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Het syndroom van Gilles de la Tourette, of kortweg Tourette, is een neuro-psychiatrische 
aandoening die gekenmerkt wordt door tics. Tics zijn plotselinge, snelle, herhaalde 
bewegingen of geluiden die soms deels kunnen worden onderdrukt. 

Meer informatie hierover is te vinden op de site van Stichting Gilles de la Tourette:
www.tourette.nl

Positieve kenmerken – creativiteit, doorzettingsvermogen, 
empathie, humor, loyaliteit
Tourette, en veel problemen die daarmee samengaan, zorgen ook voor veel positieve 
kenmerken. Zo kan de onrust en chaos (en daarmee de snelle gedachten) in het hoofd tot 
creativiteit en het hebben van een goed gevoel voor humor leiden. Ook zorgen ze ervoor dat  
veel Touretters* heel gevat kunnen reageren. Door hun gevoeligheid zijn veel Touretters 
heel empathisch en loyaal. Door de tegenslagen die ze mogelijk ervaren hebben in hun 
leven, hebben veel Touretters geleerd om door te zetten en niet te stoppen voordat ze  
klaar zijn.

Alles is mogelijk
Het kan overkomen alsof Tourette je in ieder deel van je leven kan beperken. Toch hoeft 
dit niet zo te zijn. Touretters kunnen ook een heel succesvol leven leiden, daar zijn veel 
voorbeelden van. Wist je dat er een chirurg is met Tourette? Een hele populaire zangeres? 
Een voetbalkeeper die mee heeft gedaan aan het WK? Er zijn leerkrachten, musici, cabaretiers, 
acteurs, schrijvers, de lijst gaat door en door! Tourette kan bepaalde delen van je leven 
moelijker maken, maar het kan je ook helpen. Als je Tourette omarmt als iets wat bij je hoort, 
als je stopt met ertegen te vechten, en leert hoe je ermee moet leven, dan kan niets of 
niemand je tegenhouden. 

*waar wij Touretters schrijven kun je ook volwassenen en kinderen met Tourette lezen.
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Uit onderzoek blijkt dat 86% van de Touretters ook een andere aandoening heeft. Het 
gaat hier vaak om ADHD, OCS of ASS. Uit ervaring weten we dat mensen met tics vaak 
ook andere kenmerken delen, die niet altijd tot een diagnose leiden. In deze folder worden 
deze kenmerken op alfabetische volgorde beschreven.

Angst 
Angst komt vaak voor bij Touretters. Problemen lijken snel groter dan ze zijn en oplossingen 
worden niet altijd snel gevonden, waardoor paniek ontstaat. Zowel angst als andere emoties 
zijn vaak versterkt aanwezig. Dwangmatige en onrealistische gedachten kunnen angst erger 
maken. Als de angst te erg is kan therapie helpen.

Concentratie 
Touretters zijn vaak snel afgeleid door hun omgeving. Dat kan iets op hun bureau zijn, of 
iemand die aan het praten is. Wat het dan ook is: het zorgt voor een slechtere concentratie.  
Ook het tegenhouden van tics zorgt vaak voor een slechtere concentratie. ADHD komt vaak 
voor in combinatie met Tourette, en concentreren kan dan ook erg moeilijk zijn. Concentratie 
kan worden verbeterd door een rustige en overzichtelijke omgeving te creëren en werk op 
te delen in kleine taken.

Dwang
Dwang bij Tourette kan zich uiten in dingen moeten recht leggen, aanraken, checken, iets 
sorteren of ‘gewoon moeten doen’. Soms gaat de dwang gepaard met een angst (‘als ik dit 
niet doe, dan gebeurt dit erge ding’), maar vaak is het ook iets wat ‘gewoon’ moet worden 
gedaan omdat het goed voelt (het ‘just-right’ gevoel).

Dwanggedachten, intrusies en ‘gedachtentics’
Veel Touretters ervaren een continue stroom aan gedachten. Deze gedachten kunnen variëren 
van hele onschuldige gedachten over dagelijkse situaties tot gedachten over de dood. 
Sommige vormen een verhaal, anderen verdwijnen in een flits. Deze gedachten noemen 
we ‘gedachtentics’, dwanggedachten of intrusies. Het is belangrijk om te beseffen dat deze 
gedachten niet de werkelijkheid zijn. De emoties die gepaard gaan met deze gedachten zijn 
dat echter wel. Zo kunnen sommige gedachten ook angstig zijn, schuld of schaamte oproepen. 
Wanneer je hier veel last van hebt, is het belangrijk daar hulp voor in te schakelen.



Handschrift
Door tics, spanning in de spieren en motorische onhandigheid kunnen er problemen met 
het handschrift ontstaan. Dit kan tegen worden gegaan door de tijd te nemen om Touretters 
te leren schrijven. Dit kan langer duren dan bij anderen. Een laptop of tablet kan helpen met 
langere schrijfopdrachten. Het is niet aan te raden het schrijven helemaal op te geven.

(Hoog)gevoeligheid
Touretters zijn vaak erg (hoog)gevoelig, op verschillende manieren. Velen van hen nemen 
alles in zich op wat op een dag langskomt. Ze zien alles, horen alles, voelen alles. Dit kan 
erg vermoeiend zijn en kan tot irritatie en veel stress leiden. Kleding kan kriebelen en tics 
uitlokken. Als dit het geval is, zoek dan naar kleding met naden die niet kriebelen en knip 
zoveel mogelijk de labels uit kleren. Touretters zijn vaak ook erg gevoelig voor sfeer. Velen 
ervaren gevoelens sterker dan anderen. Deze gevoelens zijn echt en moeten serieus worden 
genomen. Touretters kunnen een laag gevoel van eigenwaarde ontwikkelen en hebben een 
verhoogde kans op depressies. 

Impulsiviteit
Touretters kunnen erg impulsief zijn. Ze zijn vaak enthousiast en denken wellicht niet aan 
langetermijneffecten. Dit kan ook juist fijn zijn, omdat ze zich zo niet beperken door te lang na 
te denken. Het kan behulpzaam zijn om samen te kijken naar de verschillen tussen situaties 
waar impulsiviteit prima is en situaties waarin het tot problemen kan leiden.

Onrust en chaos
De meeste Touretters ervaren een bepaalde onrust of chaos in hun hoofd en lichaam. Er is 
weinig structuur in de gedachten, er worden teveel connecties gemaakt en informatie blijft 
binnenkomen. Dit kan erg vermoeiend en frustrerend zijn, wat weer kan zorgen voor angst, 
verdriet en andere emoties. Wat kan helpen is het doen van ontspanningsoefeningen of het 
creëren van een ‘hyperfocus’ (een hoge focus op één onderwerp of plaats) door activiteiten 
als gamen, sporten of muziek maken. 

Pijn
Tics kunnen de vorm aannemen van erg heftige en snelle bewegingen en geluiden. Spieren 
kunnen dit niet altijd aan zonder dat er pijn ontstaat. Ook kunnen spieren niet altijd lang 
genoeg ontspannen tussen de tics om te herstellen. Hierdoor kan (spier)pijn ontstaan. Een 
fysiotherapeut kan helpen deze pijn tijdelijk te verminderen. Het aansterken van de spieren 
kan ook helpen. Zo kunnen ze de tics beter verdragen. Ook behandelingen die de tics 
verminderen kunnen helpen tegen pijn, net als Botulinetoxine injecties.  



Rechtvaardigheidsgevoel
Veel Touretters hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel wat kan helpen in opkomen voor 
henzelf en anderen. Ze voelen een grote drang naar eerlijkheid. Het komt voor dat wat de 
Touretter eerlijk vindt, niet per definitie eerlijk is in de ogen van een ander. Het helpt om 
zonder oordeel te luisteren naar de argumenten en je eigen argumenten uit te leggen. Het 
kan ook helpen om kinderen vanaf een jonge leeftijd aan te leren dat niet alles in de wereld 
eerlijk is.

Risicogedrag en behoefte aan balans
Veel Touretters zoeken naar balans in hun leven. Rust, reinheid en regelmaat zijn nodig om de 
chaos te beteugelen, maar teveel daarvan kan ook tot meer onrust leiden. Dit kan leiden tot 
risicogedrag. Veel Touretters zoeken naar spanning en risico’s. Ze trekken zich vaak terug nét 
voordat iets verkeerd gaat. Op deze manier zijn hun gedachten bezig en gefocust, in plaats 
van chaotisch. Gamen, muziek en sport kunnen voor dezelfde sensatie zorgen. Daarnaast 
zorgen deze vaak voor minder tics.

Slapen
Slaapproblemen komen vaak voor bij Touretters. Dit kunnen problemen zijn met in slaap vallen, 
de diepte van de slaap, nachtmerries of wakker worden in de nacht. Dit veroorzaakt veel 
vermoeidheid en daarom vaak ook meer tics en andere problemen. Ontspanningsoefeningen 
voor het slapengaan, lichttherapie en het beperken van blauw licht voor het slapengaan (door 
bijvoorbeeld de nachtlamp aan te zetten op schermen) kunnen helpen. 

Vermoeidheid
Het dagelijks leven met Tourette kan vergeleken worden met sporten op Olympisch niveau. 
Tics hebben niet alleen veel impact op de spieren, ze zijn ook erg vermoeiend. Daarbij 
komen de gedachten, onrust, gevoeligheid, slaapproblemen en pijn. Hierdoor wordt de 
vermoeidheid alleen maar erger. Het is daarom aan te raden om meer en vaker te rusten dan 
mensen zonder Tourette.

Woede
Touretters, vooral kinderen, ervaren vaak heftige woede of woedeaanvallen. Dit komt 
voornamelijk voor op momenten van vermoeidheid, overprikkeling, plotselinge veranderingen  
in structuur of planning of onvoorziene gebeurtenissen. Hier kan men het beste mee omgaan 
door te zorgen voor genoeg rust, duidelijkheid over structuur en planning en het houden aan 
beloften.




