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Over het boek: 
Cees Smit werd zeventig jaar geleden geboren met een ernstige vorm van hemofilie. 
Niemand had ooit verwacht dat hij lang zou leven, laat staan dat hij zo oud zou 
worden, maar hij overleefde alle medische innovaties. In zijn autobiografie beschrijft hij 
de achterhaalde hormoonbehandelingen van de jaren vijftig van de vorige eeuw die 
hem voor het leven zouden tekenen. Hij vertelt over de allesbepalende rol die de ziekte 
in zijn leven speelde. Uiteindelijk koos hij, zoals het zelf noemt, voor een “loopbaan in de 
hemofilie”. Nu is hij een lobbyist voor de rechten van mensen met een chronische ziekte 
en voor de verbetering van de positie van patiënten in de gezondheidszorg. Cees Smit 
kent als geen ander de wereld van de hemofilie. In zijn boek verhaalt hij uitvoerig over 
de aids-epidemie in het laatste kwart van de 20ste eeuw die ook hemofilie-patiënten 
trof, en over de groeiende internationale handel in bloedproducten. Een van Cees’ 
grootste zorgen is de wereldwijde handel in menselijk bloedplasma – een onderwerp 
waar hij veel over heeft gepubliceerd. Midden in de COVID-19 pandemie geeft dit boek 
een déjà-vu-gevoel als het gaat om het optreden van verantwoordelijke partijen. Deze 
tijd dwingt ons tot een herwaardering van de traditionele idealen van altruïsme, 
zelfvoorziening, eenheid en solidariteit. 
 
Over de auteur: 
Cees Smit (1951) studeerde bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. 
Hij heeft ernstige hemofilie A. Vanaf 1978 is hij betrokken bij het onderzoek ‘Hemofilie in 
Nederland’ dat gecoördineerd wordt vanuit de afdeling Klinische Epidemiologie van 
het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Van 1987 tot 1998 was hij coördinator 
van de Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten (NVHP). In 2003 ontving hij 
een eredoctoraat van het College van Decanen van de Universiteit van Amsterdam als 
erkenning voor zijn werk op het terrein van hemofilie, biotechnologie en 
patiëntenparticipatie. Hij is auteur van verschillende boeken over hemofilie, hiv, ouder 
worden en de rol van patiëntengroepen in de gezondheidszorg. De Engelse vertaling 
van zijn autobiografie verscheen onder de titel Surviving Hemophilia. 
  
Inzien: 
Het boek kun je hier inzien. 
 
 
Extra en recensies: 
Over Cees Smit is dit videoportret gemaakt.  

 

https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9300000024001753
https://vimeo.com/539038818

