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De levenswetenschappen zijn rijk aan historiek, types onderzoek en 

probleemstellingen. Daarom opteerden de auteurs van 

Levenswetenschappen anders bekeken ervoor om naast hun eigen kijk op 

de zaak ook aan diverse deskundigen (biologen, filosofen en historici) het 

woord te geven. Het resultaat is een bloemlezing aan bespiegelingen over wetenschap, biologie, 

genetische modificatie en dierencultuur, maar ook over ‘leven en dood’ of over wat ‘weten over leven’ 

impliceert voor ‘de mens als bijzonder dier’. In twee hoofdstukken worden vanuit een historische 

invalshoek de centrale begrippen en disciplines in de levenswetenschappen verkend, waarna actuele 

kwesties met betrekking tot (moleculaire) biologie en biotechnologie aan bod komen.  

Het boek richt zich tot iedereen die de levenswetenschappen net iets anders dan technisch-

wetenschapsfilosofisch wil besproken zien en interesse heeft in hoe deze wetenschappen diepgaand 

vervlochten zijn met ons denken en doen. 

Doelgroep 

Dit boek is bestemd voor studenten levenswetenschappen/biologie, wetenschappers en professionals 

op het terrein van de levenswetenschappen/biologie en de meer algemeen geïnteresseerde lezer. 

 

Auteursinformatie 

Linda Van Speybroeck is gastprofessor aan de Universiteit Gent en maakt deel uit van de 

onderzoeksgroep The Moral Brain. Als interdisciplinaire wetenschapsfilosofe, publiceert ze over de 

geschiedenis, filosofie en hedendaagse ontwikkelingen van de biologie en onderzoekt zij de invloed 

van emoties op het morele denken.  

Danny De Waele doctoreerde in de genetica aan de Universiteit Gent, waarna zij in interdisciplinaire 

projecten de filosofische en maatschappelijke aspecten van biotechnologie onderzocht. Momenteel 

bereidt zij de publicatie voor van haar derde essay over Mens-Natuur-Cultuur interacties.    
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Ja, ik bestel __ exemplaren van Levenswetenschappen anders bekeken en ik betaal per 

exemplaar € 29,50* 

 

Naam:        m/v 

 

Organisatie: 

 

Adres: 

 

Postcode:                                          Plaats:  

 

Telefoonnummer:                     E-mailadres: 

  

 

 Ja, ik heb belangstelling voor de uitgaven van Boom Lemma uitgevers op het gebied van 

Methodologie en vaardigheden en ontvang graag regelmatig uw nieuwsbrief  

 

 

 Vul dit formulier volledig in en stuur het op naar:  

Boom Lemma uitgevers 

t.a.v. afdeling Marketing, Antwoordnummer 18451, 2501 WK Den Haag 

 

of ga naar www.boomlemma.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Prijs is incl. BTW, exclusief verzendkosten. Prijswijzigingen onder voorbehoud. Onze uitgaven zijn ook verkrijgbaar in de (digitale) boekhandel. 

Uw gegevens worden opgenomen in onze klantendatabase en worden gebruikt om u te informeren over aanbiedingen, speciale acties en nieuwe 

titels van Boom Lemma uitgevers. Hierbij houden wij ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Onze leveringsvoorwaarden kunt u vinden 

op www.boomlemma.nl 

 

Bestelformulier 

http://www.boomlemma.nl/

