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Seks & Geld, Geluk & Dood Manfred Florian R. Kets de Vries 2008 Levensbeschouwelijke essays door de
Nederlandse managementgoeroe en psychoanalyticus.
Cumulative Author Index to Psychological Abstracts 1975
Leven met een borderliner Randi Kreger 2003
Comprehensive Biomaterials II Kevin E. Healy 2017-08-11 Comprehensive Biomaterials II, Second Edition
brings together the myriad facets of biomaterials into one expertly-written series of edited volumes. Articles
address the current status of nearly all biomaterials in the field, their strengths and weaknesses, their
future prospects, appropriate analytical methods and testing, device applications and performance,
emerging candidate materials as competitors and disruptive technologies, research and development,
regulatory management, commercial aspects, and applications, including medical applications. Detailed
coverage is given to both new and emerging areas and the latest research in more traditional areas of the
field. Particular attention is given to those areas in which major recent developments have taken place. This
new edition, with 75% new or updated articles, will provide biomedical scientists in industry, government,
academia, and research organizations with an accurate perspective on the field in a manner that is both
accessible and thorough. Reviews the current status of nearly all biomaterials in the field by analyzing their
strengths and weaknesses, performance, and future prospects Covers all significant emerging technologies
in areas such as 3D printing of tissues, organs and scaffolds, cell encapsulation; multimodal delivery,
cancer/vaccine - biomaterial applications, neural interface understanding, materials used for in situ
imaging, and infection prevention and treatment Effectively describes the many modern aspects of
biomaterials from basic science, to clinical applications
Het uitdrukken der gemoedsaandoeningen bij den mensch en de dieren Charles Darwin 1873
Het beslissende moment Malcom Gladwell 2013-09-20 Er is meestal maar een klein zetje nodig om de bal
aan het rollen te krijgen. Wie het beslissende moment herkent, heeft een recept voor succes in handen. Hoe
wordt een onbekende debutant een bestsellerauteur? Waarom is een televisieprogramma als Sesamstraat
zo goed om kinderen te leren lezen? Malcolm Gladwell onderzoekt waarom grote veranderingen vaak zo
plotseling beginnen. Ideeën, gedrag, meningen en producten verspreiden zich als ziektes. Zoals één zieke
een griepepidemie kan starten, zo kan één graffitimaker de criminaliteit doen toenemen of één tevreden
klant de lege tafels in een restaurant vullen. Het beslissende moment leest als een avonturenverhaal vol
aanstekelijk enthousiasme over de macht van nieuwe ideeën. Het is een kaart voor verandering, met een
hoopvolle boodschap: één creatieve persoon kan de wereld veranderen.
De ondernemende staat Mariana Mazzucato 2015-06-18 Zonder de jarenlange investeringen van de
Amerikaanse overheid waren Apple en Microsoft nooit zo groot geworden. De alom gewaardeerde econoom
Mariana Mazzucato laat in De ondernemende staat zien hoe belangrijk een investerende en innoverende
overheid is; onontbeerlijk voor slimme en duurzame groei. Mazzucato ontkracht de mythe van een
ingeslapen, bureaucratische overheid versus een dynamische, innovatieve private sector. Aan de hand van
veel casestudy’s laat zij zien dat het tegenovergestelde waar is. Pas als de overheid heeft geïnvesteerd,
volgt de private sector. Voorbeelden te over: internet, geneesmiddelen, biotechnologie, algoritme. Met een
ondernemende overheid de crisis uit, dat is wat Mazzucato ons met dit boek ook wil voorhouden.
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21 De lange weg naar de vrijheid is de beroemde
biology-empa-paper-2014

1/2

autobiografie van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange
weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal
van misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het
allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.
Planctomycetes-Verrucomicrobia-Chlamydiae Bacterial Superphylum: New Model Organisms for
Evolutionary Cell Biology, 2nd Edition Laura van Niftrik 2019-10-02 The Planctomycetes, Verrucomicrobia,
Chlamydiae (PVC) and related phyla have recently emerged as fascinating subjects for research in
evolutionary cell biology, ecology, biotechnology, evolution and human health. This interest is prompted by
particular characteristics observed in the PVC superphylum that are otherwise rarely observed in bacteria
but are however still poorly described or understood, such as the presence of a complex endomembrane
system, or compacted DNA throughout most of the cell cycle. Therefore, the members of the PVC
superphylum represent an excellent example of the value of studying bacteria other than ‘classical’ models.
Yearbook of International Organizations, 1988-89 Union of International Associations Staff 1988-07
Ruimte maken, ruimte laten : lessen in architectuur Herman Hertzberger 1996
When digital becomes human Steven Van Belleghem 2014-10-31 Marketingbook of the Year Bedrijven
die het verschil weten te maken met een 'human touch' veroveren het hart van hun klant;;;Nu met gratis
verzending (t.e.m. 14/02/2016) De klantenrelatie van de toekomst is digitaal en menselijk. In dit boek wil ik
het belang van beide factoren beklemtonen. Iedereen praat immers over het digitale, waardoor het
strategische van het menselijke contact vaak wordt onderschat. Ik hoop dat bedrijven na het lezen van dit
verhaal zullen nadenken over elk onderdeel van de klantenrelatie om zich meer in de richting van When
Digital Becomes Human te bewegen. De ideale klantenrelatie kan echter nooit bereikt worden. Deze
evolueert elke dag. Dit boek is geschreven om bedrijfsleiders te helpen bij het opmaken van hun
langetermijnstrategie. Ik heb het eveneens geschreven voor iedereen met een persoonlijke interesse in de
toekomst van klantenrelaties. Stel jezelf bij het lezen de vraag: wat betekent dit voor mij als persoon?
Lewis Mumford and Patrick Geddes Frank G. Novak Jr. 2014-04-23 First published in 1995. Routledge is
an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
Hulp als onderwijs Hendrik Tjeerd Van der Molen 1985 Psychologisch onderzoek naar de effecten van
therapeutische cursussen voor verlegen mensen.
De vergissing van Descartes Antonio Damasio 2019-01-18 In zijn bestseller 'De vergissing van Descartes'
zet Antonio Damasio zich af tegen Descartes’ opvatting dat lichaam en geest twee verschillende, van elkaar
gescheiden aspecten van de mens zouden zijn. Lichaam en geest zijn juist onlosmakelijk verbonden.
Damasio put uit zijn ervaringen met patiënten met hersenschade om te laten zien welke rol de emoties
spelen bij de vorming van ons wereldbeeld. Een herdruk ter gelegenheid van Antonio Damasio's nieuwe
boek, 'De vreemde orde der dingen', waarin hij laat zien hoe emotie en gevoel bepalend zijn voor de
menselijke cultuur.
Biotechnology: Recent Trends and Emerging Dimensions Atul Bhargava 2017-11-22 Biotechnology is
a multidisciplinary field encompassing microbiology, bichemistry, genetics, molecular biology, chemistry,
immunology, cell and tissue culture physiology. This book describes the recent developments in these
areas. Current research topics such as Quorum sensing, Integrons, Phytomining are discussed, which
would serve as an excellent reference work for both academicians and researchers in the field.
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Blade Runner Philip K. Dick 2017-09-28 San Francisco, 2021. De planeet gaat gebukt onder radioactief stof,
het restant van Wereldoorlog Terminus. Rijke mensen vluchten naar andere planeten, met levensechte
androïden (het enige verschil is dat zij geen empathie tonen) als hulp. Arme mensen mogen slechts
androïde huisdieren houden. Wanneer androïden in opstand komen wordt Rick Deckard erop uitgestuurd
om ze uit te schakelen. Hij zoekt contact met Eldon Rosen, voorzitter van de organisatie die androïden
ontwikkelt.
Donuteconomie Kate Raworth 2017-12-01 De economische wetenschap ligt in duigen. De financiële crisis
werd niet voorspeld, laat staan voorkomen. Achterhaalde economische theorieën hebben een wereld
mogelijk gemaakt waarin nog steeds extreme armoede heerst, terwijl de allerrijksten elk jaar rijker worden.
Economisch handelen tast de natuur zo sterk aan dat onze toekomst gevaar loopt. In Donuteconomie laat
econoom Kate Raworth zien hoe het mainstream economische denken ons op een dwaalweg heeft gezet. Ze
tekent de routekaart die ons kan leiden naar het punt waarop in de behoefte van iedereen kan worden
voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet. Dit alles resulteert in een alternatief en innovatief
economisch model voor de 21e eeuw.
Een tijd voor empathie Frans de Waal 2012-04-04 Empathie het vermogen om de emoties van anderen te
kunnen meevoelen en de situatie van anderen te begrijpen is een zeer oude verworvenheid die zich volgens
Frans de Waal in ons lichaam én in onze geest heeft genesteld, en waardoor we als soort hebben kunnen
overleven. Sociaal, onbaatzuchtig gedrag, dat ook bij andere dieren dan de mens voorkomt, is volgens hem
minstens net zo belangrijk als het recht van de sterkste. Na deze constatering gaat De Waal nog een stap
verder en plaatst zijn onderzoek in een maatschappelijk kader. Als empathie zo belangrijk is voor de
menselijke soort, moet de politiek daar dan niet meer op inspelen? De Waal schetst hoe onze soort omgaat
met armoede en stelt dat ook het bedrijfsleven sociale verantwoordelijkheid zou moeten nemen zodat we
een samenleving bouwen met een hogere graad van solidariteit. Frans de Waal gidst ons door de nieuwste
inzichten op het gebied van psychologie, neurowetenschappen en gedragsbiologie in zijn kenmerkende,
zeer toegankelijke stijl, ondersteund door eigen observaties van mensen en primaten. Frans de Waal (1948)
is hoogleraar psychologie aan de Emory University in Atlanta en directeur van Living Links, dat deel
uitmaakt van het Yerkes National Primate Research Center van de Universiteit van Emory. Hij staat in de
top 100 van meest invloedrijke mensen van het tijdschrift TIME. Van hem verschenen eerder bij Uitgeverij
Contact Van nature goed, Chimpanseepolitiek, De aap en de sushimeester, De aap in ons en De aap en de
filosoof.
Handboek bouwkunde / druk 4 Vitruvius 2003 Bouwkundige handleiding van de Romeinse architect
(eerste eeuw na Chr.).
Built to Grow - Blending architecture and biology Barbara Imhof 2016-01-15 Built to Grow investigates
patterns of growth and dynamics in nature with the aim of creating a new “living architecture” that can be
applied to architectonic designs. It examines biological processes to identify basic principles of growth and
translate them into exemplary architectonic ideas and visions. The project brings together experts from the
fields of architecture, biology, art, mechatronics, and robotics.
De vier liefdes Clive Staples Lewis 1992 Overdenkingen over de aspecten van de liefde in genegenheid,
vriendschap, eros en caritas.
Les travailleurs de la mer Victor Hugo 2002 Qui sauvera la Durande? A des milles de la côte, elle est là,
empalée sur un écueil entre Guernesey et Saint-Malo. L'action se passe dans l'archipel de la Manche et
permet une description de l'histoire naturelle et sociale des îles anglo-normandes.
Het ontwerpgesprek Jacobus Cornelis Theodoor Voorthuis 2012 Filosofische uiteenzetting over het
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gesprek tussen een architect en diens opdrachtgever.
The Economics of Life Gary Stanley Becker 1997 Collects the best of the economist's "Business Week"
column
Bibliographies on Aerospace Science United States. National Aeronautics and Space Administration.
Scientific and Technical Information Division 1964
Over denken, bouwen, wonen Martin Heidegger 1991 Vertaling met toelichtingen van drie teksten van
de Duitse filosoof (1889-1976).
Comprehensive Biomaterials Paul Ducheyne 2015-08-28 Comprehensive Biomaterials brings together
the myriad facets of biomaterials into one, major series of six edited volumes that would cover the field of
biomaterials in a major, extensive fashion: Volume 1: Metallic, Ceramic and Polymeric Biomaterials Volume
2: Biologically Inspired and Biomolecular Materials Volume 3: Methods of Analysis Volume 4:
Biocompatibility, Surface Engineering, and Delivery Of Drugs, Genes and Other Molecules Volume 5: Tissue
and Organ Engineering Volume 6: Biomaterials and Clinical Use Experts from around the world in
hundreds of related biomaterials areas have contributed to this publication, resulting in a continuum of rich
information appropriate for many audiences. The work addresses the current status of nearly all
biomaterials in the field, their strengths and weaknesses, their future prospects, appropriate analytical
methods and testing, device applications and performance, emerging candidate materials as competitors
and disruptive technologies, and strategic insights for those entering and operational in diverse
biomaterials applications, research and development, regulatory management, and commercial aspects.
From the outset, the goal was to review materials in the context of medical devices and tissue properties,
biocompatibility and surface analysis, tissue engineering and controlled release. It was also the intent both,
to focus on material properties from the perspectives of therapeutic and diagnostic use, and to address
questions relevant to state-of-the-art research endeavors. Reviews the current status of nearly all
biomaterials in the field by analyzing their strengths and weaknesses, performance as well as future
prospects Presents appropriate analytical methods and testing procedures in addition to potential device
applications Provides strategic insights for those working on diverse application areas such as R&D,
regulatory management, and commercial development
In het buitengebied Adriaan van Dis 2017-05-16 ‘In het buitengebied’ van Adriaan van Dis is een roman
over alleen wonen en de verwerking van een depressie. Een schrijver heeft zich gevestigd in een afgelegen
vallei – ver van de stad en zijn vrienden. De stilte is tastbaar. In de lente hoort hij de vliesjes van de
haagbeuk knappen, maar het sterkst klinkt een tergende binnenstem, die de man confronteert met zijn
angsten en obsessies. Van Dis toont in deze roman in verhalen hoe men zich kan harnassen tegen alleen
zijn en hoe obsessief het verlangen naar de dood kan zijn. Ook geeft hij in ‘In het buitengebied’ een
prachtig tijdsbeeld van een veranderend Nederland. Niet altijd even vrolijk, al weet Van Dis het met zijn
ironie en zelfspot gelukkig licht te houden. Ja, vrolijk zelfs.
CONCUR 2014 – Concurrency Theory Paolo Baldan 2014-08-23 This book constitutes the refereed
proceedings of the 25th International Conference on Concurrency Theory, CONCUR 2014, held in Rome,
Italy in September 2014. The 35 revised full papers presented together with 5 invited talks were carefully
reviewed and selected from 124 submissions. The focus of the conference is on the following topics: process
calculi, model checking and abstraction, synthesis, quantitative models, automata and multithreading,
complexity, process calculi and types, categories, graphs and quantum systems, automata and time, and
games.
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