
Beste deelnemers en geïnteresseerden

Het is alweer enige tijd geleden dat jullie van ons hebben gehoord. Inmiddels is 
er van alles gebeurd. Niet alleen in onze onderzoeken, maar ook in de hele 
wereld. Het corona virus heeft op het moment een grote impact op ons leven. 
Wij hopen dat jullie allemaal gezond en veilig zijn en blijven. Vanwege het corona
virus zijn al onze onderzoeken voorlopig even gestopt, maar dit geeft ons wel 
de gelegenheid om jullie iets meer te vertellen over wat wij het afgelopen jaar 
hebben gedaan in onze onderzoeken! Vooral het EMTICS onderzoek heeft veel nieuwe resultaten 
opgebracht. Deze nieuwsbrief zal dan ook een EMTICS themanummer zijn, waarin we over de laatste resultaten van EMTICS 
vertellen. 

Wat onderzocht EMTICS ook alweer?
EMTICS (een afkorting voor European Multicenter Tics in Children Study) was het eerste grootschalige en langlopende 
onderzoek waarbij we onderzochten hoe tics ontstaan en waarom tics soms verergeren. Hiervoor keken wij naar (de 
samenhang tussen) aanleg, infecties en andere factoren zoals stress als mogelijke oorzaak voor het ontstaan en het 
verergeren van tics, en bijkomende problemen zoals dwang en aandachtsproblemen/hyperactiviteit. Het EMTICS onderzoek 
bestond uit twee delen: de beginstudie en de beloopstudie. In de beginstudie werden riscofactoren voor het krijgen van tics 
bij 260 kinderen (3 – 10 jaar) onderzocht. Het ging hierbij om kinderen die een verhoogd risico hadden op het krijgen van 
tics, namelijk kinderen die een broer, zus, vader of moeder met een chronische ticstoornis hadden. Deelname duurde 
maximaal drie jaar en stopte zodra het kind tic kreeg. In de beloopstudie werd het verloop van tics bij 715 kinderen en 
jongeren (3 – 16 jaar) met tics onderzocht. Deelname in de beloopstudie duurde maximaal achttien maanden. Bij beide 
deelonderzoeken werden het kind en zijn/haar ouders iedere vier maanden uitgenodigd voor een bezoek bij Accare. 

Wordt vervolgd op de volgende pagina…..
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Wat staat er in deze nieuwsbrief?
In deze nieuwsbrief beschrijven we de eerste resultaten van EMTICS. Zo gaan we in op een van de hoofdvragen van 
het EMTICS onderzoek: kan een streptokokken infectie ervoor zorgen dat tics verergeren? Ook gaan we dieper in 
op de relatie tussen stress en tics, en of er een verband is tussen de hoeveel vitamine D in het bloed en de ernst van 
tics. Tot slot vertellen we jullie iets over zogenaamde premonitory urges bij kinderen en jongeren. Dat zijn onrustige 
gevoelens of sensaties die personen met tics vaak ervaren vlak voordat ze een tic uitvoeren. 

Wij hopen dat jullie deze nieuwsbrief leuk vinden! Meer informatie over het TIC Genetics onderzoek en het TS-
EUROTRAIN onderzoek zal in onze volgende nieuwsbrief aan bod komen. Ook zullen we jullie dan meer vertellen 
over drie interessante nieuwe onderzoeken naar tics die we gaan starten in het komende jaar. Wil je alvast iets meer 
weten over deze drie nieuwe onderzoeken? Kijk dan snel op de laatste pagina van deze nieuwsbrief! 

Tot de volgende nieuwsbrief!

Jullie tic onderzoeksteam in Groningen:
Thai ̈ra Openneer (onderzoekspsycholoog)

Marieke Messchendorp (onderzoeksassistent/psycholoog) 
Andrea Dietrich (onderzoekspsycholoog)

Pieter Hoekstra (kinder- en jeugdpsychiater)

Jullie tic onderzoeksteam in Amsterdam: 
Chaim Huyser (kinder- en jeugdpsychiater)

Malindi van der Mheen (onderzoekspyscholoog)

Wil je meer weten over de methoden achter het EMTICS onderzoek? Lees dan dit 
Engelstalige artikel: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6349795/



Een van de hoofdvragen van het EMTICS onderzoek was in hoeverre infecties en auto-immuniteit een rol 
spelen bij het ontstaan en verergeren van tics.  Al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw werd aangenomen 
dat mogelijk infecties met Groep A- Streptokokken (ook GAS genoemd) een rol spelen bij tics en 
dwangklachten. Groep A-streptokokkeninfecties worden veroorzaakt door een bacterie, de streptokok. 
Deze bacterie kan veel verschillende ziektebeelden veroorzaken zoals roodvonk, keelontsteking of acuut 
reuma. Groep A-streptokokkeninfecties komen regelmatig voor bij mensen, voornamelijk bij kinderen, en 
verlopen meestal onschuldig. Ze worden vastgesteld via een keeluitstrijkje. 

Sommige kinderen krijgen heel plotseling tics of dwang waarbij het er soms op lijkt dat infecties hierbij een 
rol spelen. Hiervoor is het begrip “Paediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated With
Streptococcal Infections” (PANDAS) in het leven geroepen, nu ook samengevat onder de bredere term 
Pediatric Acute Neuropsychiatric Syndromes (PANS). Dit betreft een groep patiënten die in aansluiting op 
een Groep A-streptokokkeninfecties plots tics en/of dwangklachten kregen. De meningen hierover zijn tot 
op heden verdeeld. Hoewel uit onderzoek is gebleken dat er bij sommige patiënten een verband zou 
kunnen bestaan tussen Groep A-streptokokkeninfecties en het ontstaan of verergeren van tics, was 
hiervoor nog geen sluitend wetenschappelijk bewijs geleverd.

Wordt vervolgd op de volgende pagina…

Meer informatie over PANDAS kun je lezen in dit Engelstalige artikel 
(niet gratis): https://n.neurology.org/content/74/17/1397.2.long

Geen bewijs voor betrokkenheid Groep-A 
Streptokokken infecties



Om dit beter te onderzoeken heeft de EMTICS studie bij 715 kinderen en jongeren met 
langer bestaande tics om de 4 maanden over een tijdsbestek van 1 ½ jaar keeluitstrijkjes 
afgenomen. Ook is telkens de ernst van tics gemeten, om zogenaamde tic verergeringen op 
het spoor te komen. Er waren bij 43% van de kinderen tic verergeringen waargenomen, in 
totaal ging het om 405 tic verergeringen. Er kon echter geen verband worden gevonden 
tussen het optreden van een Groep A-streptokokkeninfecties en een daaropvolgende tic 
verergering. Hoewel er soms wel een Groep A-streptokokkeninfecties voorafging aan een tic 
verergering, bleek dit eerder op toeval gebaseerd. Er was namelijk ongeveer net zo vaak een 
ontsteking geweest zonder dat de tics verergerden. 

De onderzoekers kwamen daarom tot de conclusie dat het optreden van Groep A-
streptokokkeninfecties niet van invloed is op het beloop of de verergering van tics. Het is 
daarom zeer onwaarschijnlijk dat medische interventies die gericht zijn om deze infecties te 
voorkomen of te bestrijden, helpen om verergeringen in tics tegen te gaan. Deze studie is tot 
nu toe de eerste grote studie bij kinderen en jongeren met tics. Hierbij moet wel worden 
opgemerkt dat onze onderzochte groep geen PANDAS/PANS groep betrof, en er dus geen 
sprake was van een plots ontstaan van de tics. Dit onderzoek geeft dus geen antwoord of 
PANS bestaat, maar keek naar de rol van Groep A-streptokokkeninfecties bij kinderen en 
jongeren met langer bestaande tics. Dit onderzoek sluit ook niet het bestaan van afwijkingen 
in het afweersysteem die mogelijk wijzen op auto-immuniteit of de rol van andere infecties 
uit. EMTICS heeft ook hiernaar gekeken, zodra de onderzoekers meer weten, zullen we 
hierover berichten. 

OPMERKELIJK!
Uit ons onderzoek komt 
naar voren dat Groep A-
streptokokkeninfecties 
geen invloed heeft op het 

verergeren van tics

Geen bewijs voor betrokkenheid Groep-A 
Streptokokken infecties



Opmerkelijk!
Kinderen met meer ADHD symptomen hadden veel lagere Vitamine D 

waardes. Er was echter geen verband met tics. 

Het gebruik van vitamine supplementen is populair, vitamine C is bijvoorbeeld heel bekend. Vitamine C draagt bij aan 
een goede weerstand en een betere werking van het immuunsysteem. Dit geldt ook voor vitamine D dat wordt 
verkregen door voldoende zonlicht en dat ook in ons eten zit. Vitamine D is een belangrijke bouwsteen voor ons 
afweersysteem, waarvan ook wordt gedacht dat dit betrokken is bij tics. Er zijn nog niet heel veel onderzoeken en de 
meeste daarvan hadden weinig deelnemers. Daarom hebben EMTICS onderzoekers naar het verband tussen vitamine 
D en verschillende soorten symptomen bij 715 kinderen en jongeren met tics gekeken, namelijk naar de ernst van tics, 
en de ernst van dwangklachten en aandachtsproblemen/hyperactiviteit (ADHD). Beide laatstgenoemde symptomen 
komen veel voor bij tics. Eerder onderzoek heeft een vitamine D tekort aangetoond bij mensen met verschillende 
aandoeningen waarbij gedacht wordt dat afweerprocessen betrokken zijn, namelijk bij ADHD, dwangstoornis, of 
autisme spectrum stoornissen. 

Wij vonden in dit onderzoek geen verband tussen een vitamine D tekort en meer ernstige tics. Vitamine D lijkt 
dus niet betrokken te zijn bij tics. Wat wij echter wel vonden was dat de hoeveelheid vitamine D in het bloed 
duidelijk lager was bij de kinderen met tics met meer ADHD problematiek. Dit zou er mogelijk op kunnen wijzen 
dat het misschien nuttig is om voedingssupplementen te slikken – of om meer zonlicht te krijgen bij kinderen en 
jongeren met ADHD symptomen. Echter, voordat concrete aanbevelingen kunnen worden gegeven is er eerst meer 
onderzoek nodig. Bij Accare is er een onderzoek gaande of het slikken van voedingssupplementen (met vitamines, 
mineralen en sporenelementen) helpt (VANTASTIC onderzoek). De resultaten worden in 2022 verwacht. Door de 
coronacrisis is al het onderzoek nu even stilgelegd. Spreek in alle gevallen eerst met je behandelaar voordat je 
voedingssupplementen inneemt.  

Vitamine D tekort bij kinderen met tics?



Een interessant krantenberichtje over vitamine D: 
https://www.hln.be/wetenschap-planeet/medisch/moeten-we-
bang-zijn-voor-een-teveel-aan-vitamine-d-en-kan-dat-
kwaad~abe0782c/

Meer informatie over ADHD en vitamine D 
(Engelstalig): https://chadd.org/adhd-weekly/sunlight-
for-adhd-what-the-science-says/

Wist je dat…..
ADHD veel minder vaak voorkomt in landen en gebieden met meer zonlicht? 

Meer weten? Lees dan dit 
Engelstalige ar1kel (niet 

gra1s): 
h7ps://www.biologicalpsych
iatryjournal.com/ar1cle/S00
06-3223(13)00175-3/fulltext

Meer informatie over vitamine D

https://www.hln.be/wetenschap-planeet/medisch/moeten-we-bang-zijn-voor-een-teveel-aan-vitamine-d-en-kan-dat-kwaad~abe0782c/
https://chadd.org/adhd-weekly/sunlight-for-adhd-what-the-science-says/


Nemen tics toe bij stress? 
Veel kinderen en jongeren die tics hebben vertellen vaak dat tics toenemen in stressvolle situaties of tijdens 
langere periodes van stress. Dat kan een gebeurtenis zijn als een verjaardagsfeestje, de CITO toetsen of naar 
een nieuwe school gaan. Maar niet bij iedereen is dat zo, en bij sommige kinderen lijkt stress geen impact te 
hebben op de tics. Dus wat is nu waar? Is het toeval dat tics toenemen bij stress of is er wel een verband? Om 
toeval uit te sluiten, doen we wetenschappelijk onderzoek. Er zijn maar weinig onderzoeken die dit hebben 
onderzocht, en zeker niet in zo’n groot onderzoek als EMTICS! Wij hebben dit onderzocht bij 715 kinderen 
en jongeren tussen de 3 en 16 jaar met langer bestaande tics uit de EMTICS beloopstudie. Hierbij hebben we 
de gegevens van de eerste meting gebruikt en gekeken of de tics ernstiger zijn als er meer stress werd 
ervaren. Dit was op basis van vragenlijsten die de ouders en de kinderen hebben ingevuld. 

Nu kan het natuurlijk ook zo zijn dat iemand meer stress heeft door de tics, dus dat stress een gevolg is van 
de tics, en niet andersom. Of, misschien gaat het allebei kanten op. Dit zullen we in onze volgende studie 
onderzoeken, waarbij we alle metingen meenemen binnen de 1 ½ jaar waarin we de kinderen hebben gevolgd. 
Dan kunnen we iets meer zeggen over wat komt door wat. 

En ja, niet helemaal onverwacht vonden wij een duidelijk 
verband tussen ervaren stress en ergere tics!

De relatie tussen tics en stress



Waarom nemen tics toe bij stress?

We weten hier nog heel weinig over. Ons idee was dat het 
stressregulatiesysteem hiermee te maken zou kunnen hebben, namelijk de 

zogenaamde HPA-as (hypothalamus-hypofyse-bijnier-as). Dit is een 
hormonaal systeem dat begint in de hypothalamus, een gebied in de 
hersenen dat behoeftes reguleert als honger, dorst en slaap en een 
cruciale rol speelt bij het omgaan met emoties, en eindigt in de de 

bijnieren. De bijnieren zijn kleine organen die boven de nieren zitten en 
belangrijk zijn voor de productie van hormonen. Bij stress komen 

hormonen vrij (zoals cortisol) die ons lichaam en de hersenen 
voorbereiden om met de stressvolle situatie om te gaan. Omdat dit via de 

hersenen loopt, zou dit mogelijk ook tics kunnen veroorzaken.    

Binnen EMTICS hebben we daarom stukjes haar afgenomen bij alle 
kinderen en jongeren. In het haar kan het stresshormoon ‘cortisol’ 
worden gemeten: 1 cm lang haar komt ongeveer overeen met het 

ervaren van stress gedurende 1 maand. 

Onze verwachting was dat de cortisol waardes hoger zouden zijn bij meer 
ernstige tics. Verder verwachtten wij ook dat de cortisol waardes hoger 

zouden zijn bij meer stress. Maar dit hebben wij niet gevonden. Er was 
geen verband met het stresshormoon cortisol. Een reden hiervoor zou 
misschien kunnen zijn dat de stress die werd ervaren over het algemeen 

niet heel ernstig was. Deelnemers hadden ook een wekelijks 
stressdagboek ingevuld. Hierbij ging het meestal om gebeurtenissen uit 
het dagelijks leven, zoals naar school gaan of op vakantie gaan. Ander 
onderzoek heeft wel aangetoond dat cortisol samenhangt met meer 
ernstige stress (bijvoorbeeld, verlies van een vriend). Omdat deze 

ernstige stress heel weinig voorkwam in onze EMTICS groep, kunnen we 
hier dus heel weinig over zeggen. 

Werking van de HPA-as
De HPA-as zorgt ervoor dat in stressvolle situaties een gebiedje
in de hersenen, de hypothalamus, een bepaald hormoon afgeeft
aan het bloed (corticotrofine releasing hormoon [CRH]). Dit
hormoon stimuleert de afgifte van weer een ander hormoon
(adrenocorticotroop hormoon (ACTH)) door de hypofyseklier, 
welke vervolgens de productie van het stresshormoon cortisol 
door de bijnieren in gang zet. Het stresshormoon cortisol zorgt
voor het vrijmaken van onder andere glucose en cholesterol om 
actief te kunnen zijn in tijden van stress.



Een onrustig gevoel voorafgaand aan een tic

De meeste personen met tics voelen een onrustig gevoel of een vervelende gewaarwording voorafgaand aan een tic. 
Dit gevoel is vaak moeilijk te omschrijven en kan heel verschillend zijn, zoals een soort jeuk of een kriebel of het 
gevoel dat er iets niet helemaal goed is. Vaak verdwijnt dit gevoel als de tic is uitgevoerd. In het Engels worden deze 
sensaties ook wel ‘premonitory urges’ genoemd. 

Tot nu toe werd er gedacht dat deze premonitory urges eigenlijk alleen maar voorkomen bij kinderen die 11 jaar en 
ouder zijn. Er werd gedacht dat jongere kinderen deze premonitory urges nog niet hadden ontwikkeld of nog niet zo 
goed konden omschrijven. Wij hebben dit onderzocht bij 656 kinderen die mee hebben gedaan aan het EMTICS 
onderzoek. Wij hebben voor dit onderzoek alleen de gegevens van de eerste meting gebruikt. 

Uit ons onderzoek bleek dat 81% van de kinderen tussen de 3 en 7 jaar, 95% van de kinderen tussen de 8 en 10 jaar, 
en 97,5% van de kinderen van 11 jaar en ouder al premonitory urges hadden. Premonitory urges komen dus 
heel veel voor bij kinderen en jongeren, en ook bij veel jongere kinderen dan vroeger werd gedacht. 
Dit is belangrijk om te weten, aangezien premonitory urges vaak ook worden gebruikt bij behandelingen voor tics. 
Bijvoorbeeld bij ‘Habit Reversal Training’, een behandeling die zich richt op premonitory urges als een manier om te 
weten wanneer een tic komt en daarvan gebruik maakt om te voorkomen dat een tic wordt uitgevoerd. Maar het is 
wel belangrijk dat er meer onderzoek gedaan wordt naar premonitory urges bij hele jonge kinderen, want wij 
kunnen (nog) niet met zekerheid zeggen dat hele jonge kinderen ook echt weten wat ze voelen en goed kunnen 
verwoorden wat ze voelen.

Daarnaast hebben we in dit onderzoek ook gekeken naar het verband tussen premonitory urges en de ernst van tics, 
maar ook van bijkomende problemen zoals aandachtsproblemen/hyperactiviteit (ADHD) en dwang. Wij wilden weten 
of de premonitory urges erger waren als de tics, of de bijkomende problemen als ADHD en dwang, ook meer 
voorkwamen. Wij vonden dit verband alleen bij kinderen tussen de 8 en 10 jaar, maar niet bij kinderen die jonger of 
ouder waren. Waarom dit verband alleen bij kinderen tussen 8 en 10 jaar te vinden was, is nog onduidelijk. Het kan 
zijn dat deze kinderen het moeilijker vinden om een onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld symptomen van 
ADHD en dwang en tics. Mogelijk kunnen oudere kinderen dit onderscheid al veel beter maken. In de komende 
nieuwsbrieven kunnen jullie meer lezen over premonitory urges!



TOUCH 

In de TOUCH studie gaan wij kinderen en 
jongeren tussen de 8 en 18 jaar met tics en 
dwang vergelijken. 

Sommige tics kunnen heel veel op dwang 
lijken. Ook komen dwangproblemen vaak 
voor bij kinderen en jongeren met tics. Maar 
tot nu toe weten we eigenlijk niet zo goed 
wat de overeenkomsten en verschillen zijn 
tussen tics en dwang. 

Door middel van hersenonderzoek (met een 
MRI scan), vragenlijsten en computertaakjes 
willen wij dit onderzoeken. Dit onderzoek is 
eenmalig en wordt uitgevoerd in Groningen.

Tackle your Tics

Tackle your Tics is een intensieve
training voor kinderen en jongeren
(9-17 jaar) met een ticstoornis. In 
vier dagen plus een
terugkommiddag gaan zij samen aan
de slag met: gedragstherapie, 
oefenen met een trainingsapp, uitleg
over tics, leren om op een positieve
manier om te gaan met tics, en
ontspannende activiteiten. Een team 
van experts van o.a. Accare, De 
Bascule, Yulius en Stichting Gilles de 
la Tourette onderzoekt of deze
behandeling effectief is en voor
welke kinderen dit het beste werkt. 

In het najaar starten weer nieuwe
groepen in Amsterdam. Aanmelden
is mogelijk voor kinderen uit heel 
Nederland.

Kijk op tourette.nl/tackle-your-tics/ 
of vraag aan je behandelaar bij
Accare of hij of zij je meer kan
vertellen.

Weet jij nu al dat je graag wilt meedoen aan een van deze onderzoeken, of wil je 
meer informatie ontvangen? Mail dan naar ticgenetics@accare.nl

BOUNCE BACK

In dit onderzoek zijn wij benieuwd
wat jouw sterke kanten zijn en hoe 
goed jij met tics om kan gaan. Wij
zien namelijk dat sommige kinderen
en hun ouders heel goed met 
Tourette om kunnen gaan, maar 
anderen het soms moeilijk vinden. 
Waar ligt dat dan aan? En wat 
kunnen we doen om kinderen en 
hun ouders verder te helpen? 

Wij zullen een groot aantal kinderen
en ouders vragen een vragenlijst in 
te vullen via de computer, tablet of 
smartphone. 

Wist je dat… wij bij Accare dit jaar met drie nieuwe 
onderzoeken naar tics starten?

Het is bekend dat tics voor een groot deel erfelijk bepaald zijn. Echter, de genen die tics 
veroorzaken zijn nog niet gevonden. Met deze grote internationale studie proberen we de 
genen te vinden die tics veroorzaken. Voor dit eenmalige onderzoek zoeken wij kinderen en
volwassenen met een chronische ticstoornis, en hun ouders die geen tics hebben! Dit
onderzoek wordt uitgevoerd in Groningen en in Amsterdam.


