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Dankzij de almaar groeiende populariteit van series als CSI jarenlang de best bekeken serie wereldwijd ziet het grote publiek forensische wetenschap als een grimmige vorm van
entertainment. Maar het begrip van de forensische wetenschap grotendeels vormgegeven door series als CSI klopt meestal niet. Dit 'Elementaire Deeltje' legt uit wat forensische
wetenschap is en hoe het wordt toegepast in misdaadonderzoek. Het geeft een inkijkje in de werkwijze van forensische wetenschappers en laat zien hoe zij omgaan met de
plaats delict, het verkrijgen en bewaren van bewijs en de analyses die zij daarop loslaten. De auteur schetst de technieken die onderzoekers gebruiken in het laboratorium, zoals
het gebruik van vingerafdrukken. Ook staat hij stil bij de immense impact van het aanleggen van DNA-databanken en de ethische bezwaren die daarbij een rol spelen. Aan de
hand van voorbeelden uit de praktijk laat hij zien welke forensische technieken nu worden toegepast en welke uitdagingen nog voor ons liggen. Een bewonderenswaardig
alternatief voor het science fiction stereotype dat wordt geschetst in CSI. William Darragh, Fortean Times -Jim Fraser is hoogleraar forensische wetenschap en voorzitter van het
centrum voor forensische wetenschap aan de Universiteit van Strathclyde.
Vols. for 1964- have guides and journal lists.
Vols. 8-10 of the 1965-1984 master cumulation constitute a title index.
Janis Kuby’s groundbreaking introduction to immunology was the first textbook for the course actually written to be a textbook. Like no other text, it combined an experimental emphasis with extensive
pedagogical features to help students grasp basic concepts. Now in a thoroughly updated new edition, Kuby Immunology remains the only undergraduate introduction to immunology written by teachers of the
course. In the Kuby tradition, authors Judy Owen, Jenni Punt, and Sharon Stranford present the most current concepts in an experimental context, conveying the excitement of scientific discovery, and
highlight important advances, but do so with the focus on the big picture of the study of immune response, enhanced by unsurpassed pedagogical support for the first-time learner.

Dit is het verhaal over hoe je leven jouw hersenen vormt, en hoe je hersenen jouw leven vormen. Ga mee met de befaamde onderzoeker David Eagleman op een verrassende
tour door je hersenen. De reis neemt je mee naar de wereld van extreme sporten, genocide, strafrecht, hersenchirurgie, robotica en de zoektocht naar onsterfelijkheid. Onderweg
doemt uit de oneindig dichte opeenhoping van hersencellen en hun ontelbare verbindingen iets op wat je misschien niet helemaal had verwacht: jijzelf. Het boek is toegankelijk
geschreven en bevat illustraties en kaders met extra uitleg en bijzondere verhalen. Voor iedereen die meer wil weten over de werking van ons brein is dit de perfecte introductie.
Ross en Wilson is de eerste keuze van reeds meer dan een miljoen studenten sinds de eerste publicatie meer dan 50 jaar geleden. Als een van de meest populaire handboeken
voor anatomie en fysiologie introduceert het de systemen en functies van het menselijk lichaam en de effecten van ziektes en aandoeningen op het normaal functioneren van het
lichaam. Meer dan eender welk handboek is Ross and Wilson gekenmerkt door het gebruik van heldere taal aangevuld met kleurrijke illustraties en een groot aanbod van
interactieve online-activiteiten voor een boeiende leerervaring. Ross and Wilson is noodzakelijk studie en leesmateriaal voor ieder in de ziekenzorg en vooral voor professionelen
in opleiding in de verpleging en aanverwande beroepen, complementaire/alternatieve geneeskunde of voor paramedici en ambulancepersoneel. Zorvuldig herwerkte tekst zonder
onnodige details om verwarring bij de student, nieuw aan dit leervak, te vermijden Vele duidelijke illustraties in kleur met diagrammen en foto's Reeks van paragrafen, punten- en
bulletlijst helpen bij het leren en herhalen van de leerstof Leerdoelen voor paragrafen in elk hoofdstuk Lijst met veel gebruikte voorzetsels, achtervoegsels en woordstammen in
anatomie en fysiologie Appendix met biologische waarden als referentie Toegang tot extra electronische bronnen, inclusief animaties, inkleur oefeningen, studies,
zelftestactiviteiten , en weblinks Volledig herziende tekst met focus op de meest voorkomende aandoeningen Nieuwe paragrafen over de invloed van het verouderen op de
lichaamssystemen om de kernonderdelen van de leerstof te bestendigen en het weerspiegelt ook de veroudering van onze bevolking Een nieuw en gemakkelijk te gebruiken
functie is toegevoegd voor de uitgebreide en variërende selectie van populair web gebaseerde online zelfevaluatie taken Extrra gekleurde micrografie ën en foto's evenals
bijgewerkte illustraties Aangevulde verklarende woordenlijst voor een vlug en gemakkelijk te gebruiken referentie naar veel gebruikte terminologie.
Siddhartha Mukherjee onderzoekt aan de hand van zijn eigen familiegeschiedenis - een verleden vol geestesziekte en psychische aandoeningen - de menselijke erfelijkheid en
het effect ervan op onze levens, persoonlijkheden, keuzes en lotsbestemmingen. In weergaloos proza beschrijft hij het eeuwenlange onderzoek naar de erfelijkheidskwestie - van
Aristoteles en Pythagoras via Mendel en Darwin tot aan de revolutionaire eenentwintigste- eeuwse vernieuwers die het menselijk genoom in kaart brengen. In 'Het gen. Een
intieme geschiedenis' verweeft Mukherjee wetenschap en sociale historie met een persoonlijk verhaal, om een onthullende en magistrale geschiedenis te schrijven waarin een
wetenschappelijke abstractie tot leven komt. Het boek is onmisbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in de morele complexiteit van de huidige wetenschappelijke
mogelijkheden om het menselijk genoom te lezen en te schrijven, en voor iedereen die zich bezorgd afvraagt wat de toekomst van de mens behelst.
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