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Menig patiënt zal één of meerdere boeken van Jeroen Terlingen kennen. Als ex-
kankerpatiënt heeft hij dankzij zijn journalistieke ervaring veel geschreven over 
lymfklierkanker en leukemie. Hij schreef een handboek voor overlevers van kanker 
en bundelde interviews met patiënten met lymfomen. 
Ook in dit boek, dat mede tot stand kwam dankzij de samenwerkende 
patiëntenorganisaties op hematologisch terrein (waaronder de CMWP), verzamelde 
hij alles wat met stamceltransplantatie te maken heeft, en lardeerde hij de 
theoretische hoofdstukken met persoonlijke ervaringen van artsen, (ex-) patiënten, 
hun naasten en andere belanghebbenden.  
Het boek biedt een volledig overzicht van de geschiedenis van transplantaties, die 
teruggaat tot de Tweede Wereldoorlog, waarin ontdekkingen werden gedaan die het 
gevolg waren van de effecten van de atoombom. Terlingen gaat in op de 
verschillende transplantaties die nu gangbaar zijn, geeft feiten en cijfers en behandelt 
mogelijkheden en onmogelijkheden van de verschillende opties bij uiteenlopende 
aandoeningen. Hij gaat uitgebreid in op de gevolgen na transplantatie, van 
medicijngebruik tot strikte leefregels en maatschappelijke en psychische problemen 
die men kan ondervinden.  
Dat het geen taai boek met ingewikkelde theorie is geworden komt vooral door het 
feit dat ieder hoofdstuk, dat overigens die theorie vrij helder toelicht, afgewisseld 
wordt met persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen. Dat zijn patiënten die 
vertellen over de moeilijkheden die ze hebben ondervonden, maar ook artsen die 
een toelichting geven, of een blik in de toekomst werpen, bijvoorbeeld over 
onderzoek naar het kweken van spermatogoniale stamcellen van kinderen, zodat 
deze na zware behandeling later wellicht zelf toch ook weer kinderen kunnen krijgen. 
De schrijver gaat ook in op de waarde van patiëntenverenigingen zoals de CMWP. 
Niet alleen draait het hier om lotgenotencontact, informatieverschaffing en 
belangenbehartiging, maar inmiddels ook om kwaliteitsbewaking in de zorg. 
Daarnaast is een hoofdstuk gewijd aan de gevolgen die transplantaties hebben voor 
de relatie met de partner, kinderen, familie en vrienden. Eenzaamheid, schuldgevoel, 
opnieuw leren leven, privé en op het werk: het zijn allemaal zaken waarbij 
communicatie het sleutelwoord is. 
Het boek besluit met een aantal bijlagen, met praktische adviezen, een verklarende 
woordenlijst, nuttige adressen en ruimte voor aantekeningen. Kortom: een zeer 
compleet, overzichtelijk en leesbaar geheel over alle ins en outs op het gebied van 
stamceltransplantaties, nuttig voor patiënten, maar ook voor hun naasten en voor 
mensen in het medische circuit. 
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