
Kies jij voor doof of blind?
Ik kan niet kiezen
want door het Ushersyndroom 
word ik doof én blind.

www.ushersyndroom.nl



Ushersyndroom, wat is dat?

Ushersyndroom is een erfelijke ziekte. Mensen met 
dit syndroom zijn doof of slechthorend vanaf de 
geboorte en gaan steeds slechter horen en zien. 
Uiteindelijk worden zij doofblind. Soms zijn er ook 
evenwichtsproblemen. 

Kenmerkend voor het slechte zien is de nachtblindheid 
op jonge leeftijd en de steeds kleiner wordende 
kokervisus vanaf tienerleeftijd. 

“Al heel jong realiseerde ik mij dat ik anders was dan de 
anderen. Ik zag geen hand voor ogen als we s’avonds 
buiten liepen, terwijl anderen gewoon konden fietsen.” 

In Nederland zijn er 1.000 mensen met Ushersyndroom, 
wereldwijd 400.000 mensen. Er bestaat nog geen 
behandeling voor Ushersyndroom. Wel zijn er hoopvolle 
en veelbelovende ontwikkelingen die de achteruitgang 
van horen en zien zouden kunnen stoppen..

Campagneteam Ushersyndroom wil geld inzamelen 
voor onderzoek naar een behandeling voor 
Ushersyndroom. 

Help jij ook mee?

Hoe beleven wij Ushersyndroom?

“Mijn grootste angst is mijn zelfredzaamheid te ver-
liezen. Het wordt voor mij erg lastig om nog een fijn 
kwalitatief leven te hebben als ik doof én blind ben.”

“Als men een behandeling zou vinden om de
achteruitgang van mijn gehoor en zicht stop te zetten 
dan zou dat mij een heel mooi toekomstperspectief 
geven.”

De zebravis biedt hoop 
voor onze toekomst en 

de nieuwe generatie
met Ushersyndroom.

“Jonge kinderen hoeven 
misschien helemaal 

geen beperking meer te 
ervaren in horen en zien.”

Met Ushersyndroom 
kijk je door een steeds 
kleiner wordende 
koker. Beeld je eens in 
hoe dat is.

Wat kan er op deze foto 
gebeuren als je een heel 
kleine kokervisus hebt?

Kom ook in actie!

Meld jouw actie aan via 
info@ushersyndroom.nl 

of ga naar het goede 
doelenplatform 

www.whydonate.nl/
ushersyndroom

Reaching out for sight 
and sound
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