangerschap

26 Engelen, Pascal

Detentie en seksualiteit

27 Everaert, Maria

De rol van de gemeentepolitie in een maatschappelijk geïntegreerde preventiepolitiek ten aanzien van vandalisme

28 Fallein, Els

De nieuwe wapenwet 1933-1991; theoretisch concept getoetst aan de praktijk

29 Hamelinck, Hans

Milieufraude: de zware (georganiseerde) milieucriminaliteit bij de verwerking van afval

30 Henon, Alexis

De crematie in België

31 Hillaert, Ann
32 Huyge, Roland

Preventie van kleine criminaliteit in koopcentra
Strafrechtsdogmatische analyse van het milieu(straf)recht ; overcriminalisering, juridische deficiëntie en praktische
incompetentie

33 Janssen, Danny

Gokverslaving: profiel van een probleem

34 Janssen, Sabine

De diagnose van seksueel misbruik bij kinderen

35 Janssens, Dominiek

Eindverhandeling tweede licentie criminologie; de actuele problematiek betreffende de opportuniteit van de doodstraf
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36 Janssoone, Miguel

Geweld op kinderen in school: een studie naar het voorkomen van pesterijen op school

37 Jolie, Patrick

Het vereffeningsfonds: een reactiewijze op jeugddelinquentie getoetst aan ontwikkelingen in de (jeugd)criminologie

38 Kenninck, Veronique

Het haar in het criminalistisch onderzoek

39 Kets, Kathleen

De plaats van de spoorwegpolitie in het Belgisch politiebestel

40 Lammertyn, Rik

Tucht- en strafrecht aan boord van zeeschepen

41 Lemmens, Frank

Politiële hulpverlening

42 Le Roy, Antonia

Zelfmoordpoging als zelfmoord

43 Loudier, Philippe

Een analyse van de recente ontwikkelingen binnen de fenomenologische deviantie- en strafrechtssociologie

44 Louwet, Anja

Psycho-sociale problemen bij slachtoffers van ernstige misdrijven

45 Maebe, Frank

Mannenprostitutie: sociale, psychologische en strafrechtelijke aspekten

46 Mattheeuws, Dominique

De nieuwe abortuswet in rechtsvergelijkend perspectief

47 Matthys, Stefan
48 Meurisse, Hans

Bescherming van de softwaremarkt tegen een nieuwe vorm van piraterij
De bijzondere belasting inspectie: fiscaal opsporingsorgaan; samenwerking met de parketten; de wet van 4 augustus
1986

49 Mortier, Sofie

Wetgevende implicaties van het Nieuw Sociaal Verweer

50 Naeyaert, Peter
51 Naudts, Eric

De getuigen van Jehovah; een studie van hun deviante houding ten aanzien van bloedtransfusie en dienstplicht
Criminologische analyse van de door de Gentse stadspolitie geregistreerde criminaliteit in een Gentse centrumbuurt
tijdens 1989

52 Otte, Carlos

Het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie in Nederland

53 Pyck, Sandra

Sociale en strafrechtelijke aspecten bij illegale immigratie
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54 Rottiers, Peter

Situering en achtergronden van het CCC-terrorisme in België

55 Rottiers, Sandra

Een analyse van het politioneel geregistreerd criminaliteitspatroon van de K.A.A.Gent-Side

56 Schutters, Jennifer

Patriarchale machtsrelatie en seksueel geweld

57 Sintobin, Gino
58 Stevens, Anne

Preventie van warenhuisdiefstal
Van depressie tot...; een cross-culturele studie naar de beleving van het climacterium bij Belgische en Zimbabwese
vrouwen

59 Strobbe, Koen

Milieucriminalistiek: de problematiek rond monstername

60 Torfs, Ralph

Drugs: de legaliseringsdiscussie

61 Van Acker, Dominique

Aanzetten tot herstructurering van de reguliere politiediensten

62 Van Belle, Frederik

Kritische analyse van het onderzoek naar het verband tussen geweld in de media (TV en film) en de geweldcriminaliteit

63 Vandaele, Nicolas

Sekten: een alternatieve levenskeuze of een vraag naar hulpverlening

64 Vande Kerkhove, Dominique

Reclassering en recidivisme

65 Vandekeybus, Herwig

67 Van den Berghe, Johan

Pro en contra decriminaliseren van drugs
De rol van de hulpverlening aan drugverslaafden ten aanzien van strafvervolging, straftoemeting en strafuitvoering in
Vlaanderen
Criminologische analyse van, door de Gentse Stadspolitie, geregistreerde criminaliteit in twee deelbuurten van
Wondelgem tijdens 1989 (2 delen)

68 Vandervelden, Tom

Meervoudige persoonlijkheidsstoornis in criminologisch perspectief

69 Vandervorst, Jourik

Vrouwenhandel in België: een analyse van de problematiek en reflectie naar het beleid

70 Van De Vijver, Hilde

Letsels door het al dan niet dragen van de veiligheidsgordel bij auto-ongevallen

71 Vandriessche, Els

Brand! Brand! Brandstichting: één van de oorzaken van het ontstaan van brand

66 Van den Berghe, Gino
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72 Van Gaever, Chris

Moord; een vergelijkende studie over de aanpak van het gerechtelijk strafonderzoek door de brigades van
gerechtelijke politie bij de parketten van Aalst, Gent, Leuven en Mechelen

73 Van Grootel, Eric

De wettelijke regulering van automatische kansspelen

74 Vanhecke, Hilde

Internationale politiesamenwerking
De klinische opvang van geïnterneerden in het psychiatrisch centrum Dr.Guislain; een ontmoeting tussen strafrecht en
psychiatrie
Bejaardenmishandeling. Een overzicht van de literatuur en onderzoekingen op dit gebied. Met een kort oriënterend
onderzoek naar het voorkomen van bejaardenmishandeling in de thuissituatie in het arrondissement Dendermonde

75 Van Kerrebroeck, Annick
76 Van Neyghem, Erik
77 Verheyden, Peggy
78 Vermeiren, Kris

Privédetectivewerk en de vrijwaring van de privacy
Rol van de hulpverlener bij de eerste opvang van seksueel misbruikte kinderen met bijzondere aandacht voor de
politiële interventie

79 Wanderstein, Hans

De Belgische asielprocedure

80 Werbrouck, Veerle

Ecstasy, een historische (sociologische) comparatieve studie; West-Europa versus Amerika

81 Willems, Carine

De doodstraf ; Een rechtshistorische en rechtsvergelijkende analyse

82 Ysebie, Peter

Het Syndroom van Stockholm
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