
Voor u staat een kind met een tic. Niet ongewoon op die leeftijd, denkt u. Dat is 

misschien wel zo, maar dit is hét moment om verder te kijken. Om welke tics gaat het 

eigenlijk? Motorische en vocale tics? Hoe lang duurt dat al? Zijn er ook andere klach-

ten? Is dit kind ook druk of  sociaal onhandig? Snel afgeleid of  dwangmatig? 

Mogelijk is er sprake van het syndroom van Gilles de la Tourette (Tourette-syndroom) 

en zijn er daaraan gerelateerde gedragsproblemen. Het uitroepen van obsceniteiten 

komt maar weinig voor en tics zijn niet altijd zichtbaar. Een diagnose wordt daarom 

vaak gemist, hetgeen de onzekerheid en ‘lijdenslast’ bij (jonge) patiënten en hun fami-

lie nodeloos verlengt. Stichting Gilles de la Tourette biedt u met deze uitgave in het 

kort uitleg over het Tourette-syndroom met de opvallendste kenmerken.

Verkorte
Screeninglijst

 Het syndroom van 
Gilles de la Tourette



Tics en het Tourette-syndroom
Een tic is een plotselinge, snelle, herhaalde, niet-ritmische stereotiepe  

motorische beweging of  vocale uiting. Het kan gaan om het syndroom van  

Gilles de la Tourette als er sprake is van zowel verschillende motorische tics als 

tenminste één vocale tic, die bovendien gedurende meer dan een jaar (met tus-

senpozen van max. 3 maanden) vrijwel dagelijks vele keren per dag optreden. 

Wanneer het gaat om alleen motorische of  vocale tics, kan er sprake zijn van een 

chronische motorische of  vocale ticstoornis.

Tics laten een wisselend verloop zien.  

Niet alleen zijn er sterke wisselingen binnen een 

dag, ook fluctueert de ernst van de tics in de loop 

van weken tot maanden, waarbij bovendien het 

type en het aantal aanwezige tics sterk variabel is 

over de tijd. Motorische tics komen frequenter 

voor dan vocale tics. Motorische tics kunnen  

enkelvoudig zijn zoals oogknipperen of  hoofd-

schudden, of  samengesteld zoals aanraken van 

voorwerpen of  het maken van gebaren. Ook vo-

cale tics kunnen enkelvoudig of  samengesteld zijn. 

Respectievelijke voorbeelden zijn kuchen, snuiven 

of  knorren en roepen van woorden of  hele zinnen.

De 8 meest voorkomende 
tics bij het Tourette-syndroom:

1. Oogknipperen

2. Andere gelaatstics

3. Hoofdschudden

4. Trekken met schouders

5. Geluiden

6. Grommen

7. Keelschrapen/ kuchen

8.  Scheldwoorden, vieze woorden,  

schuttingtaal (bij minder dan  

10% van de patiënten)
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Co-morbiditeit
Vaak geven bijkomende problemen meer hinder en beperkingen dan de tics zelf. 

Denk daarbij aan tics in combinatie met aandachtsproblemen en hyperactiviteit 

(ADHD), met dwanghandelingen en -gedachten (OCD) en met problemen in de so-

ciale vaardigheden (autisme spectrum stoornissen). Verder kunnen angst en depres-

sieve gevoelens voorkomen, meestal als gevolg van het hebben van een ticstoornis. 

Wat is kenmerkend voor het Tourette-syndroom? 

De aanwezigheid van

• verschillende motorische tics én

• tenminste één vocale tic

• gedurende meer dan een jaar vrijwel dagelijks vele keren per dag én

• niet langer dan drie maanden afwezig.

Behandeling 
Of  behandeling nuttig en nodig is hangt af  van hoeveel hinder men ondervindt 

van de verschijnselen. Denk hierbij aan gevoel van eigenwaarde, gezinsleven, 

sociale acceptatie of  functioneren 

op school. Indien behandeling is 

geïndiceerd, zijn op dit moment 

medicatie of  gedragstherapie de 

meest aangewezen behandelingen 

bij tics en het Tourette-syndroom. 

Beide zijn in wetenschappelijk 

onderzoek effectief  bevonden.

Algemene kenmerken van een ticstoornis:

• de beginleeftijd van tics ligt vóór het 21e jaar

• meestal beginnend met tics in het gelaat

• beperkte onderdrukbaarheid

•  dikwijls sensorische gewaarwording  

voorafgaande aan de tic

• fluctuerend verloop

• variatie in ticsoort en frequentie

•  verergering door stress en opwinding 

•  mogelijke bijkomende verschijnselen zoals 

ADHD, OCD, ASS/PDD-NOS.



Doorverwijzing
Doorverwijzing naar een in ticstoornissen ervaren behandelaar wordt aangeraden 

als er primair sprake is van een ticstoornis die gepaard gaat met duidelijke beper-

kingen in het dagelijks leven of  subjectieve last. Ook voor nadere diagnostiek 

kunt u bij deze specialist terecht.

De Stichting Gilles de la Tourette beschikt over adressen van neurologen, psychi-

aters en psychologen met ter zake kundige kennis van ticstoornissen. U kunt de 

stichting benaderen voor een adres bij u in de regio. 

Meer over protocollaire 
diagnostiek en behandeling

Zie hiervoor www.kenniscentrum-kjp.nl, thema Tics

Over deze uitgave
De Verkorte Screeninglijst is een uitgave van de Stichting Gilles de la Tourette, opgesteld in 
samenwerking met de Adviesraad van de Stichting.

Over de Stichting
De Stichting Gilles de la Tourette verstrekt deskundige informatie en voorlichting aan artsen, 
patiënten, ouders, leerkrachten, begeleiders en hulpverleners over alle aspecten van het 
Tourette-syndroom. Hierbij wordt zij terzijde gestaan door een Adviesraad waarin 
Nederlandse vakspecialisten op het gebied van ticstoornissen zitting hebben. Tevens 
organiseert de Stichting landelijke en regionale bijeenkomsten voor lotgenotencontact en geeft 
zij het kwartaalblad de ‘Tourette-Nieuwsbrief ’ uit. 

Contactgegevens Stichting:
Stichting Gilles de la Tourette  •  Postbus 925, 3160 AC Rhoon
Telefoon: 0900-7766554, (15 ct per minuut) 
E-mail: info@tourette.nl  •  Website: www.tourette.nl


