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Over de schrijvers/ fotografe: Jan de Kort is slechthorend en blind en zet zich al 
jaren in voor doofblinde mensen. Bart de Vries (1989) werkt sinds 1989 voor 
doofblinde mensen in Nederland en heeft studie en werkervaring aan de Perkins 
School for the Blind in Boston. Lorette Dorreboom werkte als fotografe o.a. voor de 
Rainbow Warrior (Greenpeace) en is sinds 2005 begeleidster van doofblinde mensen. 
 
Soort boek : Dit boekje, geschreven door ervaringsdeskundigen, is gemaakt om ‘een 
breed publiek kennis te laten nemen en begrip te laten krijgen voor de uitzonderlijke 
situatie van mensen met een beperking in horen en zien.’ Het bestaat uit drie 
hoofddelen: in deel één, Als horen en zien me vergaan’, bespreekt Jan de Kort die het 
syndroom van Usher heeft ervaringen uit zijn leven. In deel twee , Zo zie ik het, staan 
drie ervaringscolumns en deel drie, ‘In een notedop’, gaat in op de diversiteit binnen 
doofblindheid en levert praktische informatie. Tenslotte is er nog een hoofdstukje 
met extra informatie. Helder en duidelijk geschreven, met een mooie overzichtelijke 
lay out (32 pagina’s). 
 
Korte beschrijving: Centrale vragen in dit boekje zijn wat het met je doet als je 
doofblind bent en hoe je daarmee omgaat. Het hoort een beetje bij het boekje 
Uitgekaderd, waarin 12 doofblinde mensen geportretteerd staan. In dit boekje wordt 
doofblindheid vanuit een praktische invalshoek beschreven. In deel één kijkt Jan de 
Kort op 57-jarige leeftijd terug op zijn leven met het syndroom van Usher: hoe hij er 
achter kwam dat hij het had, hoe het zijn leven beïnvloed heeft en hoe hij een 
evenwicht heeft gevonden. Vervolgens staan er drie verschillende verhalen in het 
boek: één over leven met het Syndroom van Alport, één over de aankoop van een 
spijkerbroek en één over het belang van handen. Daarna volgt een instructief en 
leerzaam hoofdstuk over soorten doofblindheid, leven met doofblindheid, 
omgangstips, hulpmiddelen en voorzieningen. Het boekje bevat informatie over 
nuttige websites , instellingen en enige boeken. 
 
Wat viel op: Ik vond de omgangstips erg leerzaam. En natuurlijk ben ik onder de 
indruk van de persoonlijke verhalen. 
 
Citaten: Pag. 7-8: “Usher, een genetische aandoening waarbij men in het horen en 
het zien beperkt is en beperkter wordt. Ik weet nog dat ik er weinig mee kon. In mijn 
oor zat een gehoorapparaat en van mijn ogen had ik nog weinig last. De kop  
vervolgens in het zand en gewoon doorgaan. …. Totdat er op mijn veertigste iets 
knapte. Een burnout.” 
Pag. 9: “Iemand die slecht hoort leert ter compensatie al snel goed te kijken naar de 
lichaamstaal. Men volgt de ander zolang het thema duidelijk is. Praat men tijdens de 
verjaardag over het weer? De slechthorende gast babbelt lekker mee. Totdat oom 
Koos ineens vraagt hoe het op school was. Een fijn regenbuitje is nooit weg oom. Mis. 
Gelach. Heb je soms teveel gedronken jongen? Zodra men van onderwerp wisselt, 
gaat iemand die slecht hoort de mist in. Zo simpel is dat.” 
 
Recensie: http://www.doofblindennetwerk.nl/index.php?p=280241 Het boek is in 
eerste instantie bedoeld om mensen die weinig weten over de dubbele zintuiglijke 
beperking inzicht te verschaffen. In de tweede plaats is het boek zeer geschikt voor 



vele onderwijsvormen. Het is toegankelijke informatie, kort en bondig beschreven. 


