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Inleiding 

 

Informatie, ongemerkt ben je er elke dag mee bezig. Even opzoeken hoe laat 

die bijeenkomst is en hoe ik het beste kan reizen. Waar zal ik dat feest 

geven? Wordt m’n nieuwe telefoon een Apple, een Windows of een Android? 

Komend jaar verandert er weer van alles op zorgverzekering gebied, waar 

vind ik de beste tips? Met steeds geavanceerdere middelen worden we 

bijgepraat over nieuws, producten en ontwikkelingen. Naast tijdschriften en 

kranten, e-mailnieuwsbrieven, websites, radio- en tv-programma’s zijn het 

steeds vaker apps en sociale media die ons op de hoogte houden. En als er 

specifieke informatie nodig is, zijn de mogelijkheden legio: een vraag stellen 

kan via Google, het Facebook- of Twitternetwerk, een informatienummer of 

e-mailadres. Verjaardagen, spreekuren, netwerkborrels, noem maar op.  

 

Mensen met een ‘informatiebeperking’ kunnen niet of in mindere mate 

gebruik maken van al die informatiebronnen. Wie het Syndroom van Usher 

heeft, bijvoorbeeld, is al vanaf jonge leeftijd doof of slechthorend en gaat 

daarnaast óók steeds slechter zien. Een telefoontje plegen of luisteren naar 

een tv- of radioprogramma kan lastig zijn als je niet goed hoort. Met een 

beperkt zicht kan het gebruik van internet, sociale media en apps problemen 

opleveren. Gelukkig zijn er allerlei alternatieve mogelijkheden om informatie 

op te zoeken en informatie bij te houden. Maar.. om die oplossingen te 

vinden heb je wel…. informatie nodig.  

 

Usherpatiënten hebben bovendien een bijzondere informatiebehoefte. Als ze 

op jonge leeftijd te horen krijgen dat ze door een ernstige oogziekte het risico 

lopen om (bijna) blind te worden, roept dat heel wat emoties én vragen op. 

In het begin zijn het vaak medische vragen, vragen over keuzes die gemaakt 

moeten worden, over de toekomst. Later komen daar heel nieuwe vragen bij, 

als gevolg van de toenemende beperkingen. Ondertussen vraagt het gewone 

leven alle aandacht.  

 

In 2007 raakte ik persoonlijk, als vrijwilliger, betrokken bij verschillende 

initiatieven voor mensen met een beperkt zicht en gehoor, ook wel: 

doofblinde1 mensen. Een terugkerend signaal dat ik daarbij tegenkwam was, 

dat het aanbod van zorg én informatie niet zo goed aansloot bij de behoeftes 

die er waren. Dit kwam vooral doordat er vaak uitgegaan werd van een 

éénzijdige beperking.  

 

                                     

1  ‘Doofblind’ is een term die niet alleen gebruikt wordt voor mensen die volledig doof en blind zijn maar ook 

voor mensen die door een beperkt zicht én gehoor aangewezen zijn op specifieke hulp.  
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De invloed van de andere beperking werd nogal eens onderschat, met 

onvolledige of onjuiste adviezen tot gevolg. Dit herkende ik uit eigen 

ervaringen, want ik heb het Syndroom van Usher. Als gaat om informatie, 

spelen er voor Usherpatiënten dus meerdere uitdagingen: ze hebben 

behoefte aan specifieke informatie, maar het informatieaanbod houdt daar 

onvoldoende rekening mee. Verder ontstaat er door de beperkingen qua 

horen en zien ook een ‘informatiebeperking’.  

 

Het onderzoek 

In 2012 was ik op zoek naar opdrachten, waarin ik me verder kon ontwikkelen 

als tekstschrijver en webredacteur. Dit bleek een tijdrovende klus. Om ook bezig 

te blijven, leek het me interessant om te proberen zelf een website te maken, 

voor mensen met een beperkt zicht en gehoor. Leerzaam voor mezelf en 

wellicht hadden ook anderen daar iets aan. Al snel kwam het idee op om een 

enquête te houden, zodat ik de doelgroep beter zou leren kennen. Ik besloot 

me daarbij te beperken tot één specifieke groep: mensen met het 

Ushersyndroom, type 22. Van de achthonderd Nederlandse Usherpatiënten, 

hebben ongeveer vierhonderd mensen het tweede type. Terwijl ik aan de 

enquête werkte, groeide het oorspronkelijke idee om de doelgroep beter te 

leren kennen uit naar een specifiekere probleemstelling:  

‘Hoe kan het informatieaanbod beter inspelen op de behoeftes van 

Usherpatiënten en de mensen om hen heen.?’  

 

De uiteindelijke enquête bestond uit zestien meerkeuzevragen, open vragen en 

vragen met zowel keuzemogelijkheden als ruimte voor een aanvulling of 

toelichtingen. Zesendertig Usherpatiënten, zes betrokkenen en drie 

professionals vulden de enquête in. De meeste deelnemers vulden de enquête 

digitaal in. Drie personen kregen de enquête op papier en bij vier personen 

werden de vragen per telefoon doorgenomen. Sommigen kregen bij het invullen 

hulp van een begeleider van Kalorama. Bij de verwerking van de vragenlijst 

stonden de volgende twee onderzoeksvragen centraal: 

1. Welke wensen hebben Usherpatiënten, betrokkenen en professionals, als het 

om informatie gaat?  

2. Wat zijn de ervaringen van Usherpatiënten bij het zoeken naar 

informatie? 

 

                                     

2  In het volledige onderzoeksrapport is er een uitgebreide uitleg over het Syndroom 

van Usher en de verschillende types. Een korte uitleg vindt u via deze link. 

 

https://usherperspectief.wordpress.com/syndroom-van-usher-info-en-informatiebronnen/
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Een samenvatting van de bevindingen: 

 

1.  Welke wensen hebben Usherpatiënten, betrokkenen en 

professionals, als het om informatie gaat?  

 

Als eerste werd in kaart gebracht aan welke informatie de respondenten 

behoefte hadden en in welke vorm zij hun informatie wilden ontvangen. 

 

Aan welke informatie was er behoefte? - Wensen voor de inhoud. 

 Er was behoefte aan informatie over acht thema’s:  

- medische informatie,  

- hulpmiddelen en technische mogelijkheden,  

- ervaringsverhalen en mogelijkheden om lotgenoten te ontmoeten,  

- de sociale kaart, * 

- informatie voor betrokkenen,  

- algemene informatie,  

- tips voor het dagelijks leven als de beperkingen toenemen 

- verliesverwerking. 

 

Per thema is verkend over welke specifieke onderwerpen de respondenten 

geïnformeerd wilden worden. Dankzij de vele aanvullingen die gegeven 

werden is dit een uitgebreide verkenning geworden. De resultaten hiervan 

zijn opgenomen in het volledige onderzoeksrapport. 

 

 Voor de meeste respondenten was ‘medische informatie’ één van de 

belangrijkste drie thema’s. Over het belang van de andere thema’s 

verschilden de meningen – maar elk thema werd voor een aantal 

respondenten belangrijk gevonden. 

 

 Per thema was er vaak behoefte aan meerdere informatiesoorten, zoals: 

begrijpelijke uitleg, ervaringen, praktische informatie (wie, wat, waar, hoe 

duur, instructies), een activiteitenagenda, verdiepende artikelen of 

persoonlijk advies. 

 

 Er was, zoals verwacht, behoefte aan specifieke informatie. Enkele 

citaten: “Er zijn veel hulpmiddelen voor doven en blinden apart, maar 

welke hulpmiddelen zijn specifiek voor doofblinden? Doofblinden hebben 

andere noden van hulpmiddelen.” En: “Mensen zitten in een proces van 

verlies (horen, zien, emotioneel, sociaal enz.). Is hier voldoende 

ondersteuning in?”  
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Hóe wilden de respondenten geïnformeerd worden? - Wensen voor de 

toegankelijkheid. 

 

Wat de toegankelijkheid betreft, waren er drie groepen:  

1. De ‘online groep’ werd bij voorkeur geïnformeerd via internet, e-mail of 

social media.  

2. De ‘offline’ groep bestond uit mensen die alternatieve bronnen 

gebruikten, zoals gesproken informatie, een lijst met telefoonnummers, 

informatie in braille3. 

3. De ‘leer mij’-groep waren respondenten die hun éigen toegang tot 

informatie wilden vergroten, bijvoorbeeld door te leren omgaan met 

een smartphone of tablet, of leren werken met internet want met 

Zoomtext (vergrotingssoftware) lukt dat niet.  

 

 

2. Wat waren de ervaringen bij het zoeken naar informatie? 

  

Iets meer dan de helft van de ondervraagden was tevreden, of redelijk 

tevreden, over de beschikbare informatie. Maar een even grote groep vond 

het lastig, of heel lastig, om de juiste informatie te vinden.  

Honderdzevenmaal gaven de respondenten aan of, en zo ja hoe, de gewenste 

informatie gevonden was. In twintig gevallen werd de gezochte informatie 

niet gevonden, dit is 18,5%. De ervaringen met het zoeken naar informatie 

waren dus, al met al, wisselend.  

 

Verder kwamen er concrete knelpunten naar voren, zowel voor de inhoud als 

voor de toegankelijkheid van informatie. 

 

Inhoudelijke knelpunten: 

– Sommige respondenten legden uit waarom zij niet zo tevreden waren 

over de beschikbare informatie: “niet specialistisch genoeg”, 

“tegenstrijdig”, “niet up-to-date”.  

– Er was vraag naar informatie die niet of moeilijk te vinden was, zoals: 

informatie over verlichting in huis, ervaringsverhalen van betrokkenen en 

van mensen in een vergevorderd stadium van de ziekte. 

– Voor meerdere respondenten schoot de informatie van hun huisarts of 

medisch specialist tekort. 

  

                                     

3  Beide groepen hadden specifieke wensen. Deze zijn opgenomen in het volledige 

onderzoeksrapport. 
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Knelpunten in de toegankelijkheid: 

– Het aanbod was versnipperd, dat maakte het zoeken lastig. 

– De gewenste informatie werd niet altijd gevonden. 

– Sommigen hadden überhaupt geen idee welke informatie er was. 

 

 

Analyse 

Het was verrassend dat de enquête zoveel opleverde. Dit kwam onder andere 

doordat er veel gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid om antwoorden 

toe te lichten. Wat is de waarde van de bevindingen? Omdat het onderzoek 

een verkennend karakter had, hoefden er geen hypothesen getoetst te 

worden. Uitgangspunt waren signalen dat het informatieaanbod niet goed 

aansloot bij de behoeftes die er waren. Het uiteindelijke doel was: zicht 

krijgen op mogelijkheden om het informatieaanbod te verbeteren. Het 

verkennen van wensen en ervaringen zou wellicht concrete knelpunten en 

verbetermogelijkheden opleveren. 

 

 

Ervaringen 

De praktijkervaringen lieten vooral zien dat het informatieaanbod versnipperd 

was, dat teveel mensen het lastig vonden om de gewenste informatie te 

vinden en dat de informatie qua inhoud beter kan aansluiten bij de behoeftes 

van Usherpatiënten, betrokkenen en professionals.  

 

 

Wensen 

De inventarisatie van wensen, voor de inhoud van informatie, liet zien dat de 

belangstelling breed en gevarieerd was. Tegelijk was er behoefte aan 

gespecialiseerde informatie, over de gevolgen van het Syndroom van Usher 

en/of over specifieke mogelijkheden voor mensen met een beperkt zicht én 

een beperkt gehoor. Als het gaat om toegankelijkheid van informatie, 

tekenden zich de contouren af van drie groepen Usherpatiënten, die ieder 

andere behoeftes hadden. 

 

 

Ingewikkelde klus 

Als je de bevindingen op je laat inwerken, wordt wel duidelijk dat een beter 

informatieaanbod niet zomaar gerealiseerd is. Want er is behoefte aan heel 

gespecialiseerde informatie, maar tegelijk is de doelgroep klein en ook nog 

eens enorm gevarieerd. Toch zijn er zeker mogelijkheden. Om het gesprek 

daarover op gang te brengen, of op gang te houden, heb ik drie concrete 

ideeën voor verbeteracties geformuleerd. 
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Drie ideeën voor concrete verbeteracties  

 

Idee 1 – Aanbieders zouden kunnen nagaan of hun informatie 

voldoende gespecialiseerd is. 

Enkele respondenten benoemden het gemis aan informatie over adequate 

opvang; het voortdurende proces van achteruitgang kan je uit balans 

brengen. Hoe ga je daarmee om? Anderen benoemden het gemis aan 

informatie, waarin rekening gehouden wordt met beide beperkingen. Dit zijn 

denk ik cruciale knelpunten. Op beide punten is er behoefte aan verbetering: 

1. Nagegaan zou kunnen worden in hoeverre bestaande informatie voldoende 

inspeelt op typische vragen als gevolg van het Syndroom van Usher. Denk 

aan medische informatie, informatie over mogelijkheden voor opvang en 

advies na de diagnose en als het zicht of gehoor verder afneemt, 

informatie over mogelijkheden om in contact te komen met lotgenoten, 

ervaringsverhalen van Usherpatiënten, maar ook van betrokkenen, 

informatie over mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen.  

2. Nagegaan zou kunnen worden of informatie voldoende rekening houdt met 

beperkingen in horen én in zien. Denk hierbij aan onderwerpen als 

hulpmiddelen en techniek, regelingen en voorzieningen, de sociale kaart, 

activiteiten, het aanleren van nieuwe vaardigheden. Deze informatie is 

overigens voor een veel grotere doelgroep relevant, want er zijn ongeveer 

35.000 Nederlanders die een beperkt zicht én een beperkt gehoor hebben. 

 

Idee 2 - Informatieaanbieders zouden beter rekening kunnen houden 

met drie verschillende groepen die ieder specifieke wensen voor de 

toegankelijkheid hebben. 

Uit het onderzoek kwamen er drie groepen in beeld, die qua toegankelijkheid 

heel verschillende behoeftes hebben. Wie álle Usherpatiënten wil bereiken, 

doet er daarom goed aan om rekening met deze verschillende groepen te 

houden:  

 

 Groep 1 - Usherpatiënten die internet, e-mail en/of sociale media 

gebruiken (de meeste betrokkenen en professionals vallen waarschijnlijk 

ook onder deze groep).  

 

Om deze mensen beter te bereiken, kunnen informatieaanbieders een 

‘medialijst’ kunnen aanleggen en bijhouden, met digitale media waarvan 

‘online Usherpatiënten’ gebruik maken: Facebookgroepen, websites, 

nieuwsbrieven en dergelijke. Ook kunnen aanbieders gericht onderzoeken 

hoe Usherpatiënten de inhoud en toegankelijkheid van hun digitale 

informatieaanbod ervaren. Dat maakt inzichtelijk hoe ze nog beter op deze 

specifieke groep kunnen inspelen. 
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 Groep 2 - Usherpatiënten en betrokkenen die géén internet, e-mail en/of 

sociale media gebruiken en dus aangewezen zijn op andere 

nieuwsbronnen en op andere manieren om informatie op te vragen. 

 

Om deze groep te bereiken, zouden informatieaanbieders een medialijst 

kunnen aanleggen van (alternatieve) media waarvan ‘offline’ 

Usherpatiënten gebruik maken. Daarnaast zouden aanbieders kunnen 

nagaan of zij in hun publicaties voldoende ‘offline’ (contact)mogelijkheden 

aanbieden, zoals: een telefoonnummer, een postadres, of een spreekuur 

op een vaste tijd en een vaste plaats.  

 

 Groep 3 - Usherpatiënten die hun eigen toegang tot informatie wilden 

vergroten. 

 

Sommige respondenten gaven aan dat zij een training wilden volgen, 

bijvoorbeeld om te leren werken met de iPad of om internet te leren 

gebruiken in combinatie met een vergrotingsprogramma*. Zij waren 

blijkbaar gemotiveerd om nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Wellicht is 

dit signaal een mooie aanleiding voor het ontwikkelen van een 

gespecialiseerd ICT-adviestraject voor mensen met een beperkt zicht én 

een beperkt gehoor.  

 

Idee 3 - Zoek naar methodes die een voortdurende ontsluiting van 

informatie mogelijk maken, uitgaande van de vragen die er leven en 

met oog voor relevante ontwikkelingen.  

Uit de enquête komt naar voren dat een aanzienlijk deel van de respondenten 

niet zo tevreden of ontevreden was over de beschikbare informatie. 

Inhoudelijk zou de beschikbare informatie dus beter afgestemd kunnen 

worden op de vragen en ontwikkelingen die er zijn. Wellicht kunnen enkele 

goed doordachte experimenten aantonen welke vormen van 

informatieontwikkeling leiden tot een snelle toename van de gewenste, 

gespecialiseerde informatie.  

 

 

Conclusie  

Mensen met het Syndroom van Usher krijgen door het progressieve 

ziekteverloop met ingrijpende ‘interne’ veranderingen te maken, en dit al 

vanaf jonge leeftijd. Eerst is er de schok van de diagnose. En later de 

daadwerkelijke gevolgen daarvan. Naarmate de beperkingen toenemen, 

worden ze afhankelijker.  
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Juist op dit moment, als ze door toenemende beperkingen nieuwe informatie 

nodig hebben, neemt ook de informatiebeperking toe. Door een enquête te 

houden, hoopte ik zicht te krijgen op mogelijkheden om het informatieaanbod 

te verbeteren*. Op basis van een uitgebreide inventarisatie van wensen en 

ervaringen van mensen met het Syndroom van Usher type 2, enkele 

betrokkenen en professionals, konden er drie concrete verbeterpunten 

geformuleerd worden.  

 

De kern daarvan is: breng vragenstellers sneller in contact met de juiste 

informatieaanbieders, zorg ervoor dat álle Usherpatiënten zonder problemen 

de gewenste informatie kunnen opvragen en ontwikkel methoden waarmee 

het aanbod van gespecialiseerde informatie snel kan worden uitgebreid. 

 

 

Meer lezen, reageren, meedoen? 

 

 Vraag het gratis digitale onderzoeksrapport aan en/of de 

onderzoeksspecial van UsherPerspectief nieuws & updates waarin ik 

meer vertel over de Wandel UP’s en mijn droom.  

 

o E-mail: info@usherperspectief.nl 

o Twitter: @ushernieuwtjes 

 

Copyright 

 

Bent u enthousiast over dit publieksrapport? Tof! Het ongewijzigd delen 

ervan, of van fragmenten eruit, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan 

met bronvermelding (‘Eveline Vlug, initiatiefnemer van het project 

UsherPerspectief’) én met verwijzing naar de (werkende) downloadpagina, op 

usherperspectief.nl. In andere gevallen is het delen van (fragmenten uit) dit 

document alleen toegestaan als u daarvoor persoonlijk toestemming van mij 

heeft gekregen. Neem voor vragen hierover gerust contact op! 

mailto:info@usherperspectief.nl
http://www.twitter.com/ushernieuwtjes
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