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In dit nummer treft U een serie artikelen aan die ge-
schreven zijn ter gelegenheid van het afscheid van
Dr. Karel Lamers als hoofd van het laboratorium voor
liquordiagnostiek en waarnemend hoofd van het la-
boratorium Kindergeneeskunde en Neurologie van
het Universitair Medisch Centrum St Radboud. Be-
gonnen in 1967 op de afdeling Neurologie als bioche-

micus en sinds 1970 werkzaam als klinisch chemicus
heeft hij zich ontwikkeld tot een nationale en inter-
nationale autoriteit op het gebied van diagnostiek en
onderzoek van de liquor cerebrospinalis. Deze voor
neurologen en kinderartsen zo belangrijke beslis-
parameter is onder zijn leiding tot wasdom gekomen.
Van frequent toegepaste diagnostiek met beperkte
discriminatie heeft het liquoronderzoek zich ontwik-
keld tot een gericht diagnosticum met een verdiept
inzicht. De toename van de onderzoeksmogelijk-
heden van liquor is terug te vinden in de veranderingen
die het aanvraagformulier voor het liquoronderzoek
door de jaren onderging. Karel Lamers heeft het
merendeel van de benodigde technieken zelf in het
liquorlaboratorium geïntroduceerd en de evaluatie er-
van direct begeleid. Zijn zeer praktische instelling
blijkt ook uit de titel van zijn proefschrift: Cerebro-
spinal Fluid Analysis. Door zijn persoonlijke ervarin-
gen met het reilen en zeilen van het liquorlaborato-
rium heeft dr. Lamers zich altijd zeer ingezet voor het
onderhouden van zeer korte lijnen tussen aanvrager
en uitvoerder van het onderzoek. Deze visie heeft
doorgewerkt in de manier waarop hij bijdroeg als
waarnemend hoofd in de organisatie van het laborato-
rium Kindergeneeskunde en Neurologie. In deze or-
ganisatorische taak was hij ook zeer betrokken bij de
andere categorieën diagnostiek die door het lab K+N,
zoals het in de wandelgang heet, worden uitgevoerd.
Hij is zeer trots op de grote vlucht die het onderzoek
in het laboratorium heeft genomen.
Zeer thuis voelt hij zich ook op het internationale li-
quor forum waar hij met alle kopstukken een weten-
schappelijke samenwerking heeft en met velen ook
persoonlijke banden onderhoudt. Zij zullen zijn char-
mante aanwezigheid na zijn pensionering niet abrupt
hoeven missen. Voor het liquoronderzoek zal deze vu-
rige ambassadeur zich nog enige tijd willen inzetten. 
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