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Kan een octopus gereedschap gebruiken? Weten chimpansees
wat eerlijk is? Kan een vogel raden wat een andere vogel
weet? Voelen ratten empathie met hun vrienden? Niet zo
lang geleden zou het antwoord op al deze vragen 'Nee'
geweest zijn, maar nu zijn we er niet meer zo zeker van.
Het zijn vragen die Frans de Waal al zijn hele carrière
bezighouden. De laatste jaren heeft het onderzoek naar
dierlijke intelligentie een grote vlucht genomen.
Onderzoekers proberen zich steeds meer te verplaatsen in
het standpunt van dieren en als je goed kijkt, blijken
dieren een stuk slimmer te zijn dan we dachten. 'Zijn we
slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?' is een
fascinerend boek dat je op een werkelijk andere manier
laat kijken naar wat dier én mens kunnen.
Chimpanseepolitiek / druk 4 Frans de Waal 2010-09
Het verhaal van het menselijk lichaam Daniel Lieberman
2014-06-25 Daniel Lieberman onderzoekt de grote
transformaties die ons lichaam gedurende miljoenen jaren
onderging: het ontstaan van de tweevoeter, de overgang
naar een voedselpatroon dat uit meer dan fruit bestond,
de ontwikkeling van ons uitzonderlijk grote brein en ons
atletische vermogen. Ons hoofd, onze ledematen, onze
stofwisseling, geen deel van het lichaam blijft
onbesproken. Continue adaptaties brachten ons veel
voordeel, maar creëerden een omgeving waartegen ons
lichaam niet bestand is, met als resultaat vermijdbare
ziektes zoals obesitas en diabetes type 2. Lieberman
noemt dit `dysevolutie : we leven steeds langer, maar
zijn vaker chronisch ziek. Met Darwin als leidraad
propageert hij een gezondere leefomgeving, voor ons
eigen bestwil.
Biology Kenneth A. Mason 2020 "Based on the work of
Peter H. Raven, President Emeritus, Missouri Botanical
Garden; George Engelmann, Professor of Botany Emeritus,
Washington University, George B. Johnson, Professor
Emeritus of Biology, Washington University."
Transactions of the ASAE. American Society of
Agricultural Engineers 1975
Campbell Biology in Focus Lisa A. Urry 2019 Revised
edition of: Campbell biology in focus / Lisa A. Urry,
Michael L. Cain, Steven A. Wasserman, Peter V. Minorsky,
Jane B. Reece. Second edition. [2016].
Atlas van de farmacologie Heinz Lüllmann 2005
Customer Relationship Management E. Peelen 2009 Gids
voor bestuurders en managers voor strategie, beleid,
instrumenten en operationele toepassingen van CRM.
Books in Print 1991
Datanetwerken en telecommunicatie R. R. Panko 2005
Final Report (in Four Volumes) Ohio. Co-operative
topographic survey 1916
De biologie van de overtuiging Bruce H. Lipton
2017-02-07 Op welke manieren bepalen gedachten je leven?
Bruce Lipton deelt in De biologie van de overtuiging de
ontdekking dat gedachten en emoties ons welbevinden
kunnen beïnvloeden. In 'De biologie van de overtuiging'
maakt Bruce Lipton ons deelgenoot van zijn
verpletterende ontdekking dat we geen slachtoffer zijn
van onze genen, maar dat we ons welbevinden kunnen
beïnvloeden door onze gedachten, emoties en
overtuigingen. Dr. Bruce Lipton komt tot deze conclusie
na uitgebreid onderzoek naar de moleculaire processen

Belangrijkste vraag van het leven Nick Lane 2018-04-25
'Dit is een boek voor mensen die geen tijd hebben voor
koetjes en kalfjes. Het is een boek voor mensen die geen
zin hebben om altijd maar weer te lezen over
voorbijgaande zaken en modeverschijnselen. Dit is een
boek voor mensen die schaamteloos willen doorstomen naar
de meest fundamentele tijdloze vragen van dit bestaan:
waar komen wij vandaan? Wie zijn wij, en waarom zien wij
eruit zoals we eruitzien? Waarom worden we oud? Waarom
hebben we seks? Waarom gaan we dood? En hoe kon er ooit
leven ontstaan uit de dode materie van de vroege aarde?'
Rosanne Hertzberger Overal om ons heen is leven. We
komen het tegen in simpele vormen, zoals bacteriën, of
in complexe vormen - paardenbloemen, spreeuwen, mensen.
Maar waarom bestaat die tweedeling eigenlijk? Na het
begin van het leven, 4 miljard jaar geleden, duurde het
2,5 miljard jaar voordat sommige simpele organismen de
sprong maakten naar complexiteit. Hoe kwam dat? En hoe
is het leven begonnen? De belangrijkste vraag van het
leven geeft een even grondig als betoverend antwoord op
deze vragen van het leven: waarom zijn we zoals we zijn,
en waarom zijn we hier überhaupt? Nick Lane (1967) is
biochemicus aan University College London. In 2010 werd
hij onderscheiden met de Royal Society Prize for Science
Books voor zijn boek Levenswerk. In 2015 ontving hij de
Biochemical Society Award voor zijn bijdrage aan de
moleculaire wetenschappen. 'Een van de sterkste en
helderste boeken over de geschiedenis van het leven in
jaren.' THE ECONOMIST
Campbell Biology Australian and New Zealand Edition Jane
B. Reece 2015-05-20 Over nine successful editions,
CAMPBELL BIOLOGY has been recognised as the world’s
leading introductory biology textbook. The Australian
edition of CAMPBELL BIOLOGY continues to engage students
with its dynamic coverage of the essential elements of
this critical discipline. It is the only biology text
and media product that helps students to make
connections across different core topics in biology,
between text and visuals, between global and
Australian/New Zealand biology, and from scientific
study to the real world. The Tenth Edition of Australian
CAMPBELL BIOLOGY helps launch students to success in
biology through its clear and engaging narrative,
superior pedagogy, and innovative use of art and photos
to promote student learning. It continues to engage
students with its dynamic coverage of the essential
elements of this critical discipline. This Tenth
Edition, with an increased focus on evolution, ensures
students receive the most up-to-date, accurate and
relevant information.
Current Book Review Citations 1983
Het menselijk lichaam voor Dummies D.R. Siegfried 2003
Beschrijving van de bouw en functie van het menselijk
lichaam.
The Encyclopedia Americana Grolier Incorporated 1993
Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn
Frans de Waal 2016-04-12 Wat is het verschil tussen
menselijke en dierlijke intelligentie, en vooral: hoe
komen we daarachter? In 'Zijn we slim genoeg om te weten
hoe slim dieren zijn?' maakt Frans de Waal de balans op.
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waarmee cellen informatie verwerken. Daaruit bleek dat
het niet de genen zijn die ons gedrag bepalen, maar dat
de genen worden aan- en uitgezet door externe factoren.
Ze worden getriggerd door onze waarnemingen en onze
gedachten en overtuigingen. Professor Lipton toont aan
dat overtuigingen, of ze nu waar zijn of niet, positief
of negatief, de activiteit op genetisch niveau
beïnvloeden en zelfs onze genetische code kunnen
veranderen. Dr. Liptons uiterst hoopvolle bevindingen
worden beschouwd als een van de grote doorbraken in de
nieuwe wetenschap. Het lijkt erop dat we ons bewustzijn
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zodanig kunnen trainen dat we gezonde overtuigingen
kunnen scheppen. Daarmee hebben we de sleutel in handen
tot een gezonder en gelukkiger leven. In deze nieuwe
editie is 10 jaar nieuw onderzoek opgenomen, wat dit
belangrijke boek nog meer gewicht geeft. Tien jaar na
dato zet 'De biologie van de overtuiging' van Bruce
Lipton je nog steeds op scherp!
De afstamming van den mensch, en de seksueele teeltkeus
Charles Darwin 1872
Campbell Biology Jane B. Reece 2014 Previous edition:
Campbell biology: concepts & connections, 2012.
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