
SYNDROOM van USHER 

 
Het syndroom van Usher is een ingrijpende erfelijke aandoening die 
doofblindheid veroorzaakt. Het is belangrijk dat het syndroom vroeg wordt 
ontdekt.  

Bij het syndroom van Usher is er sprake van drie types: 

• Type 1:  Het kind heeft gehoorverlies en evenwichtsstoornissen vanaf  
de geboorte. Het zicht gaat achteruit op kinderleeftijd (rond  
de pubertijd). Het kind gaat later lopen en zitten door de  
evenwichtsstoornissen. Kinderen met type 1 krijgen meestal  
een cochleair implantaat. 

• Type 2:  Het kind hoort minder goed vanaf de geboorte en krijgt  
hierdoor gehoorapparaten. Slechtziendheid begint in de  
puberteit of op jongvolwassen leeftijd. 

• Type 3:  Het kind heeft bij de geboorte een goed gehoor. Het gehoor  
en het gezichtsvermogen gaan geleidelijke achteruit. Hoe  
snel dit gaat verschilt per persoon. 

 

 

ONDERWIJS en EXPERTISE ONDERSTEUNING 
DOOFBLIND 
Kinderen met het syndroom van Usher zijn gebaat bij een onderwijsaanbod 
met specifieke benadering gericht op auditieve beperkingen rekening houdend 
met de geleidelijke achteruitgaan van het gezichtsvermogen (de visus), waarbij 
zaken als gehoor, visus, evenwicht, energiehuishouding, omgaan met verlies 
(life adjustment) en empowerment aandacht krijgen in de benadering. 



Kinderen met het syndroom van Usher volgen, afhankelijk van de 
ondersteuningsvragen, onderwijs in een reguliere, speciale of intensief speciale 
setting binnen cluster 2 scholen van Kentalis. Wanneer een leerling in een 
reguliere of speciale onderwijssetting onderwijs volgt en er 
ondersteuningsvragen zijn gericht op het syndroom van Usher dan is het 
mogelijk om Expertise Ondersteuning Doofblind te vragen om de specifieke 
onderwijsbehoeften in kaart te brengen. 

 

Voor veel up-to-date informatie en kennis wordt vanuit deze pagina met links 

door verwezen naar de website Ushersyndroom, die bestaat uit: 

 Campagnesite : Home - Ushersyndroom 

 Kennisportaal : Kennisportaal home - Ushersyndroom 

 

Het kennisportaal Ushersyndroom is ontwikkeld dóór en vóór mensen met 

Ushersyndroom, ondersteund door hun sociale omgeving, medici en 

wetenschappers. Stichting Ushersyndroom stelt dit portaal beschikbaar en 

hoopt met de totstandkoming hiervan te voorzien in een al jarenlang 

bestaande behoefte aan informatie en kennis van mensen met 

Ushersyndroom en hun families. 

 

1. Ushersyndroom  Wat is Ushersyndroom? - Ushersyndroom 

 

2. Leven met Usher  Leven met Ushersyndroom - Ushersyndroom 

 

3. Revalidatie   Revalidatie - Ushersyndroom 

 

4. Onderzoek   Onderzoek - Ushersyndroom 

 

5. Media    Media - Ushersyndroom 

 

6. Netwerk   Netwerk - Ushersyndroom  

                      Ushersyndroom - Oogvereniging 

 

https://ushersyndroom.nl/
https://ushersyndroom.nl/kennisportaal/
https://ushersyndroom.nl/kennisportaal/wat-is-ushersyndroom/
https://ushersyndroom.nl/kennisportaal/leven-met-ushersyndroom/
https://ushersyndroom.nl/kennisportaal/revalidatie/
https://ushersyndroom.nl/kennisportaal/onderzoek/
https://ushersyndroom.nl/kennisportaal/media/
https://ushersyndroom.nl/kennisportaal/netwerk/
https://www.oogvereniging.nl/oogaandoeningen/oogaandoeningen-overzicht/aandoening-ushersyndroom/

