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partner van 28

Annemarie & Peter
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Hoe is het om partner van een slechtziende 
te zijn? Ben je de ogen van de ander, of juist 
niet? Hoe gelijkwaardig ben je eigenlijk? 
Deze keer vragen we het aan tekstschrijver 
en kinderboekenauteur Annemarie 
Jongbloed. Haar partner Peter heeft het 
Usher-syndroom.

‘Dat Peter slechthorend was en niet goed zag, was 
voor mij geen obstakel om een relatie aan te gaan. 
We waren smoorverliefd. Ja, Peter struikelde over 
stoepranden. Lastig, maar het was nu eenmaal zo. 
We wisten toen nog niet wat er precies aan de 
hand was. We genoten vooral van ons samenzijn.’

Spaans benauwd
Dat veranderde toen Annemarie op een dag de 
Volkskrant opensloeg. Haar oog viel op een artikel 
over het Usher-syndroom. ‘Ik las over mensen 
die doof of slechthorend geboren worden. En dat 
in de loop van de jaren hun zicht sterk achteruit 
gaat. Dit ging over Peter!’ Korte tijd later bezocht 
ze samen met Peter een congres over het Usher-
syndroom. Annemarie: ‘Ik zag tolken en vinger-
handlezers die doofblinde mensen begeleiden.  
Ik schrok, kreeg het Spaans benauwd en rende in 
de pauze naar buiten. Was dit ons voorland?’

Leven in het nu
Later begreep Annemarie dat de erfelijke 
aandoening drie varianten heeft en dat Peters 
aandoening onder type 2 valt; slechthorend 
geboren en op latere leeftijd sterk verminderd 
zicht. Peter kijkt door een koker. Zijn situatie is 
al een paar jaar redelijk stabiel. Annemarie kent 

het Zebravis-onderzoek dat voor mensen met 
Usher type 2a mogelijk perspectieven biedt om de 
achteruitgang van het zicht te stoppen (Red. zie 
Oog 2, pg. 11–13, 15) maar wil haar hoop er niet op 
vestigen. ‘Ik probeer in het nu te leven. Genieten 
van alles wat kan. Iedere keer als Peter een stap 
achteruit gaat, is dat een rouwproces. We hebben 
er al heel wat gehad; niet meer zelfstandig kunnen 
fietsen, niet meer alleen reizen met het openbaar 
vervoer, ander werk en periodes van niet kunnen 
lezen.’

“Peter is zoveel meer dan Usher”

Knuffelen en stoeien
Ondanks die tijdelijke rouwprocessen is het leven 
in huize Jongbloed voornamelijk een vrolijke en 
gezellige boel. Peter, Annemarie en de kinderen  
(7 en 14) knuffelen en stoeien veel met elkaar.  
De kinderen weten niet anders dan dat hun vader 
slecht hoort en ziet. Ze proberen hun rommel 
zoveel mogelijk op te ruimen en als Peter met hen 
buiten loopt, letten zij extra goed op. Natuurlijk 
is er destijds nagedacht over de vervulling van de 
kinderwens, maar de kans op Usher was zo klein 
dat ‘we de gok wel durfden te wagen’, vertelt 
Annemarie. 

Soms is het lastig
Op de vraag hoe Annemarie rekening houdt  
met Peters beperking, moet ze even nadenken.  
‘De eerste dagen van een vakantie bijvoorbeeld. 
Dat is vaak even zoeken. In een andere omgeving 
merken we hoe afhankelijk Peter is. Irritant. Voor 
hem omdat hij het vreselijk vindt als hij zijn weg 
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niet kan vinden. En voor mij omdat ik hem steeds 
moet begeleiden, zowel binnen als buiten. Soms 
zijn dingen gewoon lastig.’ Nog een voorbeeld? 
‘Nou, dan moet ik mee naar het toilet omdat hij 
niet weet waar het is, uitleggen waar het licht-
knopje zit, waar het wc-papier hangt en hoe je 
doortrekt.’
Annemarie ergert zich aan mensen die, zonder het 
te vertellen, van Peter weglopen. ‘Dan zie ik hem 
in het luchtledige praten. Klotemomenten, ik kan 
het niet anders omschrijven. Gelukkig is Peter zijn 
humor nooit verloren en kan hij er grapjes over 
maken.’ 

Wekelijkse wandeling
Hoe ze het volhoudt? Haar ogen stralen en er 
verschijnt een brede glimlach. ‘Maak van je hart 

geen moordkuil en mopper op zijn tijd. Het leuke 
in onze relatie overheerst na 23 jaar nog steeds. 
Peter is zoveel meer dan Usher. We hebben onze 
weg gevonden. Eens per week wandelen we. We 
vertellen elkaar wat ons bezighoudt over werk, 
kinderen, frustraties en nog veel meer. Zolang we 
van dag tot dag blijven leven en Peter blijft zoals 
het nu is, valt er nog ontzettend veel te genieten.’

Over het leven met een vader die slechthorend en 
slechtziend is, schreef Annemarie het jeugdboek 
‘Het geheim van de hulphond’. Meer informatie: 
www.schrijvergevonden.nl

www.ushersyndroom.nl


Annemarie en haar partner Peter in de deuropening van hun huis


