
Transcript	  van	  het	  interview	  met	  Joyce	  de	  Ruiter	  in	  RTL	  Late	  Night,	  aflevering	  12,	  15	  
september	  2015.	  	  
	  
Gemaakt	  door:	  Dorine	  Wesseling	  en	  Richard	  van	  Royen,	  info@letterval.nl.	  
	  
HUMBERTO	  TAN	  (PRESENTATOR):	  	  
Dit	  is	  een	  vraag,	  althans	  op	  mijn	  school	  werd	  die	  vraag	  wel	  gesteld	  van:	  Wat	  zou	  je	  
kiezen	  als	  je	  MOEST	  kiezen:	  Liever	  doof	  of	  liever	  blind?	  Een	  jonge	  moeder,	  Joyce	  de	  
Ruiter.	  Je	  hebt	  mij	  een	  e-‐mail	  geschreven.	  Zij	  gaf	  aan	  dat	  ze	  helemaal	  geen	  keuze	  heeft.	  
Want	  blind	  en	  doof	  wordt	  ze	  vanwege	  het	  syndroom	  van	  Usher.	  Een	  zeldzame	  ziekte.	  	  
	  
FILMPJE	  
	  
STEM:	  Wat	  nou	  als	  je	  blind...	  ...en	  ook	  nog	  doof	  wordt?	  Dat	  overkomt	  mensen	  met	  het	  
Ushersyndroom.	  	  
	  
STEM:	  De	  meeste	  mensen	  met	  dit	  syndroom	  zijn	  al	  vanaf	  hun	  geboorte	  slechthorend	  of	  
doof.	  En	  later	  gaan	  ze	  ook	  steeds	  slechter	  zien.	  STEM:	  Ongeveer	  1.000	  mensen	  in	  
Nederland	  kampen	  met	  het	  Ushersyndroom.	  Er	  lijkt	  echter	  geen	  behandeling	  die	  de	  
achteruitgang	  van	  ogen	  en	  oren	  kan	  stoppen,	  vooralsnog.	  	  
	  
HUMBERTO:	  Joyce,	  voor	  ik	  naar	  jou	  ga.	  Even	  aan	  tafel...	  Als	  kind	  stel	  je	  weleens	  zo'n	  
vraag	  aan	  je	  vriendjes:	  Wat	  zou	  je	  kiezen,	  doof	  of	  blind?	  Alsof	  je	  dat	  ooit	  wil.	  Geen	  van	  
beiden	  wil	  je.	  Als	  ik	  jullie	  dat	  vraag,	  heb	  je	  je	  wel	  eens	  afgevraagd	  als	  je	  die	  keuze	  moest	  
maken:	  doof	  of	  blind?	  	  
	  
IGONE	  DE	  JONGH	  (GAST):	  Ik	  kan	  daar	  geen	  keuze	  in	  maken.	  Pfff.	  	  
	  
DANA	  NECHUSTAN	  (GAST):	  Ik	  ook	  niet.	  Nee,	  dat	  is	  te	  groot.	  	  
	  
HUMBERTO:	  	  
Arjan?	  Het	  is	  een	  grote	  keuze.	  	  
	  
ARJAN	  POSTMA	  (GAST):	  Ehm...	  Ik	  ga	  toch	  kiezen.	  Gek.	  Ik	  zou	  dan	  eerder	  voor	  blind	  
kiezen	  dan	  voor	  doof.	  	  
	  
HUMBERTO:	  Heb	  jij	  je	  dat	  wel	  eens	  afgevraagd	  op	  die	  manier?	  	  
	  
JOYCE	  DE	  RUITER:	  Heel	  vaak.	  Ik	  kies	  voor	  doof.	  Ik	  heb	  twee	  kleine	  kinderen.	  Ik	  wil	  ze	  
blijven	  zien.	  Dat	  zou	  mijn	  leven	  meer	  verrijken	  dan	  dat	  ik	  het	  gehoor	  moet	  verliezen.	  Ik	  
heb	  wel	  eerder	  contact	  gehad	  op	  vakantie	  met	  mensen	  die	  doof	  waren.	  Die	  kende	  de	  
hele	  camping	  en	  iedereen	  leerde	  gebarentaal	  voor	  ze.	  Dat	  was	  voor	  mij:	  O,	  als	  je	  dat	  
bent.	  Als	  je	  je	  zicht	  maar	  hebt	  dan	  red	  je	  je	  wel.	  En	  als	  ik	  mijn	  zicht	  niet	  meer	  heb	  en	  ik	  
kan,	  in	  mijn	  geval,	  niet	  100%	  bouwen	  op	  mijn	  gehoor	  dat	  vind	  ik	  veel	  beangstigender.	  	  
	  
HUMBERTO:	  Hoelang	  heb	  je	  dit	  syndroom	  al?	  	  
JOYCE:	  Je	  wordt	  ermee	  geboren.	  Het	  is	  een	  erfelijke	  ziekte.	  En	  het	  openbaart	  zichÖ	  Vanaf	  
de	  geboorte	  weet	  je	  dan	  of	  je	  slechthorend	  bent.	  Vanaf	  de	  puberteit	  word	  je	  nachtblind,	  
in	  mijn	  geval,	  in	  mijn	  type.	  En	  in	  eerste	  instantie	  wordt	  dat	  niet	  in	  die	  mate	  erkend.	  Want	  



je	  gaat	  ook	  aan	  jezelf	  twijfelen:	  Goh,	  ligt	  het	  aan	  mij?	  Stel	  ik	  mij	  aan?	  Ik	  zag	  bijvoorbeeld	  
mijn	  vriendinnetjes	  met	  koopavond	  naar	  huis	  fietsen	  's	  avonds.	  En	  ik	  moest	  echt	  turen	  
op	  die	  achterlichtjes	  van	  de	  fietsen	  Hun	  tempo	  kon	  ik	  gewoon	  niet	  bijhouden.	  En	  dat	  
waren	  wel	  de	  eerste	  tekenen	  dat	  er	  iets	  aan	  de	  hand	  was.	  Rond	  m'n	  15e	  begon	  het	  ook	  
wel	  dat	  mijn	  zicht	  overdag	  slechter	  werd.	  Mijn	  broer	  heeft	  deze	  ziekte	  ook.	  Bij	  hem	  is	  het	  
op	  z'n	  18e	  ontdekt.	  	  
	  
HUMBERTO:	  Het	  is	  genetisch	  aangelegd	  en	  het	  kan	  in	  de	  familie	  zitten?	  	  
	  
JOYCE:	  Ja,	  mijn	  ouders	  zijn	  allebei	  drager	  van	  dezelfde	  type	  genafwijking.	  Niemand	  in	  
onze	  familie	  heeft	  de	  ziekte.	  Dus	  we	  kenden	  het	  hele	  syndroom	  ook	  niet.	  Als	  je	  beide	  
drager	  bent	  van	  dezelfde	  type	  genafwijking,	  dat	  is	  al	  heel	  uniek,	  heb	  je	  25%	  kans	  dat	  je	  
kind	  't	  krijgt.	  Mijn	  broer	  en	  ik	  hebben	  dat	  allebei.	  Daarom	  is	  het	  ook	  op	  relatief	  late	  
leeftijd	  bij	  ons	  ontdekt.	  Omdat	  er	  geen	  aanleiding	  was	  om	  't	  in	  die	  hoek	  te	  zoeken	  en	  dat	  
wij	  ook	  niet	  naar	  de	  juiste	  specialisten	  gingen.	  De	  ziekte	  is	  zo	  onbekend	  dat	  de	  mensen	  
die	  wij	  zagen	  ook	  hun	  schouders	  ophaalden	  van:	  Allebei	  slechthorend	  en	  nachtblind?	  
Kan	  dat	  een	  link	  met	  elkaar	  hebben?	  Pas	  als	  het	  zicht	  in	  de	  verte	  bij	  de	  opticien	  niet	  
meer	  scherp	  te	  stellen	  is,	  dan	  word	  je	  naar	  een	  oogarts	  gestuurd	  die	  vrij	  snel	  de	  diagnose	  
kan	  stellen.	  	  
	  
HUMBERTO:	  Even	  voor	  mijn	  beeld.	  Wat	  zie	  jij	  nu	  hier	  aan	  tafel?	  	  
	  
JOYCE:	  Dat	  is	  per	  situatie	  verschillend.	  Hier	  aan	  tafel	  zijn	  felle	  lichten.	  Die	  verblinden	  mij	  
heel	  erg.	  Maar	  buiten	  zie	  ik	  helemaal	  niets	  want	  ik	  ben	  enorm	  nachtblind.	  Maar	  als	  ik	  nu	  
naar	  voren	  kijk...	  Omdat	  jij	  ver	  van	  mij	  af	  zit,	  kan	  ik	  wel	  jouw	  hele	  gezicht	  zien.	  Maar	  bij	  
jou	  lukt	  mij	  dat	  niet.	  	  
	  
HUMBERTO:	  Ik	  ben	  donker.	  	  
	  
GELACH	  	  
	  
JOYCE:	  Je	  geeft	  nog	  steeds	  licht.	  Hier	  is	  gewoon	  een	  heel...	  Je	  moet	  het	  voorstellen,	  ik	  zit	  
nu	  in	  het	  proces	  dat	  er	  gewoon	  heel	  veel	  vlekken	  weg	  zijn	  uit	  mijn	  zicht.	  Mits	  alle	  
condities	  goed	  zijn,	  naar	  buiten	  en	  binnen	  zie	  ik	  nog.	  En	  dat	  gaat	  naar	  buiten	  weg	  en	  die	  
koker	  wordt	  steeds	  kleiner.	  	  
	  
	  
HUMBERTO:	  Op	  de	  site	  van	  Ushersyndroom	  staat	  een	  filmpje	  waarbij	  je	  een	  indruk	  kan	  
krijgen	  wat	  bepaalde	  patiÎnten	  met	  dit	  syndroom	  kunnen	  zien	  en	  horen.	  Je	  ziet	  eerst	  
zoals	  een	  patiÎnt	  het	  ziet	  en	  daarna	  zoals	  je	  het	  normaal	  zou	  zien.	  	  
	  
FILMPJE	  
	  
GEBROM	  EN	  ONVERSTAANBAAR	  GEPRAAT	  	  
	  
MAN:	  Jij	  kan	  geen	  koffie	  halen,	  want	  het	  koffieapparaat	  is	  kapot.	  
JOYCE:	  Ja,	  herkenbaar.	  	  
	  
HUMBERTO:	  En	  je	  gehoor?	  	  



JOYCE:	  Ik	  heb	  een	  gehoorverlies	  van	  60	  decibel	  in	  de	  hoge	  tonen.	  Als	  ik	  mijn	  
hoortoestellen	  niet	  in	  heb,	  ik	  draag	  aan	  beide	  kanten	  een	  hoortoestel,	  dan	  moet	  ik	  echt	  
horen	  met	  mijn	  ogen,	  dan	  moet	  ik	  liplezen.	  Dat	  moet	  ik	  nu	  ook,	  maar	  dan	  is	  een	  gesprek	  
voeren	  niet	  mogelijk.	  Alle	  spraak	  ben	  ik	  dan	  kwijt.	  Lage	  tonen	  hoor	  ik	  wel	  weer	  hard.	  
Maar	  hoge	  tonen	  weer	  niet.	  Heel	  handig,	  want	  ik	  heb	  twee	  kleine	  kinderen.	  Dus	  's	  nachts	  
met	  huilen	  moest	  mijn	  man	  er	  altijd	  uit.	  (LACHEND):	  Dus	  ik	  heb	  heel	  goed	  geslapen	  in	  
die	  jaren.	  Dus	  dat	  is	  mijn	  gehoor.	  Maar	  er	  zijn	  zoveel	  varianten	  van	  Ushersyndroom	  dat	  
het	  nog	  de	  vraag	  is	  wat	  mijn	  gehoor	  in	  de	  toekomst	  gaat	  doen.	  	  
	  
HUMBERTO:	  Is	  er	  iets	  te	  zeggen	  over	  hoe	  je	  zicht	  en	  gehoor	  zich	  gaan	  ontwikkelen?	  	  
	  
JOYCE:	  Vooralsnog	  hou	  ik	  voor	  mezelf	  hoop	  dat	  mijn	  gehoor	  redelijk	  stabiel	  blijft.	  Dat	  is	  
dan	  nog	  redelijk	  te	  compenseren	  met	  hulpmiddelen.	  Maar	  mijn	  zicht	  zal	  inderdaad	  echt	  
achteruitgaan.	  Dat	  kokertje...	  Nu	  zie	  ik	  nog	  naar	  buiten	  en	  naar	  binnen,	  dat	  gaat	  weg	  en	  
dat	  wordt	  steeds	  kleiner.	  Als	  ik	  praat	  met	  mensen	  die	  een	  beetje	  hetzelfde	  verloop	  
hebben	  als	  ik	  tot	  nu	  toe	  op	  mijn	  leeftijd,	  dan	  zie	  ik	  wel	  dat	  de	  mensen	  die	  40	  zijn,	  ik	  ben	  
nu	  31,	  dat	  die	  echt	  nog	  dit	  stukje	  overhouden	  en	  met	  hond	  en	  stok	  en	  alle	  hulpmiddelen	  
nodig	  hebben	  om	  ¸berhaupt	  te	  kunnen	  bewegen.	  	  
	  
HUMBERTO:	  Nou	  stond	  je	  ook	  in	  het	  Algemeen	  Dagblad	  met	  een	  mooi	  interview.	  Je	  zei	  
en	  vroeg:	  Als	  ik	  doof	  en	  blind	  wordt,	  wie	  ben	  je	  dan	  nog?	  	  
	  
JOYCE:	  Ja.	  	  
	  
HUMBERTO:	  Dat	  vond	  ik	  een	  ingewikkelde	  vraag.	  Wat	  bedoel	  je	  daarmee?	  Wat	  ik	  
daarmee	  bedoel,	  is	  dat	  als	  ik	  kijk	  naar	  mezelf	  als	  persoon...	  Ik	  leef,	  net	  als	  jullie,	  gewoon	  
mee	  in	  de	  maatschappij.	  Ik	  heb	  het	  vonnis	  gekregen	  dat	  ik	  op	  een	  gegeven	  moment	  mijn	  
zintuigen	  moet	  inleveren	  waarmee	  ik	  zelfstandig	  kan	  functioneren.	  Voor	  mij	  heb	  ik	  mijn	  
leeftijd	  40	  ingesteld.	  Dus	  tot	  mijn	  40e	  moet	  ik	  leven.	  Dus	  ik	  ben	  gaan	  studeren,	  tegen	  het	  
advies	  van	  de	  artsen	  in.	  Ik	  ben	  echt	  gaan	  leven.	  Alles	  uit	  mijn	  dagen	  halen.	  In	  mijn	  werk	  
heb	  ik	  zoveel	  energie	  gestopt,	  want	  ik	  moest	  bepaalde	  dingen	  voor	  mezelf	  bewijzen	  dat	  
ik	  het	  kan.	  Een	  arts	  zei	  ooit:	  Leer	  maar	  een	  taal.	  Dan	  kun	  je	  ooit	  nog	  een	  boek	  vertalen.	  
Veel	  meer	  zul	  jij	  niet	  kunnen	  in	  deze	  maatschappij.	  Als	  je	  dat	  hoort	  vlak	  voor	  je	  18de,	  
terwijl	  je	  een	  studie	  gaat	  kiezen.	  Wat	  wil	  ik	  met	  mijn	  toekomst?	  Terwijl	  je	  drie	  jaar	  
ervoor	  hebt	  gehoord	  van	  die	  molensteen	  die	  om	  je	  nek	  hangt?	  Dan	  ga	  je	  zorgen	  dat	  je	  je	  
hele	  leven	  in	  die	  40	  jaar	  propt.	  	  
	  
HUMBERTO:	  Je	  leeft	  met	  haast.	  	  
	  
JOYCE:	  Enorm.	  Ik	  ben	  mezelf	  enorm	  voorbijgelopen,	  dat	  ik	  nu	  eigenlijk	  bijna	  niets	  meer	  
kan.	  Mijn	  energie	  is	  zo	  laag	  doordat	  die	  confrontatie	  met	  mijn	  ziekte	  nu	  heel	  heftig	  is.	  Ik	  
heb	  't	  idee:	  Als	  ik	  straks	  niet	  meer	  goed	  zie	  en	  ik	  kan	  niet	  bouwen	  op	  mijn	  gehoor?	  Dan	  
ben	  ik	  altijd	  afhankelijk	  van	  andere	  mensen	  om	  eropuit	  te	  gaan.	  Mijn	  ambities,	  die	  hoog	  
zijn,	  waarschijnlijk	  versterkt	  door	  die	  bewijsdrang,	  die	  zal	  ik	  dan	  niet	  meer	  waar	  kunnen	  
maken.	  Het	  reizen,	  wat	  heb	  je	  dan?	  Dat	  is	  een	  beetje	  mijn	  angst	  Ik	  spreek	  veel	  mensen	  
die	  verder	  zijn	  in	  dit	  proces.	  Die	  zien	  nog	  een	  klein	  stukje.	  Die	  genieten	  enorm	  van	  dat	  
hele	  kleine	  stukje	  van	  het	  uitzicht.	  Maar	  als	  ik	  nu	  nog	  het	  hele	  uitzicht	  kan	  zien,	  
beangstigt	  het	  mij	  dat	  ik	  dat	  kwijt	  ga	  raken.	  En	  met	  name	  mijn	  kindjes.	  Ze	  zijn	  nu	  heel	  
klein	  en	  kwetsbaar.	  Ik	  kan	  nu	  nog	  heel	  goed	  voor	  ze	  zorgen.	  Maar	  ik	  wil	  ook	  hun	  



eindmusical	  zien	  op	  de	  middelbare	  school.	  En	  hun	  diploma-‐uitreiking	  zien	  als	  ze	  hebben	  
gestudeerd,	  of	  als	  ze	  gaan	  trouwen	  en	  misschien	  zelf	  kinderen	  krijgen.	  Wie	  ben	  ik	  dan	  
nog?	  Kan	  ik	  dan	  nog	  een	  goeie	  moeder	  zijn?	  Kan	  ik	  mijn	  ambities	  waarmaken?	  Kan	  ik	  
dan	  nog	  leven	  zoals	  ik	  dat	  wil?	  	  
	  
HUMBERTO:	  Het	  gekke	  is	  dat	  je	  die	  vraag	  pas	  beantwoord	  krijgt	  als	  het	  zover	  is.	  Nu	  zit	  je	  
nog	  in	  dat	  proces	  zelf.	  Iedereen,	  ik	  ook,	  vraag	  vooral	  naar	  wanneer	  het	  zover	  is	  dat	  je	  
blind	  en	  doof	  zou	  zijn.	  Maar	  het	  is	  nog	  niet	  zover.	  Het	  is	  nog	  minimaal	  negen,	  tien...	  Je	  
weet	  niet	  eens	  hoelang	  het	  is.	  	  
	  
JOYCE:	  Ik	  hoop	  nog	  veel	  meer.	  	  
	  
HUMBERTO:	  Hoe	  is	  deze	  periode?	  Want	  het	  is	  een	  periode	  van	  heel	  veel	  vragen.	  	  
	  
JOYCE:	  Dit	  is	  een	  periode	  waarbij	  je	  voor	  de	  buitenwereld	  heel	  gemotiveerd,	  vrolijk	  en	  
gezellig	  bent.	  Omdat	  ik	  dat	  ook	  ben	  als	  mens.	  Ik	  heb	  ook	  de	  reactie	  gekregen	  na	  het	  AD	  
interview.	  Die	  liet	  heel	  erg	  die	  zwarte	  kant	  van	  mij	  zien.	  Dat	  is	  de	  periode	  waar	  ik	  heel	  
erg	  inzit.	  Van	  buiten	  lijkt	  het	  leuk	  en	  gezellig	  maar	  vanbinnen	  in	  mijn	  hoofdÖ	  De	  hele	  dag	  
stoot	  ik	  ergens	  aan.	  Dan	  heb	  je	  weer:	  Verdorie,	  dit	  moment.	  Eigenlijk	  een	  ander	  woord,	  
maar	  dat	  zal	  ik	  nu	  niet	  zeggen.	  Het	  voelt	  alsof	  je	  een	  soort	  molensteen	  om	  je	  nek	  hebt	  
hangen	  met	  een	  continu	  moment,	  een	  tijdbom	  in	  je	  lichaam.	  Nu	  moet	  je	  het	  doen.	  Het	  
frustreert	  enorm	  als	  het	  ook	  niet	  gaat	  in	  't	  tempo	  dat	  je	  eigenlijk	  wilt.	  	  
	  
HUMBERTO:	  	  
Arjan	  wil	  wat	  zeggen.	  	  
	  
ARJAN:	  Heb	  jij	  misschien	  wat	  aan	  iemand	  als	  Stephen	  Hawking?	  	  
	  
JOYCE:	  Hoezo?	  	  
	  
ARJAN:	  Die	  heeft	  nog	  wel	  zijn	  zicht	  en	  gehoor.	  Maar	  die	  is	  ook	  volledig	  hulpeloos	  
geraakt.	  De	  dokters	  zeiden:	  Je	  hebt	  nog	  vier	  jaar	  en	  dan	  is	  het	  afgelopen.	  	  
	  
JOYCE:	  Die	  man	  met	  die	  dwarslaesie?	  	  
	  
ARJAN:	  Het	  is,	  geloof	  ik,	  ook	  een	  ziekte	  waardoor	  hij	  helemaal	  vergroeit.	  Die	  met	  een	  
computer...	  Ze	  hadden	  hem	  allemaal	  ten	  dode	  opgeschreven.	  Wat	  is	  hij	  daarna	  gaan	  
doen?	  Hij	  is	  de	  hele	  wereld	  rond	  gaan	  reizen	  met	  een	  spraakcomputer	  en	  hij	  is	  aan	  
iedereen	  overal	  zijn	  kennis	  gaan	  delen.	  	  
	  
JOYCE:	  Ik	  heb	  het	  daar	  toevallig	  eerder	  met	  mijn	  broer	  over	  gehad.	  Mijn	  broer	  zit	  met	  
diezelfde	  worsteling	  en	  we	  vinden	  daarin	  ook	  veel	  steun	  bij	  elkaar.	  We	  zijn	  aan	  het	  
kijken...	  Het	  hoeft	  niet	  het	  einde	  te	  zijn	  als	  je	  die	  twee	  zintuigen	  moet	  inleveren.	  Je	  kunt	  
vanuit	  je	  gevoel	  gaan	  leven	  of	  je	  kunt	  nog	  steeds	  je	  kennis	  gaan	  delen.	  Dus	  ik	  ben	  
natuurlijk	  heel	  erg	  eager	  om	  altijd	  weer	  kennis	  te	  absorberen.	  Ik	  deed	  vorig	  jaar	  nog	  een	  
hbo-‐	  opleiding	  naast	  mijn	  werk.	  Om	  maar	  altijd	  iets	  te	  kunnen	  blijven	  delen,	  en	  voor	  mij	  
dan	  om	  mensen	  daarbij	  te	  kunnen	  gaan	  helpen.	  Het	  verhaal	  van	  die	  meneer	  die	  jij	  
noemt,	  vind	  ik	  heel	  inspirerend.	  En	  dat	  is	  ook	  met	  de	  mensen...	  Ik	  ben	  betrokken	  bij	  
ushersyndroom.nl.	  	  



	  
HUMBERTO:	  Dat	  heb	  je	  op	  je	  shirt	  staan.	  	  
	  
JOYCE:	  Je	  mag	  naar	  mijn	  borsten	  kijken,	  vandaag.	  	  
	  
HUMBERTO:	  Nee,	  nee,	  nee...	  HUMERTO:	  Reaching	  out	  for	  sight	  and	  sound	  staat	  op	  je	  
borst,	  op	  je	  shirt.	  	  
	  
GELACH	  	  
	  
JOYCHE:	  Ik	  ben	  in	  contact	  gekomen	  met	  die	  mensen	  van	  dat	  team.	  Die	  hebben	  zelf	  
allemaal	  Usher-‐	  syndroom.	  Ze	  zijn	  iets	  ouder	  dan	  ik.	  De	  ÈÈn	  loopt	  met	  een	  hond.	  
Eigenlijk	  precies	  de	  mensen	  uit	  het	  filmpje.	  Daarin	  zie	  je	  wel	  van:	  OkÈ,	  als	  ik	  een	  heel	  
stuk	  verder	  ben.	  Ze	  hebben	  deze	  stichting	  opgezet!	  Ze	  zijn	  zo'n	  gaaf	  werk	  gaan	  doen!	  Ze	  
hebben	  zoiets	  moois	  neergezet.	  Ik	  mag	  daar	  een	  steentje	  aan	  bijdragen.	  Ik	  denk:	  OkÈ,	  je	  
kunt	  toch	  nog	  steeds	  wat,	  maar	  aangepast.	  	  
	  
HUMBERTO:	  Marleen	  Janssen	  is	  ook	  hier.	  Zij	  is	  hoogleraar	  doofblindheid...	  de	  enige	  in	  
Nederland,	  als	  ik	  het	  goed	  heb.	  Wat	  zijn	  de	  belangrijkste	  vragen,	  mevrouw	  Janssen,	  in	  dit	  
proces	  wat	  u	  zo	  in	  uw	  praktijk	  ziet?	  	  
	  
MARLEEN	  JANSSEN:	  Joyce	  verwoordt	  het	  eigenlijk	  heel	  goed.	  Zij	  kan	  prima	  vertellen	  wat	  
ze	  nu	  ervaart.	  Ik	  heb	  zelf	  ervaring	  met	  heel	  veel	  verschillende	  mensen	  met	  
doofblindheid.	  Niet	  alleen	  mensen	  met	  Usher.	  Maar	  wat	  ik	  wel	  een	  beetje	  een	  algemene	  
trek	  vind,	  is	  wat	  Joyce	  verwoord	  heeft.	  Ze	  lopen	  zichzelf	  soms	  voorbij.	  Ze	  hebben	  zo'n	  
voortvarendheid.	  En	  daarom	  zit	  ik	  eigenlijk	  hier.	  Want	  ik	  heb	  enorme	  bewondering	  dat	  
jij	  dit	  nou	  doet.	  Dat	  je	  in	  het	  kader	  van	  die	  Awareness	  Day	  hier	  zit	  en	  er	  voor	  uitkomt.	  En	  
dat	  je	  zegt:	  Dit	  ben	  ik.	  En	  daarom	  denk	  ik:	  Je	  hoeft	  niet	  zo	  bang	  te	  zijn.	  Uit	  ervaring	  
sprekende,	  door	  ook	  met	  anderen	  het	  daarover	  gehad	  hebbende,	  van	  wat	  er	  gaat	  komen.	  
Je	  bent	  nou	  heel	  goed	  bezig.	  Dus	  de	  buitenwereld	  opzoeken.	  Met	  andere	  mensen	  van	  
alles	  bespreken	  waar	  jij	  nu	  mee	  zit.	  Ik	  heb	  vandaag	  ook	  weer	  van	  alles	  geleerd,	  hier	  van	  
Ivonne.	  Daar	  hoor	  ik	  van	  dat	  ze	  een	  stuk	  van	  de	  marathon	  loopt	  terwijl	  ze	  veel	  slechter	  
ziet	  als	  jij.	  En	  zij	  liep	  van	  tevoren	  al	  hard.	  Maar	  nu	  loopt	  ze	  met	  zo'n	  touwtje	  en	  een	  
buddy.	  Maakt	  niet	  uit.	  Zij	  heeft	  er	  lol	  in.	  Ik	  denk	  dat	  dat	  een	  hele	  goeie	  raad	  is:	  Laat	  je	  
adviseren.	  Er	  zijn	  ook	  deskundige	  Usher-‐teams	  in	  het	  land.	  Dat	  zijn	  mensen	  die	  jou	  laten	  
praten,	  die	  naar	  jou	  luisteren.	  En	  dan	  zeggen:	  Dat	  vind	  ik	  nou	  leuk.	  Dat	  vind	  ik	  belangrijk.	  
Wat	  kan	  ik	  nou	  nog,	  wanneer	  het	  wat	  minder	  wordt?	  	  
	  
HUMBERTO:	  Ik	  wil	  nog	  ÈÈn	  vraag	  stellen	  aan	  Joyce,	  tot	  slot.	  Ik	  hoop	  dat	  het	  nog	  HEEL	  
lang	  duurt	  voordat	  het	  zover	  is.	  Maar	  stel	  dat	  het	  zover	  is	  dat	  je	  jouw	  zicht	  verloren	  hebt	  
en	  ook	  je	  horen	  verloren	  hebt.	  Dan	  moet	  je	  gaan	  communiceren	  door	  aanraking.	  Ben	  je	  
dan	  nu	  al	  aan	  het	  leren?	  	  
	  
JOYCE:	  Nee.	  Nee,	  dat	  trek	  ik	  echt	  nog	  niet.	  En	  zolang	  het	  nog	  niet	  100%	  nodig	  is...	  Daar	  
ben	  ik	  nog	  helemaal	  niet	  aan	  toe,	  nee.	  	  
	  
HUMBERTO:	  Ik	  wens	  je	  toe	  dat	  je	  dat	  nog	  heel	  lang	  niet	  hoeft	  te	  leren,	  Joyce.	  Dank	  je	  wel.	  	  
	  
	  



	  


