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VIRTUELE VALUTA, BLOCKCHAIN EN CRIMINALITEIT
Handboek voor opsporing en onderzoek
Yve Driesen, Wouter Pijpops  
en Robrecht De Keersmaecker

Bitcoin, veruit de populairste virtuele valuta, brengt sinds 
zijn lancering in 2009 veel teweeg op zowel technologisch 
als financieel vlak. De technologie biedt in vele gevallen 
anonimiteit en bevestigt transacties razendsnel, en is dus perfect 
voor de moderne crimineel. Dit betekent echter niet dat de 
politiediensten en overheden buitenspel worden gezet door deze 
complexe technologie.

Yve Driesen, Wouter Pijpops en Robrecht De Keersmaecker 
bouwden expertise op over deze relatief nieuwe materie, op 
technisch, tactisch en juridisch vlak, en gebruiken die ervaring 

om het criminele gebruik van virtuele valuta en blockchain te bestrijden. 

Die unieke combinatie van achtergrondinformatie, praktische voorbeelden en nuttige tips maken 
van dit boek een essentiële houvast voor de onderzoeker.

ISBN 978 90 4961 884 1 – Vastbladig (2021) – 188 blz.
€ 45 (basisprijs) | € 36 (abonnementsprijs)

POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS (PTSS) 
BIJ DE POLITIE
Invloed van de organisatiecultuur op de bespreekbaarheid 
van traumatogene gebeurtenissen binnen de politiezone 
Gent: casestudy
Hans Moors

Van politie- en veiligheidsmedewerkers, zorg- en hulverleners 
wordt een professionele weerbaarheid verwacht. De 
confrontatie met ingrijpende gebeurtenissen is inherent aan hun 
beroepsuitoefening, wat echter ook betekent dat ze een verhoogd 
risico hebben om te maken te krijgen met ‘Posttraumatische 
Stressstoornis’ (PTSS). De vraag is onder meer in welke mate 
er binnen de beroepscultuur en politieorganisatie voldoende 
aandacht is voor de ondersteuning en opvang van medewerkers 

die het hier moeilijk mee krijgen. Heerst rond deze problematiek een taboesfeer of is er 
luisterbereidheid? Wat wordt hierbij verondersteld en wie speelt een belangrijke rol? 

De auteur analyseert deze complexe problematiek via een gedegen literatuurstudie en een ruim 
opgezet onderzoek. Op basis hiervan biedt Hans Moors, commissaris in de politiezone Gent, 
handvaten voor een alerte politieorganisatie en personeelszorg.

ISBN 978 90 496 1863 6 – Vastbladig (2020) – 104 blz.
€ 25 (basisprijs) | € 20 (abonnementsprijs)

HET VERDACHTENVERHOOR
Een roadmap
Rudi Schellingen

Deze ‘roadmap’ verdachtenverhoor is een praktijkgericht boek 
dat nieuwe inzichten en een stappenplan aanbiedt om het 
verdachtenverhoor onderzoekend en tactisch aan te pakken. Deze 
bundeling van technieken biedt de toekomstige verhoorder dan 
ook de kans om op een gestandaardiseerde manier te werken en 
zo de betrouwbaarheid te verhogen.

Met deze gids hoopt de auteur om in de toekomst op te 
schuiven van een verhoor naar een “politioneel onderzoekend 
vraaggesprek”. Het blijft namelijk de bedoeling om door te 
luisteren naar de verdachte een verhaallijn te reproduceren met 
het oog op de zoektocht naar de waarheid.

ISBN 978 90 496 1830 8 – Vastbladig (2020) – 56 blz. 
€ 30 (basisprijs) | € 24 (abonnementsprijs)
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Deze boekenreeks is het resultaat van een samenwerking tussen het 
Centre for Policing & Security (CPS) en Uitgeverij Vanden Broele en 
richt zich tot politiediensten en andere veiligheidsberoepen  
(bv. forensisch welzijnswerk, gevangeniswezen, opleidingsinstellingen voor 
veiligheidsactoren, …). 

Deze praktische uitgaven zijn direct toepasbaar voor de doelgroepen van de 
boekenreeks. De kwaliteit wordt gewaarborgd door het wetenschappelijk comité 
dat boeken in deze reeks laat reviewen. In de reeks verschijnt jaarlijks de door 
het CPS uitgereikte Scriptieprijs, maar daarnaast worden steevast onderwerpen 
behandeld die voor de politie en andere doelgroepen van groot praktisch nut zijn.
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Stationslaan 23, 8200 Brugge - T. +32 50 64 28 00 - F. +32 50 64 28 08
contact@vandenbroele.be - www.uitgeverij.vandenbroele.be

MEER INFO / BESTELLEN

Surf naar www.uitgeverij.vandenbroele.be of scan de QR-code voor meer 
informatie of om te bestellen. 

EXCLUSIEF VOOR POLITIE EN OPENBAAR MINISTERIE

Sommige publicaties zijn exclusief bestemd voor actieve medewerkers van de 
politie en het Openbaar Ministerie. 

Bestellingen worden dan ook enkel verstuurd naar postadressen die duidelijk 
met één van deze instellingen in verband kunnen worden gebracht. Hebben wij bij 
de verwerking van uw bestelling meer informatie nodig, dan nemen wij contact 
met u op. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren.

VOORDELIGE ABONNEMENTSFORMULE

Neem een abonnement en ontvang automatisch iedere nieuwe uitgave uit deze 
reeks, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs van toepassing op de 
uitgave in kwestie. 

U kunt uw abonnement op deze reeks te allen tijde schriftelijk opzeggen, na 
ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe uitgave volgend 
op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie. Publicaties uit deze 
reeks die exclusief bestemd zijn voor actieve medewerkers van de politie en het 
Openbaar Ministerie worden ook enkel naar deze doelgroepen verstuurd. 


