Afscheid Prof. Dr. A. Groen. Album Amicorum
DR. L. O. M. J. S M I T H U I S

Op I5 oktober I98o werd aan Prof. Dr. A.
CROEN een ' A l b u m A m i c o r u m '1 aangeboden.
De bedoeling van de bundel is geweest om de
vele facetten van de chemie, zoals die anno
t98o in de diverse laboratoria wordt beoefend
ten behoeve van diagnostiek en therapie, te
belichten, waarbij op voorhand niet naar voiledigheid is gestreefd. Het twintigtal opstellen,
handelend over sterk verschillende vakgebieden, is soms geschreven door eenlingen, soms
door koppels bestaande uit klinici en chemici,
in welke laatste opzet de samenhang tussen laboratorium en kliniek een extra dimensie
krijgt.
De behandelde onderwerpen in de bundel
zijn nogal verschillend van aard en vari6ren bijvoorbeeld van 'de ontwikkeling van het beroep
van medisch analist' tot onderwerpen als 'het huisartsenlaboratorium' en 'recente ontwikkelinge~l omtrent slow reacting substance of anaphylaxis'. A n d e r e onderwerpen zijn nogal historisch van opzet, zoals 'van uroscopie naar
klinische chemie' en 'van eiwitspectrum tot
immunochemie'. Het is duidelijk dat de inhoud
zich niet beperkt tot strikt wetenschappelijke,

compact en nauwkeurig geformuleerde artikelen. Vele opstellen zijn min of meer geschreven
in de verhaalvorm, zodat deze ook voor de in
het betreffende vakgebied niet zo gespecialiseerde lezer makke!ijk toegankeJijk z i j n .
E e n ieder, die zich min of meer verbonden
voelt met de chemische diagnostiek in het ziekenhuis (waarin van oudsher apothekers een
belangrijke rol hebben gespeeld en, zeker in de
zuidelijke landen, nog spelen) vindt in het
'vriendenalbum' ongetwijfetd 66n of m e e r
lezenswaardige artikelen die soms specialistische, soms alleen maar enige algemene chemische kennis vereisen. Het (Album Amicorum)
geeft een aardig tijdsbeeld van de verscheidenheid van de klinisch-chemische r
ten tijde van her afscheid van de arts-farmaceut-klinisch chemicus Prof. Dr. ALLE CROEN.

~Album Amicorum, een bundel opstellen betreffende de
klinische chemie, geschreven ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr. ALLn~ROnN, onder eindredactie van
J. VAN OER MEOLEr~, offset drukkerij Veenstra-Visser,
Groningen 198o, gebrocheerd, 15t pagina's.
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Dit boekje is de opvolger van Vergiftigingen in
en door het beroep dat tien jaar geleden in deze
serie verscheen en heeft de bedoeling o m huisarts en specialist een inzicht te geven in de risico's van het werken met toxische stoffen. Het
boekje omvat een algemeen en een specieel
deel. In het algemene deel k o m e n onderwerpen als kinetiek en effecten van toxische stof116-i981
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fen, onderzoek naar de oorzaak van vermoedelijke intoxicaties en begrippen over therapie
bij vergiftigingen aan bod.
In tegenstelling tot de vorige uitgave, is aan
de effecten van toxische stoffen op het nageslacht, een onderwerp dat de laatste jaren ruim
in de wetenschappelijke en publieke belangstelling is gekomen, een afzonderlijk hoofdstuk
gewijd. O o k is aan het algemene deel een caput
over maximaalwaarden toegevoegd, een terrein dat voor de toxicoloog nu eenmaal onmisbaar is. In het speci~le deel is gekozen voor een
indeling in zes groepen, met name: metalen en
hun verbindingen, gassen, oplosmiddelen, bestrijdingsmiddelen, kunststoffen en diversen,
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