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Internationaal symposium over het Usher syndroom 
 
19 - 21 juli 2018 
 
Mainz, Duitsland 
 
Verslag:  Liesbeth Kenters 
 
 
Van 19 tot en met 21 juli 2018 vond in Mainz (Duitsland) een internatio-
naal congres plaats over het syndroom van Usher. Het congres bestond 
uit een wetenschappelijk deel (donderdag 19 juli en vrijdag 20 juli) en uit 
een patiëntendag (21 juli). Mijn man en ik hebben deelgenomen aan de 
patiëntendag en doen daarvan hieronder kort verslag. 
Als bijlagen van dit verslag treft u het programmaboekje van het congres 
aan (incl. sprekerslijst van het wetenschappelijke deel en korte 
beschrijving van hun research-activiteiten) als ook een opsomming van 
uitgereikt foldermateriaal. De presentaties van de samenvattingen van 
de wetenschappelijke onderzoeken zijn op dit moment nog niet 
beschikbaar. 
 
Dit 10e congres is georganiseerd door Usher Syndrome Coalition in 
samenwerking met o.a. de Johannes Gutenberg Universiteit (Mainz) en 
het Bosten Children's Hospital. De voertaal van het congres was Engels 
waarbij - zichtbaar op grote schermen - simultaan werd getolkt in 
gebaren en werd ondertiteld (beiden in Engels en Duits). 
 
Het programma van de patëntendag bestond (min of meer) uit drie 
delen: 
1) inleiding 
2) samenvatting van de voorafgaande twee dagen (wetenschappelijke 
deel) 
3) overige sprekers en afsluiting dmv een forum-discussie. 
 
Om 9 uur 's ochtends zitten in de zaal ongeveer 250 toehoorders en 
volgen 90 mensen het congres via een lifestreamverbinding thuis. De 
deelnemers komen uit onder meer diverse Europese landen (o.a. 
Finland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Tjechië en Nederland), USA, 
Japan en Australië. 
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Inleiding 
 
De patientendag van het symposium wordt geopend door mevrouw 
Christina Fasser (Retina International, CH) uit Zwitserland. Zij is blind.  
Mevrouw Fasser meldt dat op dit moment de 1e human trials 
plaatsvinden op het gebied van stamceltherapie in combinatie met 
degeneratieve ziektes. Ook heeft de Amerikaanse FDA in december 
2017 voor het eerst een relevante gen-therapie goedgekeurd. Binnen  de 
EU ligt dit moeilijker omdat elk land op dit vlak nog zijn eigen wetgeving 
heeft.  
Elk mens heeft op grond van de Universele verklaring van de rechten 
van de mens recht op toegang tot geneeskundige verzorging. Zij roept 
patiënten en hun familieleden op om verzekeringsmaatschappijen te 
overtuigen om behandelingen te vergoeden. Zij roept iedereen op om 
genezing en behandeling op te eisen: 'ook jullie betalen belasting en 
hoeven niet te bedelen om behandeling!' 
 
De heer Mark Dunning (voorzitter Usher Syndrome Coalition, USA en 
vader van een dochter met Usher) zegt dat het medische stuk van de 
afgelopen dagen heel belangrijk is, maar hij vraagt ook aandacht voor 
het opbouwen van een Usher Community. Het samenzijn met andere 
Usher patienten is minstens zo belangrijk. Bijvoorbeeld voor het delen 
van ervaringen of het uit een sociaal isolement komen. 
Mensen met Usher zijn een hele belangrijke bron voor het medische 
onderzoek van genen. Zij zijn hard nodig voor het uittesten van 
methodes en ook om alle wetenschappers te blijven motiveren voor hun 
verdere onderzoek. De volgende stap is daarom ook om het weten-
schappelijke onderzoek uit de laboratoria te krijgen en te vervolgen met 
klinische onderzoeken. 
Tot slot merkt de heer Dunning op dat lang niet alle mensen met een 
genetische aandoening op oog- en/of gehoorgebied zijn onderkend. Ook 
daar moet nog veel gebeuren. Als de werkelijke (en hogere) aantallen 
namelijk bekend worden zal ook meer geld voor onderzoek beschikbaar 
komen. 
 
Dominique Sturz (Oostenrijk) is een moeder van een kind met Usher 
type 1b. Zij heeft dromen: 
- dat haar dochter een normaal leven kan leiden 
- dat er een organisatie komt waarbij Ushers en hun familieleden, 
vrienden en kennissen terecht kunnen met hun vragen 
- er een connectie komt tussen USA en Europa zodat Ushers elkaar 
kunnen leren kennen. Daardoor niet alleen zijn, van elkaar horen waar er 
expertise zit, om elkaar om raad vragen, oplossingen delen en support 
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krijgen. Zo kunnen je het gevoel krijgen dat je niets mist van alle 
ontwikkelingen. 
Het gaat heel goed met haar dochter en dit 2018 congres is een 
prachtige en goede stap. Haar dromen komen uit! 
 
Rebecca Alexander, Usher patient en schrijfster van het boek Not fade 
away, vertelde dat het moeilijkste in haar leven was om om hulp te 
vragen. 
Haar zicht ging achteruit en ze werd steeds meer onzeker, het gevolg 
was dat ze vaker thuis bleef en daardoor meer in een isolement kwam. 
Op basis van eigen ervaringen is haar oproep: Vraag hulp!  Andere 
mensen zijn blij om hulp te kunnen bieden; hulpgevers kunnen daardoor 
het gevoel krijgen dat ze er toe doen.  
 
 
Samenvatting van de voorafgaande twee dagen 
 
Verschillende wetenschappers geven een samenvatting van de diverse 
onderzoeken die in de voorgaande dagen zijn gepresenteerd en 
besproken. Hoewel is aangekondigd dat in Jip en Janneke-taal een en 
ander wordt uitgelegd betreffen de presentaties alle medisch weten-
schappelijke uiteenzettingen die voor mij inhoudelijk niet goed waren te 
volgen en dus door mij niet zijn samen te vatten. 
Ik heb onthouden dat er veel onderzoek plaatsvindt op het gebied van de 
genen, cellen, over Usher modellen, moleculaire biologie en over 
diagnostiek. Zo wordt getest of een medicijn een brug kan slaan tussen 
eiwitten waardoor er weer een doorlopende ontwikkeling plaats kan 
vinden. Er wordt gekeken of een implantaat in het oog weer zicht kan 
geven. Of via electro stimulatie. Met moleculaire biologie wordt op cel 
niveau testen gedaan. 
Allemaal buitengewoon ingewikkelde onderzoeken waar hard aan 
gewerkt wordt. Toegezegd is dat de presentaties van de samenvattingen 
van de wetenschappelijke onderzoeken beschikbaar worden gesteld aan 
de deelnemers. Zodra deze er zijn voeg ik ze als bijlage van dit verslag 
toe. 
 
 
Overige sprekers en afsluitende forum-discussie 
 
In de middag was een aantal sprekers zeer inspirerend. Hieronder vat ik 
hun verhaal samen. Voor wat betreft de andere sprekers volsta ik met 
verwijzing naar het bijgevoegde programmaoverzicht waarin alle 
sprekers (met hun organisatie/onderneming) zijn opgesomd en naar het 
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foldermateriaal. Deze andere sprekers vertelden vooral over hun 
organisatie en/of onderneming en welke produkten zij hadden 
ontwikkeld.  
 
Heel inspirerend vond ik de bijdragen van Dorethea Kohlhaas (RP-
patiënt) en Julia Moser (Usher-patiënt). 
Dorethea is een Duitse vrouw die blind was geworden en op een 
gegeven moment een retina-implantaat (Argus II, van het bedrijf Second 
Sight) heeft gekregen. Hierdoor 'kon zij weer zien', zo wordt het verhaal 
in de volksmond verteld. Dit klopt natuurlijk niet, aldus Dorethea, maar 
het implantaat heeft wel een hele grote en positieve impact op haar 
leven gehad. Zo kan zij in een kamer nu zien waar het licht vandaan 
komt. Ook op straat kan zij (grote) obstakels zoals bomen onderscheiden 
en ontwijken. 
Julia (Oostenrijk, www.usher-taubblind.at) vertelde haar verhaal. Als jong 
kind kreeg zij eerst te horen dat zij doof zou worden en later kwam daar 
nog de mededeling bij dat zij ook blind zou worden. Zij is volwassen 
geworden met het idee dat zij er eigenlijk niet toe doet en heeft daardoor 
lang in een isolement gezeten. Op eigen kracht en initiatief is zij daar 
bovenop gekomen: zij is gaan studeren (rechten) en als advocaat gaan 
werken. Inmiddels heeft zij kinderen, is oprichtster van de Oostenrijkse 
Usher-vereniging en helpt daarmee andere Ushers. 
 
Twee medische bijdragen wil ik niet onvermeld laten. Kimberly Smith 
(UK, Universtiteit van Surrey) heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan 
naar vooral de psychische aspecten van aandoeningen als Usher.  De 
uitkomsten kwamen overeen met de voorspelde: je gevoel van geluk 
wordt positief beïnvloed als je sociaal actief blijft. Ook de door haar 
gebruikte sheets komen nog beschikbaar. 
Slotspreker was de heer Claes Möller (professor aan de Universiteit van 
Örebro, Zweden). Hij doet al 31 jaar onderzoek naar Usher en is één van 
de eerste ontdekkers van de lokalisatie van het Usher-gen. Hij heeft 
meer dan 500 Usher-patiënten behandeld. Zijn harstochtelijke betoog 
was gericht aan vooral de artsen: meld de patiënt niet dat hij/zij doof en 
blind wordt want dat is (vaak: nog lang) niet het geval. Meld de patiënt 
dat sprake is van een erfelijke aandoening waarbij het zicht en het 
gehoor steeds slechter gaat worden. Deze boodschap geeft de patienten 
een ander en positiever perspectief dat ook terecht is: vaak duurt het 
namelijk nog vele jaren voordat sprake is van echte beperkingen.  
 
Het formele deel van de patiëntendag werd afgesloten met een forum-
discussie. Onder leiding van Mark Dunning reageerden onder meer 
onderzoekster Isabelle Audo (Frankrijk), Claes Möller en Brendan 
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Creemer (een jonge knul, Usher, USA) op verschillende stellingen. 
Opmerkelijke stellingen waren: 'wat heeft Usher jou gebracht?' en 'zou je 
meedoen aan medisch onderzoek als vast staat dat de uitkomsten baat 
hebben voor de generatie na jou?'. Regelmatig werd door het publiek 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van vragen of door 
een bijdrage te leveren aan de discussie. 
 
De informele afsluiting van de patiëntendag vond plaats door middel van 
een 'family dinner' in downtown Mainz. Ongeveer 100 mensen namen 
deel aan dit mooie sluitstuk van een zeer geslaagde patiëntendag. 
 
 
Bijlagen 
 
 programmaboekje Internationaal symposium over het Usher 

syndroom, 19 - 21 juli 2018, Mainz, Duitsland 
 opsomming van uitgereikt foldermateriaal 
 zodra beschikbaar: presentaties van de samenvattingen van de 

wetenschappelijke onderzoeken 
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Bijlage bij verslag 
Internationaal symposium over het Usher syndroom, 19 - 21 juli 
2018, Mainz, Duitsland 
 
 
Opsomming van uitgereikt foldermateriaal: 
 
 Folder Pro Retina Deutschland e.V., Patienten-selbsthilfe (www.pro-

retina.de) 
 Folder Pro Retina Deutschland e.V., Usher-Syndrom: Was ist das? 

(www.pro-retina.de) 
 Folder Retina Implant, Transkorneale Elektrostimulation bei Retinitis 

Pigmentosa met dem RI OkuStim System, Patienteninformation 
(www.retina-implant.de) 

 Folder Retina Implant, Perspektiven bei Retinitis Pigmentosa, Das 
subretinale Netzhautimplantat, Patienteninformation (www.retina-
implant.de) 

 Folder Second Sight, Argus II, Retinaprothesensystem, Informationen 
für die Patienten (www.secondsight.com) 

 Folder Fondation pour l'audition, Enjoy Life, loud and clear (www. 
fondationpourlaudition.org)  

 


