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Transcript interview Collin Eisema voor 3FM 
met Harm den Besten. 

Gemaakt door: Richard van Royen, 
info@letterval.nl

HARM DEN BESTEN (PRESENTATOR): Aankomende 
zaterdag wordt er wereldwijd aandacht 
gevraagd voor het Ushersyndroom. Dat heeft 
dan niks met die zanger te maken. Maar het 
is een syndroom waarbij je langzaamaan blind
en doof wordt. Collin heb ik aan de 
telefoon. Die heeft dit syndroom. Collin, 
een hele goede morgen.

COLLIN EISEMA: Ja, goedemorgen.

HARM: Mag ik vragen: Wat zie jij nu nog?

COLLIN: Ik zie ongeveer als je bijvoorbeeld 
twee wc-rolletjes pakt en die zet je op je 
ogen. Dat zie ik. Twee kleine rondjes, als 
het ware.

HARM: Als je een verrekijker maakt met je 
handen, daar kan je het ook een beetje mee 
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vergelijken?

COLLIN: Ja, zoiets ja.

HARM: Maar dat lijkt me heel vermoeiend, 
want je moet heel erg veel rondkijken.

COLLIN: Ja. Ja, het is best pittig, ja. Je 
hoort er ook nog eens slecht bij. Dus als je
normaal iets aan je oog hebt, dan kan je 
terugvallen op je gehoor, maar dat kan ik 
niet. Want ik draag twee hoortoestellen en 
daardoor... Het is een dubbele beperking.

HARM: Maar je bent één van de 1.000 mensen 
die dit heeft. Een kleine groep. Dus het 
lijkt mij dat er ook niet heel veel aandacht
voor is. Hoe is dat?

COLLIN: Daarom zijn we dit initiatief 
gestart om juist meer aandacht te vragen. 
Want er is in Nijmegen nu, in het Radboud 
UMC, is een heel hoopvol onderzoek aan de 
gang. Ze zijn een genetische behandeling aan
het ontwikkelen. En dat testen ze op 
zebravisjes. Bij die zebravisjes werkt het, 
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die blijven zien. Dus wij hebben zoiets van:
Hé, dit kan iets voor ons betekenen. Daarom 
zijn wij in actie gekomen als 
patiëntengroep.

HARM: Oké, dus die kunnen dus serieus... 
Daardoor verbetert het dus. En dan gaan ze 
dat dus op een gegeven moment ook uittesten 
op mensen. Denk je dat je daar nog voor in 
aanmerking komt?

COLLIN: Ik hoop het. Weet je? Als ik 
optimistisch ben: Ja. Maar als ik een beetje
reëel ben: Ik denk 't niet. Maar dan doe ik 
het maar voor de generatie na mij, die nu 
nog jong is. Op een gegeven moment heb ik 
best wel veel... Omdat het een progressieve 
aandoening is. Je wordt dus vanaf je... Je 
wordt eigenlijk slechthorend of doof 
geboren. En vanaf je puberteit gaat je zicht
achteruit.

HARM: Hoe was dat toen voor jou, vroeger?

COLLIN: Ja, ik weet nog het eerst dat ik op 
schoolkamp was en we gingen smokkelaartje 
spelen in het donker. Ik zag geen hand voor 
ogen. Iedereen rende langs mij heen en ik 
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kon het helemaal niet volgen. Dus ik moest 
door de leraar meegetrokken worden. Dus ik 
werd daar echt wel even... Dat is mijn 
eerste herinnering die ik eraan heb. Dat was
heel confronterend en ook wel beangstigend.

HARM: Maar wat mij er heel eng eraan lijkt, 
is dat het allemaal langzaam aan slechter 
wordt.

COLLIN: Ja, ja. Dat is ook het lastigste om 
daar psychisch goed mee om te gaan. Zes jaar
geleden reed ik nog auto. En op een gegeven 
moment werd dat gewoon te gevaarlijk. En 
mijn oogarts raadde dat gewoon af om te gaan
doen en toen ben ik ermee gestopt ook. Omdat
ik niet wil dat ik iemand onder mijn auto 
krijg. Dus daar ben ik mee gestopt. En 
inmiddels doe ik fietsen ook bijna niet 
meer. Ik heb inmiddels een geleidehond.

HARM: Mag ik een beetje moeilijke vraag 
stellen? 

COLLIN: Tuurlijk.
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HARM: Wat denk je dat je uiteindelijk het 
meest gaat missen? Want ja... Je vraagt soms
wel eens aan mensen: liever blind of doof? 
Welk moment...

COLLIN: Het zicht ga je het meest verliezen.
Het probleem is... Doof hoef ik in principe 
nooit te worden. Omdat er voor het 
slechthorende stuk, of het dove stuk is een 
technische oplossing inmiddels. Dat is een 
implantaat en daardoor kun je blijven horen.
Dat is best een heftige medische ingreep. 
Maar het zicht, daar is geen oplossing voor.
En ik heb twee kinderen. Ik ben vader van 
twee zoons van zes en acht. Die wil ik zien 
opgroeien, weet je. Daarvan wil ik ook zien 
dat ze trouwen, kleinkinderen krijgen, en 
zo. Als ik die niet meer kan zien, ja, dat 
lijkt mij, dat is best pittig om daaraan te 
denken. Daar word ik niet echt blij van.

HARM: En zaterdag is die dag. Wat kan ik er 
nou aan doen, bijvoorbeeld?

COLLIN: Je kan sowieso, de mensen die 
luisteren kunnen naar www.ushersyndroom.nl 
gaan en een donatie doen om ons te helpen. 
Zodat we dat hoopvol onderzoek van de grond 
kunnen krijgen. Dat kunnen mensen doen. En 
die zaterdag is eigenlijk gekozen omdat 
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zaterdag staat de zon recht bovenop de 
evenaar. En worden dus de dagen korter, en 
de nachten langer. Omdat ik zo slecht zie in
het donker, en mijn lotgenoten ook, is dat 
voor ons een symbolische dag van ja, dan 
wordt het weer echt buffelen de winter door,
met weinig licht. Totdat de lente weer 
begint ergens in april. Dan wordt het weer 
een beetje makkelijker. Dus vandaar dat we 
die dag gekozen hebben, eigenlijk.

HARM: Heel veel succes zaterdag en ik hoop 
het beste voor je. En dat het onderzoek 
uiteindelijk mooie goede vruchten afwerpt.

COLLIN: Ja. Super dat je ons even wilde 
helpen en dat ik je hier te woord mocht 
staan.

HARM: Geen probleem. Dat doe ik maar al te 
graag. Fijne dag verder.

COLLIN: Hetzelfde. Hai. 
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