
HOE DOEN ZIJ  DAT?
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Hoe doen zij dat?
Op onze socials worden in de rubriek 'Hoe doen zij dat?' aan willekeurige Ushers en/of
hun ouders vijf prangende vragen voorgelegd. Vragen waar iedereen wel een antwoord
op heeft. 

De inspirerende en motiverende verhalen zijn speciaal ter gelegenheid van Global
Usher Awareness Day '22 gebundeld in dit online magazine. 

Aan deze tweede editie van Hoe doen zij dat? werkten mee:
Lotte, Esther & Gert-Jan, Femke, Joyce, Nathalie & Bennie, Tim, Franka,
Driss, Toos, Harm & Berdien, Simone, Caro, Merel

Global Usher Awareness Day
Ieder jaar op de 3e zaterdag van september vieren wij ‘Global Usher Awareness Day’.
Op deze dag, die tegelijk valt met de herfst-equinox, staat de zon loodrecht boven de
evenaar en duurt de dag net zo lang als de nacht. Vanaf de herfst-equinox is er elke dag
minder licht en worden de dagen korter en de nachten langer Voor mensen met
Ushersyndroom is dit een metafoor, omdat de gewaarwording van steeds minder licht
zien onomkeerbaar  is.

DISCLAIMER

Op alle hier gebruikte teksten en
beeldmateriaal rust auteursrecht. Het is
zonder toestemming niet toegestaan om
gebruikte beeldmateriaal en teksten te
kopiëren, verspreiden of op een andere
manier openbaar te maken. ©Stichting
Ushersyndroom
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VOORWOORD
Mensen met Ushersyndroom worden ook wel “Ushers” genoemd. Die naam is met een
knipoog bedoeld en verwijst naar de betekenis van het Engelse woord The Ushers, 'De
Bodes'. Mensen met Ushersyndroom zijn namelijk de boodschappers van een zeer belangrijk
verhaal. 

Wat ik zo gaaf vind is dat zoveel mensen allerlei initiatieven nemen onze boodschap over te
brengen. Ook de rubriek 'Hoe doen zij dat?' biedt mensen de gelegenheid om hun verhaal te
vertellen én geeft lezers de kans zich te herkennen in de verhalen. Ook deze afgelopen
periode zijn er weer prachtige verhalen op papier gezet. Het raakt mij iedere keer weer om
te lezen wat voor grote impact Ushersyndroom op het leven van de Ushers, hun families en
achterban heeft. En tegelijkertijd lees ik vooral hoe stoer en veerkrachtig Ushers in het leven
staan. Voor mij des te meer een reden om samen met iedereen die zich inzet voor de
Stichting, verder te werken aan het waar maken van onze diepste wens: 

 'In 2025 Ushersyndroom voor iedereen behandelbaar' 

Veel leesplezier!
 
 
 

 
Ivonne Bressers 

voorzitter 
Stichting Ushersyndroom 

 



'Nu'
 is waar het om

draait



Lotte Driessen (31), haar vriend en hun zoontje wonen in Zwolle. De diagnose kwam toen zij
27 jaar was. Eind 2020 was Lotte te zien in het RTL4-tv programma 'Over Winnaars' waar zij

samen met presentator Jamai Loman lotgenoot Peter Mensink verraste en zijn wens: "ooit
nog eens autorijden" op het Circuit van Zandvoort in vervulling liet gaan. 

1.Wat zijn je dagelijkse bezigheden?
Ik werk als ambulant psychiatrisch
verpleegkundige in de specialistische
GGZ. Ik heb veel poli contacten maar ik
fiets ook heel Zwolle door om bij de
patiënten op huisbezoek te gaan. Dat
fietsen doe ik met heel veel plezier
omdat ik mij heel bewust ben van het
gegeven dat dit op een dag niet meer zou
kunnen.

2.Gebruik je hulpmiddelen?
Mijn hoortoestellen, die draag ik vanaf
mijn derde. In het donker heb ik een
taststok, maar die heb ik al heel lang niet
meer gebruikt. Ik blijf liever thuis en
mocht ik toch in het donker naar buiten
gaan dan haak ik in bij vrienden of
familie. Daarnaast ben ik druk aan het
oefenen met het vragen om hulp, 

Dat vind ik erg lastig (ik wil graag altijd
alles zelf doen) maar ik merk toch ook
wel dat het mij veel verder brengt. 

3. Wat is jouw grootste trots?
De diagnose Ushersyndroom werd gesteld
ten tijde van mijn studie HBO-V.
Desondanks heb ik toch mijn diploma
gehaald binnen de tijd die er voor stond.
Ook ben ik erg trots op de mensen die
allemaal om mij heen staan en mij
steunen in de donkere tijden.

4. Heb je een levensmotto?
Ik heb niet echt direct een levensmotto,
maar ik heb wel een gedachte waar ik
heel bewust naar probeer te leven en dat
is: leef vandaag. Na de vaststelling van
het Ushersyndroom werd voor mij
zingeving een wankel punt; hoe kun je

zin in het leven ervaren zonder zicht en
gehoor? Daar ben ik de laatste jaren naar
op zoek gegaan door met mensen in
gesprek te gaan over de zin van het
leven. Die bevindingen maken dat ik heel
erg probeer te leven naar ‘nu’. 'Nu’ is
waar het om draait...

5.Wie is je held, wie bewonder je?
Mijn vriend en kind maken mij heel
gelukkig en ook bewust van wat het
leven nog meer in zich heeft voor mij.
Daarnaast nemen mijn familie en
vrienden een belangrijke rol in in mijn
leven. 

Wat zou jouw ultieme tip zijn?
Ik heb geen ultieme tip helaas, maar ik
gun het andere mensen met
Ushersyndroom dat ze ook bewust
vandaag leven.



1.Wat zijn jullie dagelijkse bezigheden?
Gert-Jan is directeur van een assurantiekantoor,
autoliefhebber en kijkt graag films. Esther is beleidsadviseur
Onderwijs en ICT bij een hogeschool, slowrunner en
organiseert Run4Usher. Carlyn zit in HAVO3, houdt van
gamen, luistert graag muziek en is handig met computers. 

5.Wie bewonderen jullie, is jullie held?
We bewonderen veel mensen, met name mensen die zich
belangeloos inzetten voor anderen. Een passend voorbeeld is
de voetballer Memphis Depay, die als hij scoort zijn ogen en
oren sluit, als verwijzing naar zijn Foundation waarmee hij
streeft naar een betere toekomst voor dove en blinde
kinderen. 

Gert-Jan Weijers, Esther van Popta en hun dochter Carlyn
(15) wonen in Nijmegen. Carlyn kreeg in 2007 de diagnose
USH1B. Ze was nog maar net anderhalf jaar oud toen zij in
het Radboud UMC twee CI’s kreeg geïmplanteerd. Haar
operatie en revalidatie is gevolgd door het EO
Televisieprogramma 'Radboud' en is nog terug te zien.

2.Welke ADL-hulpmiddelen worden er gebruikt?
Sinds jonge leeftijd draagt Carlyn twee cochleair 
 implantaten waarmee ze goed kan horen. Ook heeft ze
fysiotherapie en logopedie gehad. Als ouders hebben we
een aantal gebarentaal cursussen gevolgd. Groep 1 en 2
deed ze op Kentalis Talent en ze leerde daar ook
gebarentaal. Daarna is Carlyn naar een reguliere
basisschool in Nijmegen gegaan. Op de basisschool
maakte ze gebruik van solo-apparatuur en kreeg ze de
eerste jaren ambulante begeleiding via Kentalis en
remedial teaching vanuit school. Op de middelbare school
en thuis maakt ze gebruik van de ‘Phone Clip’ om muziek
te luisteren, films te kijken en online lessen te volgen. Ze
heeft ook een mini mic om lessen te volgen, maar die
gebruikt ze weinig. Thuis is de voertaal Nederlands en
gebruiken we gebaren als de CI af is. Carlyn kan nog goed
het mondbeeld aflezen. Vanwege haar nachtblindheid is er
altijd een lampje aan.

3.Wat is jullie grootste trots?
Onze grootste trots is onze dochter. Ze is een echte
doorzetter, maar weet ook heel goed haar eigen grenzen
aan te geven. Zij heeft zichzelf in een korte tijd veel
kennis eigen gemaakt over computers, waarmee ze
erachter is gekomen waar haar echte interesses liggen.

4.Welk levensmoto hebben jullie?
Het levensmotto van onze dochter is ‘Usher doesn’t
define me’. Ze volgt haar eigen weg, met hobbels en
bochten, veel vallen en weer opstaan. We hebben alle
vertrouwen in haar toekomst. 

Wat is jullie ultieme tip voor andere Usher ouders?
De tip komt van Carlyn: het is altijd goed om trots te zijn op
je kind, maar Ushersyndroom betekent niet het einde van de
wereld. Niets is onmogelijk, 'Usher doesn’t define me'

'Usher doesn't
define me'

https://www.facebook.com/hashtag/run4usher?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUOscXZV60yK9cs7ZkTDg4G3eKcW-ogD__XK4ppH41FjVHh-oZs9iVMCyJjOl6qFhEwrq9xAT95ya2fe4ADLgERxExkLR7d-qofNlGc1gzJdkAKLM4XtVdmI2ibXNP8J8o&__tn__=*NK-R


2.Welke hulpmiddelen worden er gebruikt?
Lieve heeft sinds dat zij een baby is hoortoestellen en
gebruikte alleen op de basisschool af en toe Solo apparatuur.
Zelf geeft ze aan dat ze genoeg meekrijgt van de les en zo
niet, dan stelt ze vragen. Tijdens lange autoritten gebruiken
we weleens de Solo zodat Lieve ons beter kan verstaan als
ze achterin zit. Thuis is er een flitslamp die aangaat als de
deurbel gaat en gebruikt Lieve een trilwekker die ook is
aangesloten op het rookalarm.  

1.Wat zijn jullie dagelijkse bezigheden?
Ik ben manager engineering bij Enexis. Pim werkt, als hoofd
Inkoop bij de Universiteit Wageningen. Jean zit in 4 VWO en
Lieve is dit schooljaar gestart op de Vrije School in Nijmegen
in 4 VWO. Beiden sporten graag en doen aan Jiujitsu. Ook zit
Lieve op (of “onder” zoals ze hier zeggen) hockey en doet
Jean aan Judo. Als gezin zijn we graag buiten aan de
wandel, rommelen wat in de tuin, bezoeken graag musea of
gaan op pad met één van onze oude landrovers.

'Ik laat mij inspireren
door hetgeen op
mijn pad komt'

Femke Haest is moeder van Lieve (14) en Jean (16). Samen
met partner Pim wonen zij in Cuijk (NB). Dochter Lieve is
vorig jaar gaan nadenken over waar haar
slechthorendheid vandaan zou kunnen komen. Na een
MRI-scan en een genetisch onderzoek in het Radboud
UMC kwam al snel de diagnose USH2a. 

4.Heb je een levensmoto?
'Let's love' van David Guetta en Sia werd gedraaid in de
auto toen Lieve en ik op 15 maart '21 na de diagnose naar
huis reden. Die tekst is echt van toepassing op ons, we
hebben met elkaar al heel wat hobbels genomen. Maar
uiteindelijk gaat het om elkaar oneindig liefde geven en je
daarmee omringen. Want dan ben je veilig, dan hoef je
niet bang te zijn en kun je alles aan.

3.Wat is jouw grootste trots?
Mijn grootste trots is dat Lieve, mede dankzij de inzet van
het Radboud, toch naar een regulier kinderdagverblijf en
basisschool is gegaan. We zijn daar zo ontzettend goed
geholpen en begeleid en daarmee heeft zij een hele
gelukkige tijd en goede basis gekregen. Ze zet zich altijd
over drempels heen en ziet de kansen en mooie dingen
van het leven. Momenteel ben ik ontzettend trots op mijn
zoon die trouw drie keer per week het schema volgt om
de 7 kilometer te gaan lopen voor Run4Usher. We hebben
al een mooi bedrag ingezameld met dank aan de vele lieve
mensen om ons heen. (red: De Zevenheuvelenloop '21
werd helaas afgelast)

5.Wie bewonder je, is je held?
Ik heb deze vraag vaker gehad. Ik heb geen held, ik laat mij
inspireren door hetgeen wat op mijn pad komt, waar ik
energie van krijg. Dat kan een persoon zijn, maar
evengoed een mooi lied of simpelweg een bloem die tot
bloei is gekomen. 

Tot slot: Wat is jouw ultieme tip voor de anderen?
Kijk naar wat er wel is, wat wel mogelijk is en weet, dat
wanneer je je omringt met liefde, je alles aankunt.



Hoe doet
Joyce dat?

In het Brabantse Drunen, met de Loonse en
Drunense duinen als achtertuin, woont Joyce
Musch samen met haar twee hondjes. In
2015 werd bij toeval ontdekt dat zij het
Ushersyndroom heeft. "Ik wilde mijn ogen
laten laseren en tijdens het onderzoek
constateerde de arts afwijkingen die hem in
combinatie met mijn gehoorverlies en
nachtblindheid het vermoeden gaven dat ik
Ushersyndroom zou hebben.” De diagnose
USH2A was een feit. Momenteel doorloopt
Joyce verschillende trajecten bij Viso en
word de focus gelegd op goede
energieverdeling en het leren omgaan met de
continue veranderingen.

Naast mijn werk, ik werk als office medewerker bij
Kiwa, ben ik graag buiten en ben ik regelmatig op
mijn mountainbike, hardlopend, te paard of lekker
met de honden in “mijn achtertuin” te vinden.
Verder vind ik het heerlijk om op pad te gaan met
vrienden en nieuwe dingen te beleven.

1.Wat zijn jouw dagelijkse bezigheden?



2. Gebruik je  ADL-hulpmiddelen?
Voor mijn privésituatie ben ik met Visio nog
aan het onderzoeken welke hulpmiddelen ik in
de toekomst nodig zou hebben. Op het werk
(en ook thuis) heb ik wel al een aangepaste
werkplek. Ik werk met een speciale telefoon die
middels een lus om mijn nek het geluid naar
mijn ringleiding in mijn gehoorapparaat brengt.
Doordat ik geen hoorn hoef vast te houden
levert dit regelmatig grappige situaties op
omdat mijn collega's niet altijd zien dat ik aan
het bellen ben! De dagen dat ik op kantoor
werk kan ik gebruik maken van taxivervoer om
er te komen. Ik ben mijn werkgever enorm
dankbaar dat er zo goed meegedacht wordt!

3. Wat is jouw grootste trots? 
Eind oktober (2021) heb ik met een goede
vriendin een Adventure race gelopen. Dit is een
acht uur durende race waarbij je al fietsend,
lopend, steppend en in een kajak
oriëntatiepunten probeert te zoeken en zo naar
je eindbestemming moet zien te komen. Aan
deze race hadden wij een sponsoractie
gekoppeld en we hebben een waanzinnig
bedrag van € 5.900,- voor de Stichting
opgehaald!

4. Wat is jouw levensmotto?
Leef je leven! Doe wat je leuk vindt en geniet
daarvan. Ik ben altijd wel iemand geweest die
graag nieuwe avonturen aangaat, met name op
sportgebied vind ik het leuk om uitdagingen aan
te gaan. Zo is reizen ook mijn passie. Zodra ik
de mogelijkheid heb wil ik die reis meteen doen
en wacht niet meer tot het later wel een keertje
komt. Leef nu en geniet nu!

5. Wie bewonder je, wie is je held? 
Ik bewonder veel mensen, iedereen heeft wel
iets waar hij of zij mee worstelt, maar dan toch
de veerkracht vinden om er het beste van te
maken, dat vind ik mooi. 

Wat is jouw ultieme tip voor andere Ushers?
Durf om hulp te vragen. Mensen om je heen
willen helpen, als het ze niet uitkomt, zullen ze
dat echt wel aangeven. Deze tip schrijf ik nu
ook voor mezelf op, omdat dit ook een tip aan
mezelf is .......



'Onze kinderen vragen om
een glimlach, laten wij ze
die alsjeblieft geven'



3.Waar zijn jullie het meest trots op?
Waar wij nu staan als twee krachtige ouders maakt mij trots.
Hoe wij dit samen doen en er voor elkaar zijn, ieder op zijn
eigen manier daar ben ik trots op. Wij zijn ook ontzettend
trots op onze dochter Veerle ondanks alle emoties en
veranderingen doet zij het zo goed. Ze leert ook gebarentaal
en als Finn iets niet snapt dan probeert ze te gebaren wat zij
weet. Maar ook iedereen die ons steunt, een luisterend oor
biedt, waar we even kunnen huilen, daar zijn wij trots op.
Waar ik ook trots op ben is dat we ja hebben gezegd tegen
het SBS6 tv programma 'Mijn leven in hun handen'. Wij zijn
blij met deze documentaire. Als de kinderen later vragen
hebben kunnen we samen met hen de uitzending
terugkijken. 

1.Hoe ziet jullie dagelijkse leven eruit?
Na eerst op verschillende opvangvormen te hebben gewerkt,
werk ik nu al een paar jaar op de afdeling planning bij de
kinderopvang. Bennie is hovenier. In mijn vrije tijd maak ik
graag tijd vrij voor mijn vriendinnen. Mijn hobby is sporten. Ik
loop graag hard en sport tegenwoordig ook voor de televisie.
Bennie is veel buiten bezig in de tuin en samen houden wij
graag van uiteten gaan. 

2.Welke ADL-hulpmiddelen zijn er?
Toen Finn 10 maanden oud was heeft hij twee prachtige
cochleair implantaten (CI’s) gekregen. We proberen thuis
ook, zoveel als wij kunnen, in gebarentaal met hem te
communiceren. Andere hulpmiddelen zoals Solo apparatuur
zullen wij misschien gaan inzetten als Finn start op de
basisschool. Finn gaat nu één dag in de week naar het
kinderdagverblijf en sinds begin dit jaar gaat hij ook twee
dagen in de week naar de behandelgroep Elmo van AURIS.
Daarnaast gaan we eens per twee weken naar de fysio
vanwege zijn evenwichtsproblemen.

4.Wat is jullie levensmoto?
Onze website, waar ik blog over alles wat wij mee maken,
begint met ons levensmotto 'Onze kinderen vragen om
een glimlach, laten wij ze die alsjeblieft geven'. Hoe
moeilijk de momenten soms ook zijn, wij proberen onze
kinderen die glimlach te geven. Dat maakt ze sterk en ik
hoop ze daar ook kracht mee te geven. De kinderen zien
zeker ook wel eens mijn verdriet en troosten mij dan door
mij een knuffel te geven en dan, door die glimlach samen
te hebben, kunnen we samen alles aan.

Hebben jullie een tip voor andere Usher ouders? 
Geniet van elke dag, van alle kleine momenten. Ik ben blij
dat toen wij de diagnose kregen wij bij andere ouders
terecht konden, al hadden wij geen specifieke vragen.
Wetende dat je niet alleen bent, gewoon door even samen
te zijn, dat vonden wij heel fijn. Dat contact met de andere
ouders daar ben ik ze nog elke dag dankbaar voor. Dat zou
mijn tip zijn: zoek elkaar op. Verbinding is heel fijn!

5.Wie bewonderen jullie, is jullie held?
Wij bewonderen iedereen die om ons heen staat en ons
gelukkig maakt. 

Nathalie Voet, Bennie Heiboer, Veerle (5) en Finn (2)
wonen in het Zeeuwse Veere. Na vele onderzoeken in
het Erasmus Medisch Centrum (MC Sophia) bleek Finn
doof te zijn. In september 2019 werd Finn
gediagnosticeerd met USH1B. 

https://www.facebook.com/Erasmus-Medisch-Centrum-138870462808485/?__cft__%5b0%5d=AZUrX1qxY32FbJs6DywT81pJD6AOw0Z10lFDjzb6UmoB_uBs1YOxV1T-SdmFNV9dwluk1TzrRS5NQpB5zxR-549-9OgN352ijMmFlGyjuxjTEiCCgO-VYaxuw0HLKW6qstk&__tn__=kK-R


'Ons ligt de taak
de kleine Ushers
veel liefde,
vertrouwen en
positiviteit mee
te geven'

Tim Schroeder (36) en zijn vijfjarige dochter
Eleyna wonen in Hoofddorp. Begin 2017
kregen haar ouders, na een DNA onderzoek, te
horen dat Eleyna het Ushersyndroom (USH2A)
heeft. Vrijwel direct kreeg zij gehoorapparaten
en tot op heden ontwikkelt zij zich gelukkig
goed. In april dit jaar fietste Tim van
Hoofddorp naar Alicante en haalde hiermee 
 een enorm groot bedrag binnen voor Stichting
Ushersyndroom. 

Ik ben werkzaam bij Aviapartner op Schiphol als
Airside Supervisor. Naast het vele sporten
(krachttraining, squash, padel) luister ik ook
graag naar muziek. En uiteraard spendeer ik
graag tijd met Eleyna!

1.Wat zijn je dagelijkse bezigheden?



2.Welke ADL-hulpmiddelen zijn er?
Eleyna is pas 5 jaar oud. Op dit moment heeft
zij een gehoorbeperking. Wij zijn dan ook
regelmatig in het AMC voor een
gehoorscreening. Omdat haar taal- en
spraakniveau achterblijft ten opzichte van
haar intelligentieniveau wordt er binnenkort
met logopedie gestart. Problemen met het
zicht ontstaan over het algemeen in de
pubertijd. Eleyna gaat naar regulier
basisonderwijs, de Dreefschool in Haarlem.
Vanuit Auris krijgt Eleyna ambulante
begeleiding. Bij deze een bedankje aan alle
partijen voor hun goede zorgen!

3.Wat is jouw grootste trots? 
Sowieso is Eleyna mijn grootste trots! Een
lieve, vrolijke meid waar de positiviteit vanaf
straalt. Met de uitdagingen die haar in het
leven te wachten staan, geeft dit veel
vertrouwen. Daarnaast zal ik toch ook wel
enigszins trots zijn als ik eind april, per fiets,
Alicante zal bereiken. 9 april stap ik op de
fiets met het doel om zoveel mogelijk geld in
te zamelen voor de Stichting. 

4. Wat is jouw levensmotto?
When life puts you in tough situations, don’t
say “why me”, say “try me”. Tegenslagen
horen bij het leven. Maar ik probeer te allen
tijde overal het positieve van in te zien.

5. Wie bewonder je, wie is je held? 
Op sportief gebied ben ik absoluut fan van
Rafaël Nadal. Ik bewonder hem om zijn
nederigheid, vechtlust, discipline, respect die
hij toont, zijn mentale kracht en zijn inzet
voor de medemens.

Wat is jouw ultieme tip voor andere  Usher-
ouders?
Ik wil ouders van jonge Ushers meegeven dat
positiviteit centraal zal moeten komen te
staan. Uiteraard moet er ook ruimte zijn voor
verdriet, zeker in het begin. Ook voor  ouders
zal het leven door deze diagnose in een aantal
opzichten veranderen. Maar er ligt ons de
taak de kleine Ushers veel liefde, vertrouwen
en positiviteit mee te geven. Zodoende geven
wij hen een sterke basis om zo goed mogelijk
om te kunnen gaan met de toekomstige
uitdagingen in hun leven.



2.Welke hulpmiddelen gebruik je?
Voor mijn eigen veiligheid gebruik ik een taststok in het
verkeer en op drukke plekken (zoals het centrum van een
stad of dorp). Zoveel mensen houden geen rekening met
anderen. Ze lopen vaak rakelings langs me heen, zonder ook
maar enigszins alert te zijn en mij voor te laten gaan. Thuis
heb ik een trilontvanger voor de deurbel, een trilwekker en
een speciale rookmelder voor doven en slechthorenden. Ik
heb een CI (Cochleair Implantaat), zodat ik de geluiden kan
horen. Speciale aangepaste verlichting in huis heb ik niet.
 

1.Wat zijn jouw dagelijkse bezigheden?
Ik werk drie dagen in de week en loop 2 á 3 keer per week
hard. Ik spreek graag af met mijn vrienden om een drankje te
doen, uiteten te gaan en wat bij te kletsen. Een weekendje
weg of een buitenlands stedentripje maken vind ik ook
heerlijk!!! Ik ben een hele trotse tante van zeven lieve
kinderen en nummer acht is onderweg! 

'Door het hardlopen
zit ik beter in m'n
vel'

Op 14-jarige leeftijd kreeg Franka van den Wittenboer
(39) de diagnose USH1. De groepsleidster van het
internaat waar zij toen verbleef, merkte dat het zicht van
Franka niet helemaal in orde was en stuurde haar door
naar de oogarts. De oogarts van het Instituut voor Doven
stelde tijdens de jaarlijkse oogcontrole de diagnose. 

4.Heb je een levensmoto?
De spreuk van Helen Keller ‘Buig nooit je hoofd. Houdt
het altijd hoog. Kijk de wereld recht in de ogen’, zéér
toepasselijk op mijn hardloopervaring.

3.Wat is jouw grootste trots?
Ik was een erg onzeker tienermeisje en wilde niks weten
van het Ushersyndroom. Ik kon dat heel erg moeilijk
accepteren. Ik wilde een onbezonnen normaal leven leiden
net als andere tieners. Rond mijn 18de verhuisde ik van
het internaat naar een fasehuis voor slechtziende/blinde
jongeren. Daar heb ik veel geleerd. Ik kreeg hier meer
zelfvertrouwen, leerde op mijzelf te gaan wonen én om
het Ushersyndroom en mijn geaardheid te accepteren. Ik
ben heel erg trots op mezelf dat ik dit alles doorstaan heb
en ik schaam mij niet meer over hoe en wie ik ben. Nu
woon ik heel erg fijn en zelfstandig. Waar ik ook heel erg
trots op ben is hoe ver ik als hardloopster ben gekomen.
Sinds 2016 loop ik bij Running Blind Prins Hendrik Vught.
In het begin heb ik mezelf afgevraagd of ik ooit mijn
eerste marathon zou gaan lopen. Maar na vijf jaar hard
trainen heb ik op 26 september 2021 mijn eerste
marathon in Berlijn gelopen. Ik heb het gewoon geflikt! Ik
ben een super trotse marathonloper met Usher. Ik focus
mij nu op mijn tweede marathon (Rotterdam 10 april
2022). Door het hardlopen zit ik beter in mijn vel en ik
geniet van het mooie buiten- en natuurgebied voor zover
ik dat nog goed kan zien. Hardlopen met zonsop- en
ondergang vind ik heel bijzonder!

5.Wie bewonder je, is je held?
Goeie vraag. Ik heb geen held. Wie ik wel bewonder is
Helen Keller. Ik zie haar leven als groot voorbeeld voor
mensen met Ushersyndroom. 

Tot slot: Heb je de ultieme tip voor andere Ushers?
Zelfvertrouwen is belangrijk. Probeer geen angst te hebben
over dat je straks misschien helemaal blind bent. Dat is niet
nodig. Kijk vooruit met een positieve blik en volg je droom.
Iedereen met Usher heeft wel een bijzonder talent!

https://www.facebook.com/hashtag/diagnose?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWhonzQoZsA60KMBXsTwd6XkQoQuM9CVXRKFvlmhFDjnX4nV0U3o6U0lnfY04UWkM2hT1RX45xgq7alg3uajD_jlagBBSCYzorkUlCJJlKCELO83B-Fm2D-dTTM1XF2gek&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ushersyndroom?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWhonzQoZsA60KMBXsTwd6XkQoQuM9CVXRKFvlmhFDjnX4nV0U3o6U0lnfY04UWkM2hT1RX45xgq7alg3uajD_jlagBBSCYzorkUlCJJlKCELO83B-Fm2D-dTTM1XF2gek&__tn__=*NK-R


1.Wat zijn jouw dagelijkse bezigheden?
Ik ben vooral bezig geweest met mijn studie en wacht nu op
bericht of ik geslaagd ben. Omdat ik alleen woon, doe ik in
mijn eentje het huishouden. Mijn hobby’s zijn koken en
gamen (Call of Duty), Netflix kijken en luieren . Ik loop wel
eens hard en doe aan yoga. In dit alles kan ik goed m’n ei
kwijt en het mezelf buiten sluiten van de wereld is soms zo
lekker. Zo kan ik beter nadenken. Ook mij wordt het
namelijk allemaal wel eens te veel. Ik ga graag met vrienden
op stap of met de buren drankjes doen op het balkon. Bij
een zorgboerderij die dove/slechthorende en horende
cliënten met verstandelijke beperkingen opvangt loop ik
stage. Ik heb hier veel geleerd over de omgang met cliënten.
Ik vind het altijd fijner om anderen te helpen dan eerst voor
mezelf te zorgen. Dit is en blijft m’n leerpuntje.

5.Wie bewonder je, is je held?
Ik bewonder mijn moeder. Zij komt uit Marokko. Ooit is zij uit
haar veilige omgeving gestapt en met mijn vader meegegaan
naar een land waar ze niemand kende en de taal niet sprak.
Nederlands is dus haar tweede taal. Ik weet hoe lastig dat is.
Nederlandse gebarentaal is mijn moedertaal en de
Nederlandse spraak mijn tweede. Ik zie haar echt als
voorbeeld: keihard werkend en goed zorgend voor anderen.
Zij is een hele sterke en positieve vrouw. Mijn goede vriendin
Naischa bewonder ik ook enorm. De band die wij hebben is
de afgelopen tijd nog sterker geworden, een vriendschap die
weinigen maar zullen begrijpen. Wij begrijpen elkaar zo goed,
zij is er altijd voor mij, ook in de zware tijden die ik doorsta. En
andersom ben ik er ook voor haar. Ik kan me niet voorstellen
hoe mijn leven er zonder haar uitziet. Wij geven elkaar zoveel
eyeopeners! 

Driss Oukake (27) woont in een studio in het bruisende
Amsterdam, de rest van zijn familie woont in Groningen.
Tussen zijn 6e en 10e levensjaar werd Ushersyndroom
vastgesteld. Geïnspireerd door anderen noemt hij zichzelf
sinds kort ‘doofblind’ in plaats van slechtziend en doof.

2.Welke ADL-hulpmiddelen gebruik je?
Ik gebruik het wek- en waarschuwingssysteem van Multi
Care Systems. Aan mijn fietsstuur heb ik een zijspiegeltje
zo hoef ik niet steeds achterom te kijken of er iets
aankomt. Het helpt ook dat achter op mijn fiets een
Slechthorend/Doof bordje is bevestigd. Erg handig! Zo
fiets ik veilig door Amsterdam. Ik zit nu in de fase om te
leren omgaan met een taststok. Samen met de
ergotherapeut van Visio heb ik eens gekeken welke
hulpmiddelen ik kan gaan gebruiken om zoveel mogelijk
energie te kunnen sparen. Ik heb toen ook met het
brailleschrift kennis gemaakt. Dit vond ik erg interessant,
een heel ander taalsysteem.

3.Wat is jouw grootste trots?
Waar ik nu sta en het geloof in mijzelf maakt mij trots. Ik
vind mijn eigen kracht als ik mij vreselijk eenzaam voel. De
eerste keer dat ik echt in mijzelf geloofde was toen ik mijn
ouders kon overtuigen mij naar het doven-internaat te
laten gaan. Een hele belangrijke stap die mij leven heeft
veranderd. Als ik deze belangrijkste levenskeuze niet zou
hebben gemaakt dan weet ik niet waar ik nu zou staan.
Het was de eerste keer dat ik uit mijn comfort zone
stapte.

4.Heb je een levensmoto?
Voorheen was dat: Enjoy your life! Nu is het: Believe in
yourself. Als ik naar mijzelf kijk had ik nooit verwacht dat
ik zoveel kon. Ik kan heel veel meer dan ik denk. Dus heb
meer geloof in jezelf, zolang je de juiste mensen in je
omgeving hebt die jou supporten en in jou geloven dan
kom je er wel.

Tot slot: Heb je de ultieme tip voor de anderen?
Over Ushersyndroom praten kan moeilijk zijn. Toch zou ik
aanraden om het er juist wél met elkaar over te hebben en
van elkaar te leren. Zoek de balans tussen de negatieve en
positieve dingen die het met zich meebrengt. Geniet van
kleine maar ook van grote dingen. 

'Gebarentaal is mijn
eerste taal'



'laat los wat je
niet kunt

veranderen'

Toos Schippers (70) vindt het een mooie
uitdaging om via de vijf vragen te mogen
reflecteren op haar leven met
Ushersyndroom. Samen met Jan, met wie zij
al 51 jaar gelukkig is, woont zij in het mooie
Gooische Bussum. Zij is een blije mama van
drie volwassen kinderen en trotse oma van
zes heerlijke kleinkids. De diagnose USH2A
kreeg zij op haar 25e, toen zij al 2 kinderen
had. “Dat ik in mijn geval naast blind ook nog
doof ging worden wist ik toen gelukkig nog
niet. Dat klinkt vreselijk, maar ik kan hier
alvast zeggen dat ik doorgaans een fijn en
rijk leven heb en superblij ben met mijn 2
cochleair implantaten (CI’s). Vooral nu ik
bijna niets meer zie”.

Ik heb een lang werkzaam leven achter de rug. Ik
werkte als beleidsadviseur in Utrecht. Op verzoek
van mijn werkgever heb ik het volgehouden tot
mijn 65e, ook al was ik eerst deels en later
helemaal afgekeurd. Nu geniet ik extra van de rust
en doe ik alleen nog waar ik zelf voor kies. Ik lees
enorm graag en zit al zo'n 20 jaar in een leesclub
met goedziende vriendinnen. Lange tijd was mijn
grote passie over de hele wereld reizen maar nu ik
nauwelijks nog kan zien, is dat anders geworden.
Een mooi alternatief is voor mij lopen in de natuur,
ook in het buitenland. Ik wandel ook meerdaagse
tochten samen met mijn stoere geleidehond of met
wandelvrienden. Sinds kort loop ik ook hard met
Running Blind, ontzettend leuk! Ik ben heel
betrokken bij mijn sociale omgeving en de
toestand in de wereld. Ik lees, mail, app, bel en
ontmoet heel wat af.

1.Wat zijn je dagelijkse bezigheden?



2. Worden er ADL-hulpmiddelen gebruikt?
Mijn allerbelangrijkste hulpmiddelen zijn mijn
twee CI’s. Was er maar ook zoiets voor mijn
ogen. Ik mis enorm veel zoals de kleuren en
gezichten. Ik geniet van de vrijheid die mijn
geleidehond mij biedt. Mijn spraak gestuurde
Iphone is één van mijn beste vrienden. Een paar
uur per week huur ik begeleiding in met een
PGB via de WMO.

3. Wat is jouw grootste trots? 
Trots ben ik op mijn flexibiliteit, fitte lichaam
en doorzettingsvermogen. Veel dingen die ik
vroeger graag deed of kon gaan niet meer of
moeten anders. Dat ik meestal na flink balen en
soms schelden dan toch weer kan bedenken:
wat en hoe dan wel, maakt me best trots.Trots
ben ik ook op mijn waarde voor anderen, al voel
ik soms een raar soort van schuld omdat ik
geen deel meer uitmaak van hun visuele wereld
en niet altijd meer over dat alles kan
meepraten. Door actief vragen en soms voelen
probeer ik zo goed mogelijk bij de visuele
wereld betrokken te blijven. Verder ben ik trots
op mijn omgeving die mij ruimte laat mijn eigen
weg te zoeken. 

4. Wat is jouw levensmotto?
Laat los wat je niet kunt veranderen en richt je
op wat wel kan. Ik zeg vaak: het is wat het is.
Geef duidelijk aan wat je graag wilt een ander
kan dat niet ruiken. Ga voor je dromen ook als
je daarvoor uit je comfort zone moet komen.

5. Wie bewonder je, wie is je held? 
Speciale helden heb ik niet. Ik hou van stoere
mensen die zich kwetsbaar durven opstellen en
toch dapper doorgaan ondanks tegenslagen,
ziekte, rouw of verlies. En tussen de mensen
met Usher zitten daar een aantal voorbeelden
van waar ik me graag aan spiegel.

En tot slot: Heb je de ultieme tip?
Geef ruimte aan je verdriet en verlies, maar niet
te lang. Verstop die sombere buien niet maar
deel ze. Denk verder vooral in mogelijkheden
en oplossingen. En (nog steeds een les voor
mezelf) maak je rol en waarde voor anderen in
sombere buien niet te klein, vul niet voor
anderen in wat ze mogelijk van je vinden, maar
check op een open manier of je gevoel klopt.
Benoem dat je je soms onzeker kunt voelen
door het Ushersyndroom en de impact ervan.



Harm Joosse en Berdien van den Berg wonen met hun drie vrolijke kinderen Elin (9), Hanne
(7) en Tobin (4) in Amstelveen. Hun vierde kindje, Noah, is helaas bij een vroeggeboorte
overleden. Zij dragen hem in hun hart mee totdat ze hem eens  zullen weerzien. Elin, Hanne
en Tobin zijn alle drie gediagnosticeerd met het Ushersyndroom (type 2A), een voor hen bij
de geboorte van Elin nog onbekend syndroom. Elin was 9 maanden oud toen bleek dat haar
slechthorendheid veroorzaakt werd door het Ushersyndroom. Later werd ook bij Hanne en
Tobin de diagnose vastgesteld en dit was voor de jonge ouders eigenlijk geen verrassing. 



3.Waar zijn jullie het meest trots op?
We vinden het erg fijn dat onze kinderen goed mee
kunnen komen en hun eigen weg in het leven beginnen te
vinden, zonder gehinderd te worden door de
hoorachterstand. Als gezin hebben we altijd actief
meegedaan in de Ushercommunity, met als voorlopig
hoogtepunt toch wel de gezamenlijke deelname aan de
Zandvoort Circuit Run, waarbij de opbrengst van ruim
€85.000 ten goede is gekomen aan de Stichting
Ushersyndroom. 

1.Hoe ziet jullie dagelijkse leven eruit?
Alle drie onze kinderen draaien heerlijk mee op school en
buitenschoolse activiteiten. We hebben voor een mix van
speciaal en regulier basisonderwijs gekozen, afhankelijk van
de leeftijd van onze kinderen, de sociaal-emotionele en de
intellectuele ontwikkeling van elk kind. Elin heeft veel lol
aan dansen en paardrijden, terwijl Hanne actief meedraait
in de talentengroep op turnen. Tobin begint zijn eerste
speelvriendjes te krijgen en doet graag zijn zussen na. 

2.Welke ADL-hulpmiddelen zijn er?
Wij zijn inmiddels grootafnemer van hoortoestel-batterijen
en solo’s. Alle drie de kinderen hebben een hoortoestel en
gebruiken de solo-apparatuur voornamelijk op school en bij
sportactiviteiten, waardoor ze goed mee kunnen draaien.
Zowel op speciaal als regulier basisonderwijs zijn wij
erachter gekomen dat er eigenlijk best wel veel hulp
beschikbaar is in de vorm van logopedie, ambulante
begeleiding, weerbaarheidstrainingen en gebarentaal
cursussen. Soms horen we wel van andere ouders dat dit
niet altijd het geval is, dus we tellen onze zegeningen. Ook
de cursus vanuit Kentalis om onze oudste meer bekend te
maken met het Ushersyndroom en de zicht-beperkingen die
zich in de toekomst zullen manifesteren hebben we als heel
prettig ervaren

4.Hebben jullie een levensmoto?
Toen we trouwden kregen we de tekst ‘ een hoopvolle
toekomst ‘ mee naar aanleiding van het bijbelboek
Jeremia. Door de jaren heen zijn er mooie én moeilijke
dagen en perioden in ons leven geweest. 

De diagnose Ushersyndroom is zeker een voorbeeld van
moeilijke tijden in deze. We putten hoop uit ons geloof dat er
nu en in de toekomst hoop is en we altijd hoop mogen
houden. Met alle ontwikkelingen op het gebied van
onderzoek naar een mogelijke therapie denken we dat er
veel mogelijk zal zijn, maar zelfs als dat niet zo zou zijn,
voelen we een sterke overtuiging dat onze kinderen geliefd
zijn, zich geliefd mogen voelen en in hun eigen sterke
identiteit door het leven mogen gaan. 

Hebben jullie een tip voor andere Usher ouders? 
Geef plek voor rouw en verdriet, maar ook hou vol, houd
moed, help mee, stel jezelf open en zoek lotgenoten. 

5.Wie bewonderen jullie, is jullie held?
We willen niet individuen in het bijzonder noemen, maar
sinds dat we kennis hebben gemaakt met andere Ushers,
jonge maar vooral de volwassen Ushers, willen we hen
speciaal benoemen. De levenskracht, positiviteit en openheid
van volwassen Ushers, hun motivatie en inzet voor een
mogelijke therapie in de toekomst – die misschien voor hen ‘
te laat ‘ zal zijn – vinden wij echt mega-bijzonder. We willen
deze groep mensen in het bijzonder bedanken voor hun
tomeloze inzet voor de generatie die na hen komt, de Elin’s,
Hanne’s en Tobin’s die nog jong zijn en/of nog geboren gaan
worden. Dank jullie wel.



2.Welke hulpmiddelen gebruik je?
Ik gebruik een taststok en heb sinds mijn elfde een Cochleair
Implantaat (CI). Ik ben niet alleen beter gaan praten dankzij
m’n CI het voelt voor mij ook veilig in het verkeer. De stok
gebruik ik niet als ik met Billie in de kinderwagen op pad ga
maar dan let ik wel extra goed op in het verkeer. Het is een
hele uitdaging als ik, met Billie in de kinderwagen, Thibo uit
laat. Ik ben dan altijd blij als we weer veilig thuis zijn. In huis
is er geen speciale verlichting. We overwegen om de
verlichting wel te laten aanpassen omdat ik merk dat het
spraak afzien mij veel energie kost. Daarom maken we soms
gebruik van NmG, (Nederlands met Gebarentaal) ter
ondersteuning, dat scheelt al een hoop. Ik heb mijn telefoon
ingesteld met een zwarte achtergrond en gele of witte
letters. Dat is voor mijn ogen rustiger.

1.Wat zijn jouw dagelijkse bezigheden?
Op dit moment ben ik fulltime mama. Ik probeer 1 á 2 keer
per week te fitnessen en wandel veel met Thibo, onze
Ridgeback pup. Omdat hij nog zo klein is zijn dit nog korte
stukjes. In de zomer ga ik graag naar festivals. Met mijn
vriendinnen spreek regelmatig af om lekker te borrelen en te
eten. Soms boeken we ook een weekendje weg. Daar kan ik
echt van genieten. 

'ik maak me nu
minder druk om
mijn toekomst'

Simone Marsé (39) is verloofd met Yves, moeder van Zoë
(6) en Billie (2) én bonusmama van Lotte (13) en Daan (11).
De schoolarts op de dovenschool constateerde dat er ook
iets met het zicht van Simone aan de hand was, zij was
toen een jaar of vijf. In het Oogziekenhuis Rotterdam
werd vervolgens de diagnose USH1 vastgesteld. 

4.Heb je een levensmoto?
Carpe Diem, oftewel pluk de dag. Omdat ik vroeger altijd
dacht dat ik op mijn 40ste al volledig blind zou zijn haalde
ik alles uit iedere dag om ervan te genieten. En dat doe ik
nog steeds. Alleen maak ik me nu minder druk om mijn
toekomst. Ik wil vooral genieten en zolang ik nog “veel”
kan blijven zien ben ik al blij. 

3.Wat is jouw grootste trots?
Mijn grootste trots is dat ik zoveel heb geleerd over wie ik
ben en naar mogelijkheden kan kijken. Dat kon ik eerst
echt niet. Hoe zou mijn toekomst eruit gaan zien? Ik ben
echt trots op mijn Instagram profiel. Ik hoop met dit
medium veel mensen te bereiken en ze bewust te maken
van het bestaan van Ushersyndroom. Ik heb onder mijn
volgers ook ouders met een Usher kind. Met mijn
Instagram berichten wil ik laten zien dat ik ondanks het
Ushersyndroom gelukkig kan zijn. Ik hoop ouders hiermee
gerust te stellen. Natuurlijk is het niet altijd makkelijk maar
toch wil ik benadrukken dat je niet per definitie volledig
blind zal worden als je ouder wordt. Ik hoop dat er snel
iets komt dat het proces van de achteruitgang kan
stoppen.

5.Wie bewonder je, is je held?
Mijn held is Helen Keller, zij was een doofblinde
Amerikaanse schrijfster en ambassadeur voor doven,
blinden en doofblinden. Zij studeerde ondanks haar
doofblindheid cum laude af.

En tot slot: Wat is jouw ultieme tip voor de anderen?
Geniet van het leven en vooral van de kleine dingetjes. Een
beperking heeft soms ook zo z’n voordelen, daar moet je het
positieve van inzien. Als je wilt kun je alles aan. Dus kijk
vooral naar wat je wel kan dat is het belangrijkste!



1.Wat zijn jouw dagelijkse bezigheden?
Sinds kort werk ik als vrijwilliger bij SGL Zorg, zij helpen
mensen met een hersenletsel. In de toekomst lijkt het me
heel gaaf om met andere doven/slechthorenden samen te
werken. Ik doe 4 a 5 dagen in de week aan yoga en fitness
en vind heel veel dingen leuk om te doe zoals: wandelen,
gamen, met vrienden/familie afspreken, fotograferen,
creatief bezig zijn en muziek luisteren. Wat ik ook heel leuk
vind is om liedjes in gebaren te vertolken.

5.Wie bewonder je, is je held?
Ik bewonder mijn moeder. Zij staat altijd voor mij klaar en
heeft mij altijd gesteund. Toen zij eenmaal wist dat ik doof
was heeft ze gebarentaal geleerd en heel veel tijd er
ingestoken om dit samen met mij te doen. Zodoende heb ik al
op jonge leeftijd goed leren communiceren. Ik heb en kan
nog steeds altijd op haar hulp en steun rekenen.

'Ik ben trots dat ik
mezelf kan en dúrf
te zjn'

De doof geboren Caro Francot (28) woont
samen met haar vriendin Celine in Heerlen.
Rond haar 12e is de diagnose USH1B
vastgesteld, haar moeder had wel altijd een
beetje het vermoeden dat Caro het
Ushersyndroom zou hebben

2.Welke ADL-hulpmiddelen gebruik je?
Ik heb 2 CI’s, waar ik heel blij mee ben en veel plezier van
heb! Een taststok heb ik ook, maar ik moet eerlijk zeggen
dat ik ‘m niet veel gebruik. Soms neem ik ‘m wel mee als ik
hem nodig heb. In huis heb ik een wek- en
waarschuwingssysteem. Tegenwoordig ben ik ook
wekelijks bezig met een gebarentraining.

3.Wat is jouw grootste trots?
Toen ik 9 jaar oud was, ben ik van de slechthorenden- /
doven school naar de 'horenden' school gegaan, wat niet
altijd makkelijk is geweest. Uiteindelijk heb ik de opleiding
MMZ (Medewerker Maatschappelijke Zorg) gevolgd.
Hierna heb ik op verschillende plekken vrijwilligerswerk
gedaan, zoals het werken met mensen met een
lichamelijke beperking. Ik ben trots dat ik mezelf kan en
dúrf te zijn. Ik ben heel zelfstandig en laat me in niets
beperken. Ik doe alles wat ik nog kan en wil doen. In het
verleden was ik altijd heel bang voor de toekomst, dat ik
op jonge leeftijd al blind zou worden. Maar nu sta ik
positief in het leven en probeer ik niet te veel over de
toekomst na te denken. Ik geniet zoveel mogelijk van wat
er nu is.

4.Heb je een levensmoto?
Live your life, probeer te genieten van elke dag. Ook van
de kleine dingetjes in je leven, voor mij is dit heel
belangrijk omdat je niet weet wat er op je pad komt.

Wat is jouw ultieme tip voor andere Ushers?
Geniet van elk moment ook van de kleine momenten. Als iets
niet lukt, blijf proberen. Genieten van alles wat er op je pad
komt en denk niet te veel na over wat je wel of niet kan.
Wees vooral niet angstig te zijn over wat de toekomst je zal
gaan brengen.



Merel de Zeeuw (27) woont samen met Dennis in Lopikerkapel. Zij is momenteel 26 weken zwanger
van hun eerste kindje. Begin 2019 zag zij dubbel met haar linkeroog, waardoor ze bij de oogarts

terecht is gekomen. Per toeval is het Ushersyndroom type 2A gediagnostiseerd. Het dubbelzien kwam
niet door Ushersyndroom, maar door een schub van MS, wat ook in dat jaar is gediagnostiseerd. 

1.Wat zijn je dagelijkse bezigheden?
Ik werk vier dagen in de week als
kinderverpleegkundige in het ziekenhuis.
Ik werk geen nachtdiensten meer
vanwege m’n nachtblindheid, maar werk
nog wel onregelmatig met dag-, late- en
weekenddiensten. Afgelopen anderhalf
jaar is er veel tijd gestoken in ons klus-
huis, maar het einde is in zicht en nu
kunnen we volledig gaan genieten van
ons droomhuis. Verder ben ik graag op
pad en onderneem ik leuke dingen met
familie en vrienden. Ook ga ik graag op
vakantie, dan bewonder ik nog meer dat
ik alle mooie plekjes zelf kan ontdekken
en kan zien. 

2.Gebruik je hulpmiddelen?
Vanaf m'n vierde draag ik aan beide
kanten hoortoestellen. Ik rij niet meer in
het donker, dan ben ik afhankelijk van
mijn naasten of het OV. Ook heb ik meer
hulp nodig in het donker, tijdens mijn
werk gebruik ik dan een zaklamp.
Daarnaast heb ik een wekker met
trilfunctie en hebben we voor straks ook
een speciale babyfoon aangeschaft. 

3. Wat is jouw grootste trots?
Dat ik misschien wel bewuster leef dan
vóór de diagnose. Ik stel geen dingen
meer uit en geniet meer van de kleine
dingen in het leven. Door m’n werk heb
ik die bewustwording al, maar dit ga je
pas toepassen als dit jezelf aangaat. Zo
wilde ik altijd al heel graag naar Lapland
en na de diagnose hebben we dit gelijk
doorgepakt. Ik ben heel blij dat we dit
hebben gedaan en dankbaar dat ik met
m’n eigen ogen het Noorderlicht heb
mogen zien, dit is namelijk niet zo
vanzelfsprekend meer... 

4. Heb je een levensmotto?
De mooiste dingen in het leven zie je niet
met je ogen maar met je hart. De
toekomst is onzeker en donker. Ik
probeer hier niet te veel over na te
denken, niemand weet wat de dag van
morgen brengt. De ene dag gaat het
beter dan de andere dag, maar probeer
van elke dag te genieten. Ik sta soms
bewust wel even stil bij wat ik al bereikt
hebt en waar ik trots op ben.

5.Wie is je held, bewonder je?
Mijn lieve vriend, die ondanks de
onzekere toekomst die wij hebben, 
 volledig voor mij gaat en samen alle
hobbels en tegenslagen wilt ondergaan.
Ik heb door hem meer vertrouwen
gekregen in de toekomst en ook komen al
mijn dromen uit: een mooi huis samen én
dat ik straks mama mag worden. Ook zijn
mijn familie, vrienden en lotgenootjes in
het bijzonder Romee en Lotte belangrijk
voor mij. 

Heb je de ultieme tip voor de anderen?
De ultieme tip heb ik helaas niet, alleen
een levensles; denk niet alleen aan de
beperkingen door  het Ushersyndroom.
Het is soms angstig, omdat onze
toekomst onzeker is. Maar door te kijken
naar mogelijkheden en naar wat wel lukt,
dat maakt het leven wel dragelijker, dan
door alleen te kijken naar de
beperkingen. Denk aan wat je nu kunt en
niet aan wat je vroeger allemaal kon.



'Denk aan wat je nu kunt en
niet aan wat je vroeger

allemaal kon'


