Wat maakt terrorisme anders?
Moedwilligheid

Wettelijke kaders

In de respons en nafase komen twee kaders
Het doel van terrorisme en de dreiging daarvan is het creëren
samen: strafrecht (en slachtofferzorg) en crisisvan (een gevoel van) onveiligheid. Terrorisme bevat altijd een
beheersing (en bevolkingszorg en psychosociale
moedwillig aspect, extreem geweld en richt zich op het
zorg). Er moet samengewerkt worden vanuit
bereiken van een bepaald politiek of ideologisch ideaal. PSH
verschillende perspectieven, kaders en disciplines, regie van
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