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Momenteel heb ik geen lessen meer op

school maar loop ik stage bij

gehandicaptenzorg instelling Pluryn -

locatie Het Hietveld. Ik ben nu ook veel

thuis om mijn examens en

praktijkopdrachten voor te bereiden. 

 Verder wandel ik geregeld een groot

rondje met mijn vriend en hond Izzy om

in beweging te blijven. Voor COVID-19

ging ik altijd veel op pad met het

openbaar vervoer, samen met mijn vriend,

vrienden of ouders.  Ik heb vorig jaar

zomer 2020 Storytell ontdekt. Mijn

grootste hobby is nu dus boeken luisteren!

Het is wel even iets anders dan een boek

in je handen houden, maar toch ervaar ik

net zoveel plezier en sensatie als bij het

woordlezen. Ik hou erg van kletsen, koken

en bakken. Koken en bakken is best een

vak apart wanneer je het niet meer goed

kan zien. Ik heb een sprekende

weegschaal die het gewicht voorleest en

ik heb non-visueel leren snijden en koken,

op deze manier ben ik veel sneller klaar.

1. Wat doe je zoal in het dagelijks
leven?

Ik krijg nog steeds hulp met het

uitspreken van nieuwe of moeilijke

woorden. Om mobiel te zijn gebruik ik

twee hulpmiddelen, mijn

blindengeleidehond Izzy en mijn

taststok. Ook maak ik gebruik van de

regio- en Valystaxi, gewoon om

zelfstandig mobiel te zijn zodat ik niet

altijd mijn ouders of broer moet vragen

mij ergens heen te brengen. Met mijn

braille typemachine schrijf ik brieven en

kaarten aan blinde en slechtziende

vrienden. Ook kan ik hiermee braille

stickers maken en die plak ik op

producten waarvan ik het etiket niet kan

lezen. Verder maak ik veel gebruik van

spraakbesturing op mijn computer en

telefoon.

2. Welke ADL-hulpmiddelen
gebruik je?

Ik vind zelf altijd dat ik een hele waslijst

heb aan hulpmiddelen. Eén van die

hulpmiddelen zie ik eigenlijk niet echt

als “hulpmiddel” namelijk mijn Cochleair

implantaat (CI), die hoort gewoon bij mij.

Met mijn CI heb ik in een rustige

omgeving 100% spraak verstaan en in

een rumoerig omgeving versta ik 75%

dus ik ben hartstikke blij met mijn

cochleair implantaten! Wel wil ik erbij

zeggen dat dit niet iets is wat er zo maar

even kwam. Mijn ouders, familie,

logopedisten en ik hebben er veel tijd en

energie in moeten steken om ervoor te

zorgen dat ik goed verstaanbaar zou zijn. 

3. Wat is jouw grootste trots?

Dat zijn heel wat sportprestaties! Ik ben

super trots op mijn sportcarrière. Al vond

ik de wegwedstrijden niet zo leuk als het

tijdrijden toch ben ik enorm trots op

mijn prestatie in Engeland. Een

wegwedstrijd van 110 km die ik samen

met mijn pilote op de tandem in één

keer heb uitgereden. Verder ben ik trots

op mijn familie en vrienden die ik heb.

Familie en vrienden staan altijd bij mij op

de eerste plaats, als er iets is of als ik iets

voor ze kan doen kunnen ze op mij

rekenen. Ik ben echt een familiemens. Ik

geniet ervan. 

"  W I J  Z I J N  N I E T
U S H E R  M A A R  W I J
Z I J N  O N S  Z E L F !  "

- JOELLE ENGEL -

Mijn oudoom Jan. Hij is, een paar weken

nadat hij terugverhuisd was naar zijn

ouderlijk huis, in januari 2019 op 96-

jarige leeftijd overleden. Hij kwam iedere

vrijdag bij ons thuis eten, was altijd heel

behulpzaam en heel belangstellend. Hij

vond het belangrijk om jezelf in

praktische zin te blijven ontwikkelen.

Door mijn niet-werkend

evenwichtsorgaan is leren lopen een

behoorlijk uitdaging geweest. Ome Jan

kocht voor mijn verjaardag een hele

stevige poppenwagen zodat ik kon

oefenen met lopen en als ik dan uit

balans raakte hield dat ding mij

overeind. Ik ben dankbaar voor alles wat

hij voor mij heeft betekent en ook dat hij

onderdeel is geweest van mijn

ontwikkeling tot de dame dat ik

vandaag de dag ben. Hij is ook het

voorbeeld van hoe ik in het leven sta. Ik

geniet van alles met volle teugen en

neem niks voor lief. 

5. Wie is jouw held, wie bewonder
je? 

Altijd eerst proberen voor je zegt: “dit

kan ik wel of dit kan ik niet’’. Toen ik vijf

jaar was wilde ik graag leren fietsen op

een tweewiel fiets net als ieder ander

kind met een werkend

evenwichtsorgaan. (red: Joelle heeft

Ush1B, waardoor het evenwichtsorgaan

niet werkt). De allereerste keer dat ik op

de fiets zat, viel ik meteen in het zachte

gras. Maar ik stond direct op, liep terug

naar mijn ouders en zonder iets te

zeggen ging ik opnieuw op de fiets

zitten. En dat ging die avond steeds

maar door tot ik echt een paar meter

kon fietsen. Iedere dag wilde ik naar het

park om te oefenen. Net zolang tot ik

rechtop kon blijven zitten op de fiets.

Want: ‘’Waar een wil is, is een weg.’’

4. Wat is je levensmotto?

De 20-jarige Joelle woont nog thuis bij haar ouders en haar broer. Er zijn ook
twee katten (Woezel & Pip) en Izzy, haar blindengeleidehond. Joelle zit in het
laatste jaar van de opleiding Bewegingsagogie op het CIOS in Arnhem. Na de
zomer begint ze aan de CHE in Ede met de studie Social-Work. 

https://www.facebook.com/Pluryn-locatie-Het-Hietveld-1510666325898658/?__cft__%5b0%5d=AZXn6dVvbA8IDsij1wF-yoKg7DLNVOzMzfflgLQTGkM6ZB32EIV_w3_ZReDAdpUmpTOl3hFyKzpqPuIFt28WMBPwH0e1XkAqQ0nJo9tvjm6_Ea0Tk0kxKGnN-OwysgALks06apcJ3pwvcUoEWk3IWw3YWypdPNAmpBozqeCJSH1uk7T61RwtZdjiC_dBQAWjI7k&__tn__=kK-R


De leergierige Luna woont nog thuis bij haar ouders en zus. Na het behalen
van haar Havodiploma, revalideerde deze 18-jarige vorig jaar bij Visio het Loo
Erf. Zij deed dit iets sneller dan de gemiddelde revalidant, want de tikkeltje
eigenwijze Luna (zoals ze zelf zegt) leert snel en schrapte zaken (zoals braille
leren) die niet helemaal bij haar pasten. 

1. Wat doe je zoal in het dagelijks
leven?

2. Welke ADL-hulpmiddelen
gebruik je?

3. Wat is jouw grootste trots?

4. Wat is je levensmotto? 

"  D A T  M O E T  T O C H
A N D E R S  K U N N E N ?  "

-   LUNA DE VRIES  -

5. Wie bewonder je, wie is je
held?

Wat is jouw ultieme tip voor
andere Ushers



©
 fo

to
ar

ch
ie

f  
Jo

el
le

 E
ng

el



De ambitieuze Thijs, 26 jaar, groeide op in Arnhem. Na een aantal jaren in Utrecht
te hebben gewoond en gewerkt, woont hij nu samen met zijn vriendin in het
centrum van Arnhem. Hij is slechthorend geboren en sinds zijn 14e nachtblind. 
De diagnose USH2A kwam toen hij 16 jaar was en midden in zijn HAVO-examenjaar
zat. Na de HAVO studeerde Thijs bedrijfseconomie (bachelor) en
sportmanagement (master). 

1. Wat doe je zoal in het dagelijks
leven?

2. Welke ADL-hulpmiddelen
gebruik je?

3. Wat is jouw grootste trots?

4. Wat is je levensmotto? 

- THĲS BOUWMAN -

5. Wie bewonder je, wie is je
held?

Wat is jouw ultieme tip voor
andere Ushers



Lisette, echtgenoot René en hun twee dochters van tien en dertien wonen in Heiloo. Pas vier jaar geleden kreeg Lisette de
diagnose Ushersyndroom. Datzelfde jaar nog is zij gestopt met haar werk in het laboratorium, waar ze ook avond- en
nachtdiensten draaide. Alles viel op z’n plek, vooral die vreselijke oververmoeidheid. Niet zo gek ook natuurlijk, als je door
een koker van slechts 20 graden kijkt. Lisette is ook de initiator van de succesvolle statiegeldactie 1000 x 1000 voor Usher. 

1. Wat doe je zoal in het dagelijks
leven?

2. Welke ADL-hulpmiddelen
gebruik je?

3. Wat is jouw grootste trots?

4. Wat is je levensmotto? 

- LISETTE BODDENDĲK -

5. Wie bewonder je, wie is je held?

Wat is jouw ultieme tip voor
andere Ushers



Samen met echtgenoot Peter en hun vier kinderen woont Maartje in Pijnacker. Toen
zij net een paar maanden op het HBO zat kwam de diagnose Ushersyndroom en een
jaar later revalideerde zij op Visio het Loo Erf vanwege burn-out klachten. Maartje is
één van de medeoprichters van Stichting Ushersyndroom.

1. Wat doe je zoal in het
dagelijks leven?

2. Welke ADL-hulpmiddelen
gebruik je?

3. Wat is jouw grootste trots?

4. Wat is je levensmotto? 

"  T R O T S  O P  M I J N
D O C H T E R  "

-   MAARTJE DE KOK -

5. Wie bewonder je, wie is je
held?

Wat is jouw ultieme tip voor
andere Ushers



Dierenvriend Carola (48) woont samen met haar partner in Zuid-
Limburg. Het was de kleuterschool juf die het opviel dat Carola
blijkbaar niet goed kon horen. Haar ouders geloofden dit in eerste
instantie niet maar bij de arts bleek dat Carola zichzelf liplezen had
aangeleerd, ze hoorde echt niets! De diagnose USH2A kwam toen zij 28
was. In 2015 revalideerde zij bij het Loo Erf, waar ze ook braille leerde.

1. Wat doe je zoal in het dagelijks
leven?

😅

2. Welke ADL-hulpmiddelen
gebruik je?

3. Wat is jouw grootste trots?

4. Wat is je levensmotto? 

- CAROLA RAMAKERS -

5. Wie bewonder je, wie is je
held?

Wat is jouw ultieme tip voor
andere Ushers



Rick Brouwer (56), zijn echtgenote en hun zoon wonen in Vlaardingen. Rick is sinds
2014 actief verbonden als vrijwilliger aan Stichting Ushersyndroom. Hij begon in
het campagneteam en tegenwoordig pakt hij vooral financieel administratieve
klussen op. Op Facebook debuteerde hij onlangs als de veilingmeester van
veiling4usher. 

1. Wat doe je zoal in het dagelijks
leven?

2. Welke ADL-hulpmiddelen
gebruik je?

3. Wat is jouw grootste trots?

4. Wat is je levensmotto? 

- RICK BROUWER -

5. Wie bewonder je, wie is je
held?

Wat is jouw ultieme tip voor
andere Ushers



Toen Gitta vijf jaar was kreeg zij haar eerste gehoorapparaten. Omdat de
audioloog in Leiden niet geloofde dat ze slechthorend zou zijn, heeft haar
moeder er wel hard voor moeten strijden. 
 “Op jonge leeftijd kon ik al goed omgaan met mijn slechthorendheid en ik paste
mezelf zo aan dat überhaupt niemand door had dat ik slechthorend was. De
leerkrachten op school dachten dat ik Oost-Indisch doof was 😅😅. Maar goed, ik
wist niet beter, mijn handicap was: “doof voor hoge tonen” en daar had ik geen
moeite mee. Ik kon en kan mijn handicap zó goed maskeren daar ben ik stiekem
ben ik best wel een beetje trots op! De diagnose Ushersyndroom, die jaren later
kwam was even schrikken. Want naast dat mijn zicht achteruit zal gaan blijkt nu
dus ook dat mijn gehoor niet stabiel zal blijven, terwijl ik altijd dacht dat dat wél
zo zou zijn. Door de diagnose viel de oorzaak van een hoop ongelukjes ook
meteen op z’n plek”.

1. Wat doe je zoal in het dagelijks
leven?

2. Welke ADL-hulpmiddelen
gebruik je?

3. Wat is jouw grootste trots?

- GITTA ZONNEVELD-

5. Wie is jouw held, wie
bewonder je? 

4. Wat is je levensmotto?

Wat is jouw ultieme tip voor
andere Ushers

" W A T  G E W E E S T
I S ,  I S

G E W E E S T "



Karen, getrouwd met Arjan, en hun 2 dochters van 7 en 9 jaar oud wonen in
Apeldoorn. Het vermoeden dat zij net als haar broer Ushersyndroom zou
hebben werd bevestigd toen zij in 2015 bij het Radboud UMC in het CI
(Cochleaire Implantaat) traject zat. Ze zijn beide vanaf hun geboorte
slechthorend.  “Ik herkende de symptomen en ja… ook ik kreeg de diagnose. 
In 2016 heb ik mijn eerste CI geïmplanteerd gekregen en in 2018 de tweede. 
Tot op de dag van vandaag ben ik zo blij dat ik deze keuze heb mogen maken!
Het horen is voor mij inmiddels als “natuurlijk”. Alles kost veel minder moeite
om te verstaan maar slechthorend blijf ik. Het is mooi dat er CI’s bestaan want
het heeft mijn leven én mijn zelfvertrouwen een enorme boost gegeven!!”

1. Wat doe je zoal in het
dagelijks leven?

2. Welke ADL-hulpmiddelen
gebruik je?

3. Wat is jouw grootste trots?

4. Wat is je levensmotto? 

-   KAREN DENKERS -

5. Wie bewonder je, wie is je
held?

Wat is jouw ultieme tip voor
andere Ushers

" D I T  I S
T O P S P O R T "



De 42-jarige Sander heeft samen met zijn
lieve vrouw drie schatten van kinderen
(twee van twaalf en één van vier). Naast
geleidehond Brighty wonen er ook twee
poezen bij hen in huis.  Als topsporter is
Sander verbonden aan de Nederlandse
Triathlon Bond. 

😅

1. Wat doe je zoal in het dagelijks
leven?

😉

2. Welke ADL-hulpmiddelen
gebruik je?

3. Wat is jouw grootste trots?

4. Wat is je levensmotto? 

- SANDER KOOMEN -

5. Wie bewonder je, wie is je
held?

Wat is jouw ultieme tip voor
andere Ushers
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Linda (25) woont al een paar jaartjes samen met haar vriend in een appartement
in de stad. Omdat zij een bosrijke omgeving toch wel missen zijn ze nu op zoek
naar een huisje in een rustig dorpje maar wel mét goede ov-verbinding. Linda
heeft Usher type 1, welke variatie weet zij niet, maar waarschijnlijk heeft zij net
als haar broer USH1D.  Vanaf de peuterspeelzaal tot en met de middelbare
school heeft Linda onderwijs voor doven en slechthorenden gevolgd. Ieder dag
ging zij een uurtje heen en een uurtje terug met de taxi. Linda behaalde haar
vmbo-diploma’s en werkt nu zo’n twee jaar bij de dierenwinkel. 

😋

1. Wat doe je zoal in het dagelijks
leven?

2. Welke ADL-hulpmiddelen
gebruik je?

3. Wat is jouw grootste trots?

4. Wat is je levensmotto? 

- LINDA MERTENS -

5. Wie bewonder je, wie is je
held?

Wat is jouw ultieme tip voor
andere Ushers



De alleenstaande Ruud (54) en zijn geleidehond Chaplin redden zich prima in
Rijswijk (ZH). Toen hij 2 jaar was verhuisde hij van Den Haag naar Rijswijk en
kreeg op die leeftijd ook zijn eerste hoorapparaatjes. In 1995 kreeg hij eerst de
diagnose RP (Retinitis Pigmentosa) en in het jaar 2000 werd het
Ushersyndroom bij hem vastgesteld. Ruud revalideerde aan het Visio Loo Erf,
waar hij een leuke tijd doorbracht. 

1. Wat doe je zoal in het
dagelijks leven?

2. Welke ADL-hulpmiddelen
gebruik je?

3. Wat is jouw grootste trots?

4. Wat is je levensmotto? 

"  I K  W A N D E L
W E L  1 0  T O T
1 5  K M  P E R

D A G  "

-   RUDOLVO POOT -

5. Wie bewonder je, wie is je
held?

Wat is jouw ultieme tip voor
andere Ushers



Leonie (43), echtgenoot Wilbert en hun drie tieners Thomas, Maud en Nienke wonen in
Neede. Naast hondje Kensi is ook Wouter, de geleidehond van Leonie, in huis. In 2016 kreeg
Leonie de diagnose RP (Retinitis Pigmentosa) en uit latere onderzoeken in het Radboud
UMC bleek dat zij het Ushersyndroom heeft. Toch voelt Leonie zich niet een “echte Usher”.
Op een dip in de hoge tonen na is haar gehoor beperkt aangetast. “Ik werkte in de
gehandicaptenzorg en kon vanwege mijn beperkte zicht dat werk niet meer doen. De
bedrijfsarts zei: “jouw leven staat plots zo op z’n kop, dat moet je niet onderschatten. Het is
beter om vanaf nu de focus op jezelf en je gezin te leggen en leren om te gaan met dit
alles” en hij keurde mij af”.

😊

1. Wat doe je zoal in het dagelijks leven?

😍

2. Welke ADL-hulpmiddelen gebruik je?

3. Wat is jouw grootste trots?

4. Wat is je levensmotto? 

- LEONIE MENGERINK

5. Wie bewonder je, wie is je
held?

Wat is jouw ultieme tip voor
andere Ushers



Romee (27) groeide op in een samengesteld gezin met maar liefst tien broers en zussen, trouwde met haar jeugdliefde en
kreeg samen met hem dochtertje Olivia die nu anderhalf jaar oud is. Op 1-jarige leeftijd kreeg Romee haar eerste
gehoorapparaatje en snel daarna volgde de tweede. Sinds een jaar of zes weet zij dat ze het Ushersyndroom heeft. Het is
hartverwarmend om te zien hoe het hele gezin zich regelmatig inzet om donaties voor de stichting binnen te halen. Zusje
Rachel maakt bijvoorbeeld prachtige prints die zij verkoopt met opbrengst voor de stichting en afgelopen winter deed
het hele gezin mee aan een sneeuw-challenge waarvoor zij zich lieten sponsoren. 

1. Wat doe je zoal in het
dagelijks leven?

2. Welke ADL-hulpmiddelen
gebruik je?

3. Wat is jouw grootste trots?

4. Wat is je levensmotto? 

- ROMEE VINK -

5. Wie bewonder je, wie is je held?

Wat is jouw ultieme tip voor
andere Ushers

❤ 

" W E  D O E N  D I T
S A M E N "
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Daan (36) woont samen met zijn vrouw Esmé en hun kindjes Fien (5) en Sep (2) in Den Haag. Zij weten sinds de zomer
van 2019 dat Sep Usher type 2A heeft. In de periode van de diagnose is de steun en betrokkenheid van familie, vrienden,
collega’s en de omgeving heel dierbaar voor hen geweest.

1. Wat doe je zoal in het dagelijks
leven?

2. Welke ADL-hulpmiddelen
gebruikt je kind?

3. Wat is jouw grootste trots?

4. Wat is je levensmotto? 

- DAAN WĲSBEK -

5. Wie bewonder je, wie is je
held?

Wat is jouw ultieme tip 

https://www.facebook.com/daan.wijsbek?__cft__%5b0%5d=AZWbd8n5j4h_j60vXWvkzNrPdjuGl0gKGUEjbIW_-QQLAGtAqxrigP1ubMOOvIcFV1_eg6muzSexNR6FR8mMjnLCcrvWlGhxu5izjUhJFWUDB9v3q3bmeQOadV6edahZsO0BXlXMPukZrDkohoBcCWFdlhnToKBW05WrbRu-8Nk7RrxwwEb64EwYXgd54l5GxAM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/MinVWS?__cft__%5b0%5d=AZWbd8n5j4h_j60vXWvkzNrPdjuGl0gKGUEjbIW_-QQLAGtAqxrigP1ubMOOvIcFV1_eg6muzSexNR6FR8mMjnLCcrvWlGhxu5izjUhJFWUDB9v3q3bmeQOadV6edahZsO0BXlXMPukZrDkohoBcCWFdlhnToKBW05WrbRu-8Nk7RrxwwEb64EwYXgd54l5GxAM&__tn__=-%5dK-R


De 44-jarige Machteld woont in Haarlem en deelt samen met de vader
van haar 2 tieners, die ook in Haarlem woont, het co-ouderschap. Als
peutertje van 3 jaar kreeg Machteld haar eerste hoortoestellen en sinds
haar 17e weet zij dat zij het Ushersyndroom heeft. De documentaire “de
kleine wereld van Machteld Cossee” over haar leven als jongvolwassen
Usher maakte zowel nationaal als internationaal grote impact.

😅

1. Wat doe je zoal in het dagelijks
leven?

2. Welke ADL-hulpmiddelen
gebruik je?

3. Wat is jouw grootste trots?

4. Wat is je levensmotto? 

-   MACHTELD COSSEE -

5. Wie bewonder je, wie is je
held?

Wat is jouw ultieme tip voor
andere Ushers

" N I E T S  I S  W A T
H E T  L I J K T "



vragen
V I J F

antwoorden
V I J F




