
Algemene biochemie : functionele bouwstenen van het leven
Ampe, Christophe ; Devreese, Bart 573.2

ampe
Om via wetenschappelijk onderzoek het ontstaan van ziektes te kunnen ontrafelen en om de
werking van de klassieke geneesmiddelen te begrijpen, zijn inzichten in de biochemie van groot
belang. Het boek Algemene Biochemie. Functionele bouwstenen van het leven start met een
algemene situering en gaat verder met een uitgebreide bespreking van de verschillende
bouwstenen van cellen (suikers, nucleotiden, lipiden en eiwitten).
9789463799287 2021

Basisboek chemische veiligheid : risicobeheersing van gevaarlijke stoffen in
de praktijk

Arentsen, Dick ; Beek, Pieter van ; Buissing, Jacques [et al.] 614.3
basi

De meeste bedrijven in de industrie en in de dienstverlening hebben te maken met chemische
stoffen, bijvoorbeeld als grondstof voor de productie of als schoonmaakmiddel. Om veilig te werken
met gevaarlijke stoffen is kennis nodig van de eigenschappen en risico�s. Want wat is nu een
chemische stof en wat is een gevaarlijke stof en hoe ga je daar veilig mee om? De deskundige
redactie behandelt alle aspecten van chemische veiligheid die je tegenkomt in de dagelijkse
praktijk.
9789012401548 2018

Cellen : de moleculaire machines van het leven
Challoner, Jack 573.2

chal
Zonder cellen was de complexe diversiteit van het leven op onze planeet niet mogelijk geweest. In
dit boek krijgt de lezer een visueel verbluffende rondleiding langs deze opmerkelijke moleculaire
machientjes.

9789085716860 2020

Handboek medische laboratoriumdiagnostiek
Goswami, P.R. ; Schreurs, M.W.J. ; Souverijn, J.H.M. ; Tax, M. ; Wielders, J.P.M. 543.1

hand
In dit handboek zijn nieuwe tests toegevoegd, oude, minder toegepaste tests zijn verwijderd en de
inhoud is volledig geactualiseerd. Nieuw in deze druk is een breed inleidend hoofdstuk over het
gebruik van laboratoriumdiagnostiek en uitgebreide informatie over genoomdiagnostiek en
farmacogenetica. Bovendien zijn de teksten verrijkt met ruim 200 functionele afbeeldingen.
9789085621669 2020

Biomedische kennis voor analisten
Hove, E.M. van ; Rijk, H.C. de 608.3

hove
De kern van het boek bestaat uit anatomie en fysiologie van de mens. Dit vormt immers de basis
voor specialistische kennis van kerntaken en werkprocessen op biomedische laboratoria.

9789491764417 2020

De codekraker : het revolutionaire DNA-onderzoek van Nobelprijswinnaar
Jennifer Doudna

Isaacson, Walter 573.2
isaa

In oktober 2020 ontving biochemicus Jennifer Doudna samen met haar collega Emmanuelle
Charpentier de Nobelprijs voor de Scheikunde voor hun doorslaggevende bijdrage aan de
ontwikkeling van CRISPR-Cas. Met deze techniek kunnen wetenschappers het menselijk genoom
bewerken door te knippen en plakken in DNA-sequenties.
9789000367085 2021

Statistiek, validatie en meetonzekerheid voor het laboratorium
Klaessens, J.W.A. 517.2

Klae
Dit boek bevat alle statistische basistechnieken voor het laboratorium en verschaft een
laboratoriummedewerker de hulpmiddelen voor een juiste toepassing van de statistische
technieken die nodig zijn in het werkproces. Met register.

9789491764509 2021

Basischemie Laboratoriumonderwijs
Kleintjes, Teo ; Vervoort, Jos ; Rijen, Bas van ; Breukelman, Sim 485.4

basi
Dit boek is ontwikkeld in samenwerking met Bas van Rijen en Sim Breukelmans, docenten van
Summa Laboratorium uit Eindhoven. 1. Stoffen 2. Elementen en verbindingen 3. Atoombouw 4.
Dichtheid en concentraties 5. Zouten 6. Chemisch rekenen 1 7. Zuren en basen 8. Chemisch
rekenen pH 9. Chemisch rekenen titraties 10. Organische chemie 11. Chemische bindingen
9789464180060 2019



Veiligheid in het laboratorium
Kramers-Pals, H. ; Leven, Iris van ‘t 614.3

kram
In deze nieuwe druk is de wet- en regelgeving aangepast aan de actuele stand van zaken. Dit
leerboek beoogt het laboratoriumonderwijs in veiligheid te ondersteunen en besteedt veel aandacht
aan een didactisch verantwoorde opzet. De aangeboden informatie is duidelijk gestructureerd en
biedt mogelijkheden tot actieve verwerking en zelfcontrole aan de hand van vragen en opdrachten.
9789491764387 2019

De bouwstenen van het leven : een introductie tot de moleculaire
celbiologie

Prinsen,  J.A.M.M. ; Leij, F.R. van der 573.2
prin

Overzichtelijke illustraties en heldere tekst geven inzicht in de wereld van DNA, RNA, eiwitten en
andere voor het leven onmisbare moleculen. De biologische processen waarin deze moleculen een
rol spelen worden stap voor stap uitgelegd.
9789086863556 2021

Kwaliteitszorg en statistiek in het laboratorium
Raadschelders, H.M. ; Rooijen, M.F.M. den 543.1

raad
Deze druk is in full colour en verschilt ook inhoudelijk in veel opzichten van de voorgaande. Het
kwaliteitszorggedeelte is afgeslankt en herschreven en in dit deel zijn belangrijke en minder
belangrijke onderwerpen nu van elkaar gescheiden. In het statistiekgedeelte wordt voor het eerst
gebruik gemaakt van MS Excel. Met losse bijlage Tabellen en formules.
9789491764448 2020

Practical Skills in Biomolecular Sciences
Reed, Rob ; Weyers, Jonathan ; Holmes, David ; Jones, Allan 573.2

reed
An essential companion for students across a range of disciplines, including biochemistry,
biomedical sciences, microbiology and molecular biology throughout your entire degree
programme, this sixth edition of Practical Skills in Biomolecular Sciences, has been updated and
expanded to provide you with a complete and easy-to-read guide. It's an all-in-one solution for the
key practical skills needed for all cellular and molecular life sciences, including: comprehensive
coverage of study and examination skills; fundamental laboratory methods; investigative and
analytical techniques and analysis and presentation of data.
9781292397085 2022

Dankzij de microben : hun betekenis voor plant, dier en mens
Selosse, Marc-André 579

selo
Dankzij de microben toont de samenhang tussen alle vormen van leven op microbieel niveau. Dit
boek beschrijft hoe de symbiose tussen microben en planten is waargenomen, hoe die symbiose
heeft geresulteerd in nieuwe eigenschappen en hoe die het functioneren van elke symbiotische
partner beïnvloeden. Daarna worden de symbiotische aanpassingen van dieren ontcijfert.
Vervolgens beschrijft Selosse onze eigen microbiële metgezellen: de menselijke microbiota en zijn
alomtegenwoordige bijdragen. Tot slot demonstreert hij de rol van microbiële symbioses in
ecosystemen, in de evolutie van het leven en de culturele en voedingspraktijken van beschavingen.
9789062245499 2021

Principles of Instrumental Analysis
Skoog, Douglas A. ; Holler, F. James ; Crouch, Stanley R. 544

skoo
This book is the standard for courses on the principles and applications of modern analytical
instruments. In the 7th edition, authors Skoog, Holler, and Crouch infuse their popular text with
updated techniques and new Instrumental Analysis in Action case studies.

9781305577213 2018

Microbiology : an introduction
Tortora, Gerard J. ; Funke, Berdell R. ; Case, Christine L. 579

tort
With the 13th Edition, new Exploring the Microbiome boxes present updated research on the
microbiome and how microbes influence human health. Four new Big Picture spreads cover
vaccine-preventable diseases, the “hygiene hypothesis,” vertical transmission, and bioterrorism.

9781292276267 2021


