COPING MET USHER:
ONDERZOEK NAAR ONDERSTEUNING
VOOR MENSEN MET BEPERKINGEN
IN HOREN EN ZIEN

Heb jij het syndroom van Usher of heb je een kind met het syndroom van Usher
en vind je het ook zo belangrijk dat er voldoende ondersteuning is bij het leren
omgaan met deze dubbelzintuiglijke beperking? Heb je goede ideeën of
ervaringen die je wilt delen? Neem dan deel aan het project Coping met Usher.
Mensen met beperkingen in horen en zien kunnen ondersteuning krijgen in het leren
omgaan met deze beperkingen. Dat wordt ook wel “psycho-educatie” genoemd.
Volwassenen met Usher geven echter aan dat deze ondersteuning te weinig is
geboden aan henzelf en hun ouders. Daarnaast geven ouders van jonge kinderen
met Usher aan dringend behoefte te hebben aan gespecialiseerde psycho-educatie.
Van de varianten van psycho-educatie die momenteel worden gebruikt is de
achtergrond en effectiviteit onduidelijk.

WAT HOUDT DEELNAME AAN HET PROJECT IN?
Personen met Usher en hun ouders kunnen zich aanmelden voor een enquête en/of
een groepsinterview, Met behulp van de enquête en het groepsinterview wordt
onderzocht wat de behoeften aan ondersteuning zijn bij het leren omgaan met Usher.
Op basis van de informatie uit de enquête, het groepsinterview en bijeenkomsten met
professionals wordt een nieuw ondersteuningsprogramma ‘Coping met Usher’
ontwikkeld.
Z.O.Z.

PRAKTISCH
De enquête is online en anoniem en duurt ongeveer 15 minuten. Het groepsinterview
bestaat uit een bijeenkomst in congrescentrum de Eenhoorn te Amersfoort en duurt
ongeveer 2,5 uur. Er is dan uitgebreid tijd voor discussie en uitwisseling van
ervaringen. Voor deelname aan het groepsinterview krijg je een
reiskostenvergoeding plus een onkostenvergoeding van 25 euro.

AANMELDEN
Met behulp van onderstaande links kan je je aanmelden voor de enquête en/of het
groepsinterview:
1. Aanmelden enquête
2. Aanmelden groepsinterview
Heb je vragen over deelname aan het project? Neem dan contact op met Ilse
van Zadelhoff via i.vanzadelhoff@kentalis.nl.

