
vakblad
 vo

o
r d

e to
tale h

o
o

rbran
ch

e, zo
m

er 2015  w
w

w
.earlin

e-m
ag

azin
e.n

l  
earlin

e 

vakblad voor de totale hoorbranche, zomer 2015

LEES HET 

VERSLAG OVER HET 

SIVANTOS 
PARTNER EVENT.

zie pag. 40

FASHION
POWER

DE POWER
OM HET VERSCHIL

TE MAKEN

Veenhuis Medical Audio
0182 - 68 38 00

Het natuurgetrouwe DREAM-geluid is
nu ook beschikbaar voor mensen met
een ernstig gehoorverlies.

POWER

DE POWER
OM HET VERSCHIL

Horen 2025
Waar gaan we naartoe 
ALLES OVER HET 
Usher Syndroom

INTERVIEWS, REPORTAGES, 
COLUMNS EN NIEUWS



14

TEK
ST R

EN
É VA

N
 D

ER
 W

ILK
 

Aan het Radboud Universitair Medisch Centrum wordt 
door dr. Erwin van Wijk onderzoek gedaan naar de ontwik-
keling van een genetische therapie voor Usher syndroom 
type 2a. Earline stelde onderzoeksleider dr. Van Wijk vra-
gen over het onderzoek dat een grote potentie heeft voor 
patiënten met het zeer ingrijpende syndroom van Usher.

inleiding
Door het syndroom van Usher zijn de patiënten vanaf hun 
geboorte slechthorend of doof. In de tienerjaren, maar 
soms ook eerder, is de eerste achteruitgang van het ge-
zichtsvermogen merkbaar. De oogaandoening wordt Re-
tinitis Pigmentosa genoemd. Bij deze aandoening ster-
ven zowel de staafjes, als de kegeltjes in het netvlies af. 
Patiënten merken in eerste instantie dat ze minder goed 
zien in het donker (nachtblindheid). Het gezichtsvermo-
gen neemt langzamerhand verder af. De beperking in het 
gezichtsvermogen kenmerkt zich door een ringvormig 
verstoring van het gezichtsveld. Hierdoor heeft de patiënt 
het idee door een koker te kijken en in een later stadium 
door een rietje. Uiteindelijk kan ook het middelpunt wor-
den aangetast en in sommige gevallen kan het tot totale 
blindheid leiden. De patiënt kan dan niet meer scherp zien 
en ook het waarnemen van kleuren vervalt. Een flink aan-
tal patiënten krijgt last van lichtgevoeligheid en dragen om 

Radboud UMC werkt aan 
nieuwe genetische therapie 

USHER SYNDROOM
in nederland hebben naar schatting zo’n 700 mensen (mannen en vrouwen) het syndroom van usher. dit 
syndroom is een erfelijke aandoening die zowel het gehoor-, als gezichtsvermogen aantast. tot op de 
dag van vandaag is het niet mogelijk om de achteruitgang van het gezichtsvermogen of het progressieve 
gehoorverlies, zoals dit zich voordoet bij usher iii, tot staan te brengen.

die reden een zonnebril of een bril met speciaal gekleurde 
glazen. Dergelijke brillen worden ook wel gebruikt om zo 
de resterende fotoreceptoren te beschermen, al is de be-
schermende werking nooit wetenschappelijk aangetoond. 
Net zoals bij slechthorendheid de patiënt zelf in eerste 
instantie niet in de gaten heeft dat zijn gehoor beetje bij 
beetje achteruitgaat, merkt een patiënt met Usher de ach-
teruitgang van het gezichtsvermogen in het begin niet op. 
Het gezichtsvermogen wordt namelijk als eerste aan de 
randen (periferie) van het gezichtsveld aangedaan. Door 
een struikelpartij of doordat de patiënt verkeer laat of op 
het laatste moment opmerkt wordt het de patiënt duidelijk 
dat er iets mis is. Wanneer de koker kleiner wordt, zal ook 
een uitgestoken hand niet meer worden opgemerkt. Zowel 
de ernst, als de snelheid waarmee het gezichtsvermogen 
achteruitgaat, verschilt van patiënt tot patiënt. Ook kan 
het gezichtsvermogen van dag tot dag verschillen. Door-
dat er sprake is van slechthorend (of doofheid) en ook het 
gezichtsvermogen achteruit gaat, wordt het oriënteren in 
de omgeving voor mensen met het Usher syndroom bij-
zonder moeilijk. De extra inspanning, die nodig is om te 
zien en te horen en mee te komen in het dagelijkse (soci-
ale) leven, kan tot vermoeidheid en spanningen leiden. Dit 
kan weer invloed hebben op het concentratievermogen en 
daarmee ook op de waarneming. 
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Voor de iPhone en Android smartphones is 
de Zien App van Bartiméus gratis te down-
loaden. Hiermee krijg je een goed beeld wat 
Retinitis Pigmentosa voor mensen met Usher 
betekent. Ook andere oogaandoeningen zijn 
met deze App via de camera te simuleren. 

het usher syndroom in drie typen
Type I
a Volledig doof of zeer slechthorend geboren 
b  Evenwichtsorgaan werkt in het merendeel van de 

patienten niet 
c  Retinitis Pigmentosa openbaart zich veelal al op 

vroege leeftijd (kindertijd)

Type II
a  Slechthorend geboren; er is sprake van een percep-

tief gehoorverlies dat ligt tussen 30 en 100dB HL, 
waarbij het verlies groter is in de hoge tonen 

b  Er is geen sprake van een aangedaan evenwichts-
orgaan 

c  Retinitis Pigmentosa openbaart zich in de meeste 
gevallen in de pubertijd

Type III 
a  Bij geboorte goedhorend; het gehoorverlies is sterk 

progressief
b  Het evenwichtsorgaan werkt bij ongeveer de helft 

van de patiënten normaal, bij de andere helft is het 
evenwicht volledig uitgevallen

c  Zeldzaam type, komt nauwelijks voor in Nederland 
(met name in Scandinavische landen en Amerika)

De mate van het gehoorverlies bij het syndroom van Usher 
kan variëren van lichte perceptieve slechthorendheid tot 
volledige doofheid, waarbij de slechthorendheid zich meer 
in de hoge tonen voordoet dan in de lage tonen. Er zijn drie 
typen van het syndroom van Usher (zie kader). Bij type I en 
II zijn de gehoorproblemen al vanaf de geboorte aanwezig. 
Bij type III ontstaan de problemen pas na de geboorte of in 
de eerste levensjaren of pas in de pubertijd. Type IIa is de 
meest voorkomende vorm van Usher. 

Stamceltherapie kan een potentiele oplossing zijn voor cel-
len die zelf niet kunnen herstellen, denk hierbij aan cellen 
in het hart of de hersenen, maar ook aan de haarcellen in 
het oor en de fotoreceptoren in het netvlies. 

De exon skipping-methode is een alternatieve genetische the-
rapie. Bij de exon skipping methode wordt het ‘foutje’ in het 
gen afgeplakt (‘geskipt’), zodat dit niet wordt meegenomen 
als het lichaam een nieuw eiwit aanmaakt. Helemaal perfect 
is het eiwit van zo’n gerepareerd gen dan niet. Het wordt 
iets korter en functioneert daardoor waarschijnlijk niet meer 
voor 100 procent. Een combinatie van zowel genetische, als 
stamceltherapie behoort in de toekomst wellicht ook tot de 
mogelijkheden.

Op dit moment wordt bij gentherapie het meest gebruikge-
maakt van een virus om het goede gen in een cel in te bren-
gen, zoals bijvoorbeeld een afgeleide van het adenovirus, ook 
wel verkoudheidsvirus genoemd. Zowel genetische therapie-
en, als stamceltherapie hebben de potentie in zich in de toe-
komst veelbelovend te worden. Stamceltherapie wordt nog 
niet toegepast, terwijl de eerste gentherapie reeds is toegela-
ten als behandeling bij een stofwisselingsziekte en bepaalde 
vormen van kanker. 

Earline ontmoette Erwin van Wijk op een Meet & Greet, ge-
organiseerd door het team van Ushersyndroom.nl en stelde 
hem vragen over de nieuwe mogelijke veelbelovende exon 
skipping therapie die zij willen inzetten bij Usher.

Simulatie van Retinitis Pigmentosa bij het kijken 
naar een computerscherm (type II)
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wat maakt de zebravis zo goed bruikbaar bij het 
onderzoek? 
De zebravis is een tropische zoetwatervis die, voor wat be-
treft de anatomie van het oog, erg op de mens lijkt. Alle 
genen die betrokken zijn bij het ontstaan van Usher syn-
droom bij de mens zijn in het DNA van de zebravis be-
waard gebleven. Zebravissen, waarbij deze genen zijn uit-
geschakeld, laten een vroege afbraak van de lichtgevoelige 
cellen zien, vertonen problemen met het gehoor en hun ba-
lans. Dit maakt de vis tot een geschikt modelsysteem voor 
de ontwikkeling van een therapie voor het Usher syndroom. 

Waarom geen muizen of ratten? Muizen en ratten met 
defecten in de genen, die bij de mens betrokken zijn bij 
het ontstaan van Usher syndroom, worden slechthorend 
dan wel doof geboren, hebben vaak evenwichtsproblemen, 
maar blijven hun leven lang nagenoeg perfect zien. Enkele 
Usher muismutanten laten pas op late leeftijd een milde 
degeneratie van het netvlies zien. Muizen en ratten staan 
dus niet perfect model voor het klinische beeld dat we bij 
mensen met het Usher syndroom zien. Hierdoor zijn we 
op zoek gegaan naar een alternatief: de zebravis.

in een artikel stond dat het ush2a gen een van de 
grootste genen in het menselijk lichaam is en dat 
het daardoor niet in een virus past. wat heeft dat 
voor consequenties voor de therapie? 
Klassieke genvervangingstherapie is hierdoor op dit mo-
ment technisch onmogelijk. Voor de behandeling van 
Usher type 2A zal dus een alternatieve methode ontwik-
keld en gebruikt moeten worden.

kun je wat meer vertellen over de therapie?
Ons onderzoek richt zich op een alternatieve aanpak, de 
zogenaamde exon skipping-methode. Hierbij wordt het 
stukje gen dat het foutje bevat afgeplakt (‘geskipt’) waar-
door dit na vertaling niet meer in het uiteindelijke eiwit te-
rechtkomt. Door deze ingreep wordt  het eiwit iets korter 
en daarmee functioneert het waarschijnlijk niet meer 100 
procent. Maar we hopen dat dit eiwit een voldoende rest-
functie heeft om  de achteruitgang van het zicht te kunnen 
stoppen.

betekent dat hiermee de achteruitgang van het 
gezichtsvermogen daadwerkelijk gestopt kan 
worden of alleen vertraagd? is ook verbetering 
mogelijk?
In het beste geval zal met deze methode de achteruitgang 
van het zicht volledig gestopt kunnen worden. Naar ver-
wachting zal het zicht, na behandeling, niet (veel) beter 
worden. Eenmaal opgelopen schade wordt niet hersteld, 
het restant van het visuele vermogen wordt behouden.

Erwin van Wijk is zijn onderzoek naar Usher 
gestart nadat hij met zijn onderzoeksteam be-
gin van deze eeuw een nieuwe isovorm van het 
USH2A proteïne had ontdekt die gemuteerd was 
bij patiënten met Usher type II. Door gebruik te 
maken van speciale onderzoekstechnieken heb-
ben de onderzoekers vervolgens inzicht gekregen 
in de ziekte veroorzakende mechanismen die ten 
grondslag liggen aan het Usher syndroom. Mo-
menteel zijn de onderzoekers van het Radboud 
UMC bezig om de volgende stap te zetten, name-
lijk het ontwikkelen van een genetische therapie 
die mogelijk in de toekomst verdere degeneratie 
van cellen in het oog en oor kan voorkomen. De 
therapie die zij hiervoor ontwikkelen is de zoge-
naamde ‘exon skipping’ therapie. 

therapieën van de toekomst: 
genetische therapieën en stamceltherapie
Genetische therapie is de verzamelnaam van the-
rapieën, waarbij wordt ingegrepen op het erfelijk 
materiaal van een patiënt. Hieronder vallen onder 
andere gen-vervanging en exon skipping. Al heb-
ben zowel genetische therapieën, als stamcelthe-
rapie hetzelfde doel -namelijk een ziekte te gene-
zen - toch is de aanpak wezenlijk verschillend. Zo 
wordt bij gentherapie genetisch materiaal in een 
cel ingebracht om gemuteerde genen te vervan-
gen door een gezonde kopie, terwijl bij stamcel-
therapie nieuwe cellen en weefsel wordt gekweekt 
uit stamcellen. 
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wanneer is de verwachting dat de therapie, zoals 
deze nu ontwikkeld wordt voor het gezichtsver-
mogen, als therapievorm kan worden ingezet? 
Dit hangt af van meerdere factoren zoals onder andere effi-
ciëntie in modelsystemen, regelgeving, aantallen patiënten 
die beschikbaar en geschikt zijn voor een klinische trial. 
Zelfs in het meest gunstige geval zal dit toch nog zeker 10 
tot 15 jaar duren.

kan gentherapie tot kanker leiden, met andere 
woorden: kan de patiënt een nieuw probleem erbij 
krijgen?
Gentherapie is relatief nieuw. Zoals bij alle nieuwe behan-
delmethoden zijn er naast kansen ook risico’s aan verbon-
den. Natuurlijk zijn uitgebreide veiligheidsstudies noodza-
kelijk om potentiële risico’s ernstig te verkleinen, alvorens 
een behandelmethode op de markt gebracht mag worden. 
Over mogelijke problemen op de lange termijn ten gevolge 
van behandeling zijn op dit moment uiteraard nog geen ge-
gevens beschikbaar. Bij behandeling van het oog wordt overi-
gens gebruikgemaakt van het voordeel dat het oog een afge-
sloten orgaan is, waarbij stoffen (zoals virussen) niet vrijelijk 
in en uit kunnen gaan. Dit beperkt de risico’s aanzienlijk.   

usher iii is de enige vorm waarbij het gehoorver-
lies progressief is. hoe komt het dat de cellen in 
het oog meer te leiden hebben onder (nog ver-
dere) degeneratie dan in het oor? 
Er zijn wat aanwijzingen dat het gehoorverlies wellicht 
niet alleen progressief is bij type III, maar ook bij bepaalde 
mensen met Usher type II. Dit wordt momenteel verder 
onderzocht door Dr. Ronald Pennings en Bas Hartel (Rad-
boud UMC). Mensen met Usher type I worden congenitaal 
doof geboren. Progressie is bij deze mensen dus niet meer 
aan de orde. Het achteruitgang van het zicht is echter bij 
alle klinische typen van Usher syndroom progressief. 

is ook het progressieve gehoorverlies bij usher iii 
tot staan te brengen met gentherapie? 
Mogelijk. Dit hangt sterk af van het moleculaire mechanis-
me waardoor mensen met Usher type III slechter gaan ho-
ren. Met andere woorden, het vervangen van gemuteerde 
genen door een ‘gezonde’ kopie van het betreffende gen 
hoeft niet altijd het probleem op te lossen.

wat zijn de mogelijkheden van stamceltherapie bij 
perceptieve verliezen, zoals die zich ook bij usher 
voordoen in de toekomst? 
De grote moeilijkheid van stamceltherapie is het afleveren 
en aansluiten van de cellen op de juiste plek in het be-
staande systeem (in oor en oog). Stamcellen die gebruikt 
worden, komen van een donor. Vergelijkbaar met orgaan-
transplantatie bestaat hier het risico van afstoting door 
het lichaam. Een oplossing zou zijn om stamcellen van de 
patiënt zelf te gebruiken. Deze cellen bevatten echter de 
mutatie die ervoor zorgt dat de persoon in kwestie het syn-
droom van Usher ontwikkelt. Een combinatie van genoom 
reparatie en stamceltherapie behoort in de toekomst wel-
licht tot de mogelijkheden.   

er wordt al jaren geroepen dat zowel stamcel-, als 
gentherapie een grote potentie hebben. wat maakt 
dat er nog geen echt grote doorbraken zijn en het 
aantal therapieën beperkt is?  
De belangrijkste redenen zijn geld en tijd. Er is een chronisch 
gebrek aan geld voor onderzoek. Door de financiële crisis 
en bezuinigingsmaatregelen komt het budget voor weten-
schappelijk onderzoek steeds verder onder druk te staan. 
Daarnaast moet er een compleet nieuwe medisch-ethische 
regelgeving gemaakt worden voor de toepassing en imple-
mentatie van deze nieuwe vormen van behandeling. Dit kost 
veel tijd. Ook moeten er uitgebreide veiligheidsstudies ge-
daan moeten worden op dier en uiteindelijk mens voordat 
een product überhaupt op de markt gebracht mag worden.  

is er te verwachten dat het onderzoek naar gen- en 
stamceltherapie in een stroomversnelling komt? 
Naar gelang er meer succes geboekt wordt en er meer pro-
ducten de marktfase halen, zal de regelgeving wellicht iets 
versoepelen. Dit bespaart uiteraard tijd. Ook zal de techno-
logische vooruitgang een en ander gaan versnellen. Naast 
de beide genoemde vormen van therapie zijn er ook ont-
wikkelingen gaande op andere vlakken (onder andere re-
generatie en genoom reparatie). Het ligt dus absoluut in 
de lijn der verwachting dat er in de komende jaren nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van genetische therapieën 
gaan komen. 



19

earlinewetenschap

wanneer zullen volgens uw verwachting gen- en 
stamceltherapie brede toepassing vinden? 
De vraag is of dit gaat gebeuren voor alle genetische aan-
doeningen. Ik verwacht dat dit voor specifieke aandoeningen 
zeker gaat gebeuren. Er zijn echter ook ontwikkelingen op het 
gebied van weefselregeneratie, genoom reparatie en andere 
manieren van interventie. Per aandoening en zelfs per pati-
entenpopulatie binnen een bepaalde aandoening zal gekeken 
moeten worden welke therapeutische aanpak de meeste kans 
van slagen heeft. De toekomst zal het ons leren…

zodra de therapie voor het usher2a beschikbaar is, 
kan deze aanpak dan ook worden toegepast op alle 
andere genmutatie varianten van het usher type?
Per type Usher syndroom en zelfs per genmutatie zal beke-
ken moeten worden welke vorm van behandeling de meest 
geschikte zal zijn. Mocht onze behandelmethode succesvol 
blijken, dan gaan we deze inderdaad uitbreiden naar de an-
dere typen Usher syndroom waarvoor op dit moment nog 
geen behandeling voor handen is. 

op de website van ushersyndroom.nl is te lezen 
dat in de vs al trials zijn met gentherapie bij pa-
tiënten met ushersyndroom type 1b. is deze gen-
therapie dan ook niet mogelijk voor mensen met 
ushersyndroom type 2 en 3?
Het USH1B gen is klein genoeg om te verpakken in de hui-
dige virale vectoren die gebruikt worden om de genen op 
de juiste plek in het netvlies af te leveren. Het USH2A gen 
is dusdanig groot dat het fysiek niet in deze virussen ver-
pakt kan worden. Daardoor is een identieke behandelstra-
tegie zoals die gevolgd wordt voor Ushersyndroom type 
1B (welke al in vergevorderde ontwikkelingsfase is) niet 
mogelijk voor Ushersyndroom type 2A.

Met de huidige focus van het project (het stoppen van de 
progressie van het verlies van zicht) zal het gehoor niet 
aangepakt worden. Of een dergelijke aanpak in het binnen-
oor hetzelfde effect zal hebben valt ontzettend moeilijk te 
voorspellen en zal in de toekomst moeten blijken. 
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