




Onlangs heb jij, of heeft iemand in jouw 

omgeving, de diagnose Ushersyndroom 

gekregen. Deze brochure geeft je meer 

informatie over het Ushersyndroom en 

handvatten om hiermee om te gaan. 

Daarnaast is deze brochure bedoeld om jou 

en je omgeving op weg te helpen om meer 

begrip te krijgen voor het proces waar jij in 

zit. Ook vertellen we je hoe je verder kunt: 

op medisch, maar ook op persoonlijk vlak.
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Syndroom van Usher
Het syndroom van Usher, ofwel 

Ushersyndroom, is een erfelijke en 

zeldzame aandoening die bestaat uit de 

combinatie van een aangeboren doof- of 

(progressieve) slechthorendheid met de 

oogaandoening Retinitis Pigmentosa (RP). 

Deze oogaandoening zorgt ervoor dat het 

gezichtsveld steeds kleiner wordt. Het is 

mogelijk dat, afhankelijk van de leeftijd 

waarop je de diagnose krijgt, RP nog niet 

merkbaar is. De visuele klachten ontstaan 

dan op een later moment. Iemand met 

het Ushersyndroom verliest dus langzaam 

zijn gehoor en zicht. In welke mate dit 

kan gebeuren, hangt af van het type 

Ushersyndroom dat iemand heeft en welke 

mutaties (veranderingen in het DNA) er zijn. 

Wanneer er een vermoeden bestaat dat 

iemand het Ushersyndroom heeft, kan 

genetisch onderzoek dit bevestigen.  

Veel variaties 
Op dit moment is het Ushersyndroom 

verdeeld in 4 types: USH1, USH2, USH3 en 

USH4. Voor alle types geldt dat de leeftijd 

waarop problemen met het gehoor en het 

zicht ontstaan per persoon kan verschillen. 

Ook de mate en snelheid van achteruitgang 

van het gehoor en zicht verschilt per persoon. 

Dit is afhankelijk van individuele mutaties 

en de specifieke combinatie van de twee 

overgeërfde mutaties. Mutaties zijn de 

veranderingen (‘foutjes’) in het DNA. Welk 

type Ushersyndroom iemand heeft, wordt 

voornamelijk bepaald door de mate van 

gehoorverlies bij de geboorte. 

Wil je meer weten over 

de verschillende types? 

Neem dan een kijkje 

op het Kennisportaal 

op ushersyndroom.nl/
kennisportaal.

Wat is Ushersyndroom?

Scan mij!
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 Goedhorend geboren

  Gehoor en zichtverlies treden op latere 

leeftijd op

 Doofgeboren

 Geen evenwichtsorgaan-functie

 Zichtverlies treedt vanaf kindertijd op
Type 1

 Slechthorend geboren

 Mild tot ernstig gehoorverlies 

 Voor een deel gehoorverlies progressief 

 Zichtverlies treedt vanaf kindertijd op

Type 2

 Meestal goedhorend geboren

  Fors progressief gehoor- en zichtverlies 

vanaf de kindertijd
Type 3

Type 4

Verschillende types
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Mensen met Ushersyndroom worden bijna 

altijd met een vorm van gehoorverlies 

geboren. Dit wordt opgespoord via de 

neonatale gehoorscreening. Wanneer uit 

de screening blijkt dat een pasgeborene 

slechthorend of doof is, kan genetisch 

onderzoek aangeboden worden om de 

oorzaak hiervan te achterhalen. Hieruit kán 

de zeldzame diagnose Ushersyndroom 

volgen, maar er kan natuurlijk ook een andere 

oorzaak zijn voor het gehoorverlies.

Soms is de oorzaak van het gehoorverlies 

niet eerder bekend geworden. Iemand 

kan dan later de diagnose Ushersyndroom 

krijgen, omdat men last krijgt van de eerste 

problemen met het zicht. Voorbeelden 

hiervan zijn strooilicht, het ontstaan van 

nachtblindheid of dat men bijvoorbeeld 

steeds vaker tegen iets aanloopt. Het verlies 

van het zicht begint vaak in de kinderjaren 

of de pubertijd met nachtblindheid en een 

steeds kleiner wordend gezichtsveld als 

gevolg van Retinitis Pigmentosa (RP). 

Na uitgebreide gehoor- en oogonderzoeken 

kan klinisch worden vastgesteld of er sprake 

is van (ernstig) gehoorverlies en RP. Deze 

onderzoeken worden gedaan door een KNO-

arts en/of oogarts. 

Om de definitieve diagnose Ushersyndroom 

te stellen is altijd genetisch onderzoek (DNA-

onderzoek) nodig.  Dit is een bloedonderzoek 

en kan worden gedaan in elk van de zeven 

academische ziekenhuizen.

Diagnose
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Ushersyndroom is een autosomaal 

recessieve aandoening. Dat betekent dat je 

Ushersyndroom overerft (krijgt) wanneer je 

beide ouders drager zijn van een mutatie 

in een Ushergen. Iemand die slechts één 

mutatie in het Ushergen overerft, krijgt geen 

verschijnselen van het Ushersyndroom, maar 

is slechts drager. 

Wanneer beide ouders drager zijn van een 

afwijking in dezelfde erfelijke eigenschap, 

dan hebben zij een kans van 1 op 4 (dus 

25%) om een kind te krijgen met het 

Ushersyndroom. Hierin zitten overigens 

geen verschillen qua geslacht: voor zowel 

een jongen als een meisje is de kans op het 

Ushersyndroom gelijk.

Wat gebeurt er precies 
wanneer iemand deze 
genmutaties overerft? 
Door de overgeërfde genmutaties maakt het 

lichaam geen of te weinig functionele ‘Usher-

eiwitten’ aan. Op dit moment weten we dat 

11 verschillende genen betrokken zijn bij de 

productie van een ‘Usher-eiwit’. De ‘Usher-

eiwitten’ zorgen ervoor dat de trilharen in het 

slakkenhuis van het oor goed zijn aangelegd, 

actief blijven én dat de lichtgevoelige cellen 

in het netvlies van het oog intact blijven. 

Doordat iemand met het Ushersyndroom 

geen of te weinig ‘Usher-eiwitten’ aanmaakt, 

sterven de trilharen in het oor en de 

lichtgevoelige cellen in het netvlies langzaam 

af. Dit heeft gehoor- en zichtverlies tot 

gevolg.

 
USHERDRAGERDRAGERGEEN USHER

Hoe krijg je Ushersyndroom?
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400.000
Ushers over 

de hele wereld

1.000
Ushers in

Nederland1 op de 
20.000
mensen wordt
doof en blind

door
Ushersyndroom

1 op de
75

is drager van 
één mutatie

(foutje) in een 
Usher-gen.

3 tot 
6%

van de slechthorend
of doof geboren 
kinderen heeft

Ushersyndroom

mensen in Nederland 
hebben Retinitis Pigmentosa.

Daarvan hebben ongeveer 

Ongeveer 4.000

1.000mensen
Ushersyndroom
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Vooropgesteld: er is veel variatie in het zicht en gehoor bij de verschillende vormen van 

Ushersyndroom. Daarom is het niet mogelijk om over één vast beloop van Ushersyndroom te 

spreken. Hieronder lees je hoe het beloop meestal verloopt.

De symptomen

Bij iemand met Ushersyndroom zijn veel 

trilharen in het slakkenhuis van het oor niet 

goed aangelegd en/of sterven af. Meestal 

worden de lage tonen beter gehoord dan de 

hoge tonen, waardoor het geluid vervormt. 

Vooral in het spraakverstaan levert dit 

problemen op, omdat de klanken met hoge 

frequenties (bijvoorbeeld de s, f, t en p) 

slecht gehoord worden.

Ushersyndroom en het gehoor 
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Het verlies van zichtvermogen begint met 

nachtblindheid. Dit is vaak het eerste signaal 

van de Retinitis Pigmentosa (RP) en begint 

meestal in de kinder- of pubertijd. Daarna 

volgt een zeer geleidelijke beperking van 

het gezichtsveld overdag, waarbij langzaam 

steeds meer kokerzien ontstaat (dit kun je 

vergelijken met het kijken door een wc-rol).

Veel mensen met Ushersyndroom 

behouden tot op hoge leeftijd het centrale 

zicht in een koker van 5 -10 graden: 

vergelijkbaar met het kijken door een rietje. 

Ook neemt over de periode van tientallen 

jaren de gezichtsscherpte af. Dat wat je nog 

ziet, ga je dus ook nog eens minder scherp 

zien. Kleuren worden minder duidelijk, 

het contrast wordt minder en de scherpte 

neemt af. Dat betekent dat je je wereld 

moet scannen om het beeld in zijn geheel 

te zien. Hierdoor struikel je bijvoorbeeld 

vaker, zie je dat ene lieveheersbeestje wel, 

maar loop je vervolgens tegen een boom 

aan omdat deze net buiten je gezichtsveld 

viel. Het betekent ook dat je bijvoorbeeld de 

uitgestoken hand van een ander niet ziet, 

vaker een glas omstoot of last krijgt van fel 

licht, bijvoorbeeld zonlicht.  

Doordat het netvlies in een steeds slechtere 

conditie raakt, komt het regelmatig voor 

dat mensen met Ushersyndroom op 

relatief jonge leeftijd ook staar of andere 

oogproblemen kunnen ontwikkelen. 

Daarom zijn regelmatige controles bij de 

oogarts aan te bevelen.  

Wil je meer lezen over 

RP? Neem dan een kijkje 

op het Kennisportaal 

op ushersyndroom.nl/
kennisportaal

Ushersyndroom en het zicht

Scan mij!
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Mensen met Ushersyndroom kunnen 

problemen met hun evenwicht ervaren. 

Maar ook hierin bestaat veel variatie. Het 

is dus niet zo dat iedereen met Usher 

problemen met het evenwicht krijgt. De mate 

waarin en wanneer zij dit kunnen ervaren, 

hangt af van het type Ushersyndroom dat zij 

hebben.

Mensen met Usher type 1 worden 

bijvoorbeeld doof geboren en bij hen is het 

evenwichtsorgaan niet aangelegd. Hun 

ogen en spieren compenseren het gemis 

van het evenwichtsorgaan, waardoor zij 

toch evenwicht ontwikkelen. Daardoor 

zullen zij bijvoorbeeld wel later leren lopen.  

Mensen met Usher type 2 en 4 lijken over 

het algemeen geen evenwichtsproblemen te 

ervaren. Bij ongeveer de helft van de mensen 

met Usher type 3 ontstaan problemen met 

het evenwicht.

Op latere leeftijd kunnen mensen met 

Ushersyndroom problemen ervaren door 

desoriëntatie. Deze wordt veroorzaakt door de 

kokervisus. Doordat het gezichtsveld steeds 

kleiner wordt en je continu je beeld moet 

scannen, voel je je eerder gedesoriënteerd. 

Ook snelle draaibewegingen kunnen je 

duizelig maken, omdat je door je kokervisus 

moeilijk een oriëntatiepunt kunt vasthouden. 

Het kan helpen dan fysiek steun te zoeken 

door je aan iets of iemand vast te houden. 

Op het kennisportaal ushersyndroom.nl/
kennisportaal  lees je meer 

over het evenwicht en vind 

je ook balansoefeningen en 

andere tips en trucs die je 

kunnen ondersteunen bij 

evenwichtsproblemen.

Ushersyndroom en het evenwicht

Scan mij!
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Ushersyndroom wordt ook wel 

‘fragmentarische waarneming’ genoemd: 

zowel het horen als het zien gebeurt in 

kleine fragmenten, waarbij van al die 

puzzelstukjes een geheel moet worden 

gemaakt.

Je brein maakt daardoor overuren en 

dit kost veel energie. Het is dan ook 

niet verwonderlijk dat veel mensen met 

Ushersyndroom snel vermoeid zijn en een 

grotere kans hebben op overprikkeling 

en energieverlies. Dit zijn symptomen die 

niet op zichzelf staan, maar een gevolg 

zijn van de toenemende beperkingen. 

Doordat de uitval van het ene zintuig niet 

gecompenseerd kan worden met het 

andere zintuig, levert de uitval van twee 

zintuigen meer problemen op dan de 

optelsom van beiden. 

Zo maakt tegenlicht bijvoorbeeld het 

liplezen lastiger. En door de kokervisus kan 

men minder goed zien waar het geluid 

vandaan komt, zodat afstemmen op de 

juiste richting lastiger wordt.

Ook ervaren veel mensen met 

Ushersyndroom klachten met betrekking 

tot de slaapkwaliteit. De oorzaak hiervan 

wordt nog onderzocht. 

Het beloop 
Het is moeilijk te voorspellen hoe de achteruitgang verloopt en met welke snelheid. Soms 

zijn er ‘stabielere’ periodes, maar ook periodes waarin de achteruitgang van het gehoor en/

of zicht sneller verloopt. De achteruitgang van het gehoor hoeft ook niet parallel te lopen 

aan de achteruitgang van het zicht. Toch kun je dat zelf anders ervaren; omdat je gehoor het 

zichtverlies niet voldoende kan compenseren, kan het lijken alsof je slechter bent gaan zien. 

Er is nog weinig bekend over het natuurlijke beloop van de achteruitgang van het gehoor en 

zicht. Er zijn grote individuele verschillen en zelfs binnen een familie blijkt de progressie soms 

anders te verlopen dan bij een broer of zus.

1 + 1 = 3 
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Op dit moment is er (nog) geen behandeling om het proces van de achteruitgang van 

zicht en gehoor te stoppen, maar er zijn wel hoopvolle ontwikkelingen in het onderzoek 

hiernaar. Dat betekent dat -wanneer het gehoor- en zichtverlies zich verder ontwikkelen- 

hulpmiddelen en aanpassingen in het dagelijks leven steeds meer nodig zijn. Er zijn signalen 

dat het beschermen van de ogen tegen fel zonlicht (bijvoorbeeld door het dragen van een 

pet/hoed of zonnebril) en het beschermen van de oren tegen lawaai, de achteruitgang kan 

vertragen. 

Behandeling en revalidatie 

Voor wat betreft het gehoor is een vroege 

interventie met gehoorrevalidatie van groot 

belang. Een kind dat doof of slechthorend 

geboren is, zal met hoorhulpmiddelen, 

liplezen en eventuele ondersteuning van 

gebaren, de gesproken taal goed leren 

ontwikkelen. Het dragen van hoortoestellen 

of cochleaire implantaten (CI’s) draagt ook 

bij aan de stimulatie van de gehoorzenuw. 

Hierdoor kan deze zo goed mogelijk blijven 

functioneren. 

Naarmate het zicht afneemt, wordt een 

groter beroep gedaan op het gehoor. Een 

speciale afstelling van de hoortoestellen 

-rekeninghoudend met het zichtverlies- is 

dan noodzakelijk. Ook is het belangrijk dat de 

CI’s of hoortoestellen niet alleen zijn afgesteld 

op een optimaal spraakverstaan, maar 

ook ingesteld zijn voor het richtinghoren 

buiten op straat.  Daarom is het raadzaam 

regelmatig (tenminste 1x per 5 jaar) een 

Audiologisch Centrum te bezoeken. 

Technische ontwikkelingen gaan snel; zo blijf 

je aangesloten op de beste hoortoestellen en 

instellingen. 

Waar we het voorheen vooral van 

gebruikelijke hulpmiddelen (zoals een 

taststok of geleidehond) moesten hebben, 

kunnen tegenwoordig ook alle slimme 

innovaties je ondersteunen. Die hulp is niet 

alleen heel praktisch, maar maakt het leven 

ook een stuk leuker! Denk hierbij aan slimme 

apps voor je smartphone die je kunnen 

helpen in je mobiliteit en in de communicatie, 

maar ook aan slimme innovaties in huis. 

Smart home en slimme apparatuur zijn hier 

voorbeelden van. Dit wordt ook wel domotica 
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In het Radboudumc is het Expertisecentrum 

gevestigd.

In deze polikliniek is een multidisciplinair 

team werkzaam dat gespecialiseerd is 

in Ushersyndroom. Het team bestaande 

uit KNO- en oogartsen, onderzoekers en 

ondersteunend personeel, gebruikt een 

persoonsgerichte aanpak om de zorg en 

diagnostiek voor patiënten te optimaliseren. 

Naast de zorg voor patiënten werken zij 

ook aan innovatieve behandelingen voor 

Ushersyndroom.

Een consult in het Radboudumc kan 

raadzaam zijn. Wanneer je daar als patiënt 

bekend bent, kun je aangemeld worden 

voor de CRUSH-database en bij toekomstige 

trials, wetenschappelijke onderzoeken en 

behandelingen benaderd worden. 

Lees meer over het maken van een afspraak 

met het Expertisecentrum via 

deze link: ushersyndroom.
nl/kennisportaal/netwerk/
landelijk-expertise-centrum-
ushersyndroom/

Voor de regelmatige oog- 

en oorcontroles kun je ook terecht bij RP/

Usher-gespecialiseerde artsen dichter bij 

huis. Ook zijn er diverse audiologische en 

revalidatiecentra in Nederland. Kijk voor 

meer informatie hierover en adressen op het 

Kennisportaal.

Expertisecentrum

of huisautomatisering genoemd. Door deze innovaties en hulpmiddelen te gebruiken kun je 

je zelfstandigheid vergroten en voorkomen dat je in een sociaal isolement terecht komt. 

Wereldwijd, ook in Nederland, wordt er veel onderzoek gedaan naar 

Ushersyndroom en behandeling ervan. Ook wordt er onderzoek gedaan op 

sociaal- en psychisch vlak en voor de verbetering van kwaliteit van leven. 

De ontwikkelingen in deze onderzoeken zijn hoopgevend en gaan snel. Wil 

je meer weten over de actuele stand van het onderzoek? Kijk dan op onze 

website: ushersyndroom.nl/kennisportaal/onderzoek/
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Leven met … 

Hoe verder na de diagnose?

Leven met Usher is leven in een voortdurend 

proces van verlies: een levend verlies. 

Psycholoog Manu Keirse omschreef het als 

volgt: “Verlies dat een leven lang aanwezig 

blijft, permanent is en eerder toeneemt of 

gradueel leidt tot nieuwe verliezen.” 

Het voortdurend verlies van mogelijkheden 

is moeilijk te verwerken. Je zicht is (weer) 

achteruitgegaan waardoor je iets moeilijker 

of niet meer kunt. Je slechte gehoor helpt 

dan ook niet mee om dat verlies te kunnen 

compenseren.

Erkenning dat dit verlies er is en mág zijn, nu 

en in de toekomst, geeft je de ruimte om op 

momenten dat er behoefte aan is, het verdriet 

toe te laten en erbij stil te staan. Door dit ook 

kenbaar te maken aan je omgeving kunnen 

zij op dat moment beter inspelen op jouw 

behoefte, naar je luisteren en er voor je zijn.

Het proces van een levend verlies is pittig 

en intensief. Bijvoorbeeld wanneer je bij 

mijlpalen geconfronteerd wordt met wat 

jouw kind nog niet kan of nooit zal kunnen, 

wanneer je merkt dat je (weer) afscheid moet 

nemen van bepaalde vaardigheden die je 

een jaar geleden nog wel kon, of wanneer 

het verdriet je simpelweg weer eens overvalt 

omdat je er even helemaal doorheen zit.

Leven met een levend verlies draait echter 

niet alleen om de verlieservaring. Wij 

zien ook dat het een proces is dat kracht 

geeft! Je wordt creatiever in het bedenken 

van oplossingen, je krijgt een enorm 

doorzettingsvermogen, je wordt steeds 

assertiever en je kunt meer genieten van de 

kleine dingen die er echt toe doen. 

Er zitten dus ook positieve kanten aan het 

proces. Veel mensen met het Ushersyndroom 

zijn high-performers en blinken onder andere 

uit op het gebied van sport, studie of werk.

Erover praten 
Naast het medische zit er ook een groot 

persoonlijk aspect aan de diagnose. “Hoe 

nu verder?” Erover praten is een belangrijk 

onderdeel van het proces. Met je kind/puber, 

gezin, familie, vrienden en collega’s. 

Erover praten helpt in je verwerking, maar 

ook om meer begrip te krijgen voor het 

proces waar jij in zit.
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Wat je verder kunt doen is contact zoeken 

met lotgenoten, zij hebben namelijk al 

eerder in jouw schoenen gestaan. Op het 

Kennisportaal delen zij hun ervaringen onder 

andere in de blogseries: “De dag dat ik de 

diagnose kreeg” en “Usher en de eerste keer”. 

Ook verschijnen er regelmatig interviews van 

mensen met Usher in de media. 

Zij zijn vaak een rolmodel of bron van 

inspiratie voor andere mensen met 

Ushersyndroom en hun omgeving. 

Voor ouders kan het moeilijk zijn om met hun 

kind over de diagnose te praten. Op onze site 

vind je tips van ervaren ‘Usher-ouders’ hoe je 

dit kunt doen. Maar volg hierin vooral je eigen 

gevoel!

Stichting Ushersyndroom faciliteert ook de 

mogelijkheid voor lotgenotencontact. Heb 

je hier behoefte aan? Mail dan je vraag naar: 
contactgroep@ushersyndroom.nl. Wij 

brengen je vervolgens in contact met een 

andere ouder of leeftijdgenoot.

Lotgenotencontact 

“Je bént niet je zicht. Je bént niet je gehoor. Je 

blijft in de kern altijd wie jíj ́ bent.”

Hulp vragen
Wanneer er extra ondersteuning 

nodig is, zijn er in Nederland 

verschillende organisaties die sociaal-

maatschappelijke diensten verlenen. 

Denk hierbij aan hulp bij aanpassingen 

en vergoedingen, extra training en 

revalidatie, psychologische hulp en 

ondersteuning bij school, werk, gezin 

etc. 

Wil je hier meer over weten? Kijk dan 

op ons Kennisportaal.

Zingeving
Een ander belangrijk punt is het 

vinden van zingeving. Zeker wanneer 

het moment komt dat betaald werk 

niet meer mogelijk is, omdat dit te 

veel van je vraagt. Wat bij jou past is 

afhankelijk van je persoonlijkheid, je 

kwaliteiten en waar jij ‘blij van wordt’. 

Veel mensen met Ushersyndroom lukt 

het goed om een betekenisvol leven te 

leiden en zich waardevol te voelen in 

de maatschappij. 

Joyce de Ruiter
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Binnen onze stichting zijn veel mensen actief die zelf Ushersyndroom hebben dan wel 

partner, ouder, kind of vriend zijn van iemand met Ushersyndroom. Zij hebben allemaal hun 

eigen verhaal en ervaring. De actieve inbreng van al deze mensen maakt onze stichting sterk 

en onderscheidt ons van andere goede-doelen-organisaties. 

Een van onze belangrijkste doelen is Ushersyndroom behandelbaar maken. Daarom zamelen 

wij geld in voor de financiering van onderzoek naar en de behandeling van Ushersyndroom. 

Hiervoor werken wij nauw samen met diverse onderzoeksteams in binnen- en buitenland, 

maar ook met ‘Usher-stichtingen’ wereldwijd. 

Naast financiering van onderzoek zetten wij ons 

ook in voor een betere kwaliteit van leven met 

Ushersyndroom. Dit doen wij o.a. door het 

samenwerken met artsen, onderzoekers en 

diverse ondersteunende organisaties voor 

mensen met Ushersyndroom. Verder delen 

wij ervaringsverhalen en kennis via onze site 

en het Kennisportaal, organiseren wij events, 

webinars en lotgenotencontact.

De stichting is lid van de V.S.O.P 

waardoor we ook meer invloed 

kunnen uitoefenen op het 

beleid van de overheid in 

binnen- en buitenland 

ten aanzien van de 

zorg voor zeldzame 

aandoeningen.

Stichting Ushersyndroom

Scan mij en kom 
ook in actie!
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Heb je na het lezen van deze brochure -nu of op een later moment- behoefte aan meer 

informatie? Stichting Ushersyndroom heeft alle kennis en informatie gebundeld op één 

platform: Kennisportaal Ushersyndroom. Hier kun je meer lezen over Ushersyndroom en 

de laatste ontwikkelingen in het onderzoek. Ook 

vind je er meer informatie over het leven 

met Ushersyndroom, zoals bijvoorbeeld 

informatie over revalidatie met 

hulpmiddelen en allerlei andere 

tips voor het dagelijks leven. 

Tevens vind je er handige 

adressen, informatie voor 

extra ondersteuning, contact 

en veel ervaringsverhalen. 

Inschrijven voor onze 

nieuwsbrief behoort ook tot 

de mogelijkheden. Zo blijf 

je gemakkelijk op de hoogte 

van de laatste ontwikkelingen 

en onze activiteiten.

Wil je ons helpen of heb je nog 

vragen? Mail dan naar: 

info@ushersyndroom.nl

Meer informatie
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