Scripties Academiejaar 1994-1995

NR

AUTEUR

TITEL

1 Battiau, Jan

Bedrieglijk onvermogen: theorie en praktijk

2 Blieck, Katia

XTC: verleden, heden en toekomst

3 Cardoen, Krista
4 Claes, Henri

Verkrachting binnen het huwelijk
Grensoverschrijdende samenwerking tussen de reguliere politiediensten van Antwerpen/Limburg (B) en Noord-Brabant
(Nl)

5 Clarysse, Hella

Bescherming van de persoon van de geesteszieke; kritische reflectie op de wet van 26 juni 1990

6 Cleyman, Paul

Plantondienst bij de gemeentepolitie in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

7 De Bock, Caroline

Inbraakpreventie

8 De Coninck, André

Politionele screening en controlemogelijkheden op drugs in het verkeer

9 De Graeve, Rita

Een onderzoek naar de problematiek van het zwartwerk in de horecasektor

10 De Groof, Ilse
11 De Lange, Katrien

Hulpverlening aan betrokkenen bij sekten
De rechtspositie van de psychiatrische patiënt: van kollokatie tot de bescherming van de persoon en de goederen van
de geesteszieke

12 Demortier, Sebastien

De evolutie van het straf- en strafprocesrecht in het intermediair recht

13 Deryckere, Johan

Functionele analyse van sociale inspectiediensten

14 Deryckere, Karine

De vrouwelijke moordenaar

15 Deschepper, Pierre

Een onderzoek naar de procedure en afhandeling van klachten over politieoptreden bij de drie reguliere politiediensten

16 De Vos, Isabel

Dierexperimenten en dierenrechten

17 De Zutter, Leen

De trends van de georganiseerde misdaad in België
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18 Evenepoel, Kathleen

Schuldbeleving bij gedetineerden

19 Fabry, Tina

Hulpverlening door heksen: mythe en realiteit. Hekserij in de zeventiende eeuw

20 Fiaert, Jessica

Het beroepsgeheim van de gemeentepolitie

21 Gentier, Willy

Profiel en taak van de gerechtelijke verslaggever in de Vlaamse (Nederlandstalige) geschreven pers

22 Gesquiere, Kurt

Criminaliteit gepleegd door leden van sekten

23 Gillyns, Danny

Preventie van illegaal druggebruik: de bijdrage van informatieverstrekking aan intermediairen en jongeren

24 Haelterman, Harald
25 Haentjens, Mieke

Gemeenschapsdienst in België; een nieuwe mogelijkheid in het strafrecht voor volwassenen?
Terrorisme versus georganiseerde misdaad: een psychoanalytisch geïnspireerde exploratie van het subject en diens
object "au-delà" du crime, op zoek naar het lijdend voorwerp

26 Hendriks, Nadja

Het toenemende belang van Oost-Europa als actor op de internationale drugsmarkt

27 Himpe, Lies

"Euthanasie": gisteren...vandaag...morgen?

28 Jacquemyn, Egbert

De horecasector als slachtoffer van criminaliteit; een empirisch onderzoek van de Gentse uitgaansbuurten

29 Kindt, Bruno

Automutilatie in het penitentiair milieu

30 Kwanten, Stijn

Lekenrechtspraak in België: in historisch, rechtsvergelijkend en kritisch perspectief

31 Leenknecht, Nathalie

Het justitieel beleid ten aanzien van cannabismisdrijven in het gerechtelijk arrondissement Gent

32 Legein, Geert

Het gebruik van geweld door politieambtenaren: een wettelijke, reglementaire en praktijkgerichte benadering

33 Loos, Inge

De Europese aanpak met betrekking tot het internationaal terrorisme

34 Losschaert, Robin

Een kritische kijk op de Belgische wapenwet

35 Martens, Inge

Hulpverlening aan kinderen na seksueel misbruik binnen het gezin; macht en onmacht van de huisarts
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36 Matthijs, Julien
37 Merckx, Gwen

Een onderzoek naar de wijze waarop leden van de gemeentelijke politiekorpsen geïnformeerd worden over recente
wetswijzigingen

38 Palmer, Timmy

Drugs als thema voor Europese samenwerking in strafzaken
Het gebruik van het vuurwapen en kogelwerende materialen bij de rijkswacht en de gemeentepolitie; een analyse van
de schietopleidingen

39 Petit, Geert

Multi-problem gezinnen gezien vanuit een dagcentrum voor schoolgaande jeugd

40 Philips, Edwin

De beeldvorming van illegale drugs in de Vlaamse dagbladpers: een inhoudsanalyse

41 Philips, Stefaan

De praktische werking van stewards in Belgische voetbalstadions

42 Robesyn, Thierry

Kritische bedenkingen bij sprookjes: sociologische kijk op sprookjesrealiteiten

43 Roos, Dominique

Eenheidspolitie in België: bedreiging voor de democratie of waarborg voor de rechten en de veiligheid van de burger

44 Sanders, Bart

Prostitutie in België: een activiteit of een beroep?; een maatschappelijke discussie

45 Sarens, Tony

Gauwdiefstal en straatberoving en de preventieve en politiële reactie hierop

46 Schietecatte, Sandra

De psychologische opvang van gedetineerden in de Vlaamse gevangenis: een vergelijkende studie
De invoering van het Boot Camp Systeem als zinvol alternatief voor de bestraffing van gedetineerde druggebruikers:
bestaat zo een mogelijkheid ook in België?

47 Schockaert, Ariane
48 Schoof, Frank

50 Storme, Els

Een analyse van de gevolgen van de afschaffing van de landloperij in de Vlaamse Gemeenschap
Rechtsbijstand aan jongeren voor de jeugdrechtbank; een stand van zaken naar aanleiding van de wet van 2 februari
1944 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming
Verkennende studie met betrekking tot de werking en de organisatie van de opsporingsbrigade van de gemeentepolitie
van Oostende

51 Tuteleers, Pascal

Mogelijkheden van het vormingswerk in het kader van de bemiddeling in strafzaken

52 Van Acker, John

De georganiseerde misdaad in Europa

53 Van Audenhove, Nathalie

Profilering: hulpmiddelen bij het opsporen van daders van geweldmisdrijven

49 Sonneville, Lia
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54 Van Cauteren, Nele

Het Navajo-kindbeeld

55 Vanden Berghe, An

De legalisering van euthanasie en hulp bij zelfdoding: ethisch onverantwoord of toekomstvisie?

56 Van der Meirsch, Ann

Een blik op de interne rechtspositieregeling van de langdurig gedetineerden

57 Vander Schueren, An

Preventie van spijbelen in het middelbaar onderwijs in Vlaanderen

58 Van Gierdeghom, Martine

Criminaliteit in en rond ziekenhuizen

59 Van Hulle, Wim

Politiële slachtofferbejegening

60 Van Keymolen, Niko
61 Van Vaerenbergh, Robertine

Valsemunterij toegespitst op het illegaal reproduceren van papiergeld!
Onderzoek naar de naleving van de milieuvoorwaarden, ingevolge de A.R.A.B.- en V.L.A.R.E.M.-reglementering
opgelegd aan SEVESO-bedrijven in Oost-Vlaanderen

62 Van Wijmeersch, Iris

De rol van de opvangcentra in de Vlaamse Gemeenschap bij de preventie van jeugddelinquentie

63 Veldeman, An

Kinderen als slachtoffer van incest: een literatuurstudie en omschrijving van preventie en aanpak in Vlaanderen

64 Verbanck, Sabine

Dakloos = rechteloos?

65 Verbeke, Peggy

Overzicht en analyse van de opstanden in de Belgische gevangenissen in de periode 1975 tot 1990

66 Verscuren, Peggy

Het belang van de werkzaamheden van de parlementaire onderzoekscommissie in haar strijd tegen vrouwenhandel

67 Verspeet, Glenn

Het penitentiair beleid tussen 1830 en 1870 in België

68 Verstraeten, Hilde

De Belgische aanpak van de handel in groeistimulerende produkten binnen de veeteelt

69 Wils, Joris

De evolutie van de criminaliteit in Rusland na de hervormingen van Michail Gorbatsjov
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