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Bijna iedereen heeft wel eens van Tourette gehoord. Maar lang niet iedereen weet precies 
wat deze aandoening inhoudt. Er bestaan veel misverstanden rondom Tourette, zoals 
het stigma dat alle Touretters* uit het niets vloek- en scheldwoorden uitroepen. Deze tic, 
coprolalie genaamd, komt voor bij zo’n 15% van de Touretters. Tics als oogknipperen of 
kuchen komen veel vaker voor. 

Tics kunnen lijken op symptomen van andere aandoeningen. Daardoor komt het regelmatig 
voor dat Touretters (verkeerd) gediagnosticeerd worden met een verwante aandoening, 
zoals ADHD, OCS of ASS, terwijl er eigenlijk sprake is van Tourette. Ook hebben veel 
mensen Tourette in een lichte mate of hebben ze niet door dat de dingen die ze doen tics 
zijn. Door dit alles duurt het gemiddeld vijf jaar vanaf de eerste symptomen voordat een 
Tourette-diagnose wordt gesteld.

Tourette kent vele verschijningsvormen. Tics en andere kenmerken kunnen sterk wisselen in 
ernst en aard. Ook tussen mensen met deze aandoening zijn er grote onderlinge verschillen. 
Iedereen heeft zijn of haar eigen combinatie van tics en bijkomende kenmerken. Tourette 
wordt alleen gediagnosticeerd op basis van tics, maar uit onderzoek weten we dat 86% 
van de Touretters ook één of meer andere aandoeningen heeft. Ook hierdoor wordt het 
diagnosticeren en helpen van Touretters bemoeilijkt.

Met deze folder willen we misverstanden uit de wereld helpen en meer kennis verspreiden 
over Gilles de la Tourette.

Waarom deze folder?

Het syndroom van Gilles de la Tourette, of kortweg Tourette, is 
een neuro-psychiatrische aandoening en komt naar schatting 
bij één op de honderd mensen voor. Een belangrijk kenmerk 
van Tourette is het hebben van tics. Tics zijn plotselinge, snelle, 
terugkerende en niet-ritmische bewegingen en geluiden die 
alleen tijdelijk te onderdrukken zijn. De tics ontstaan meestal 
rond het vijfde levensjaar en zijn vaak het ergste tussen de acht 
en twaalf jaar. Na de pubertijd kunnen ze afnemen. 

We maken onderscheid tussen bewegings- en geluidstics, 
enkelvoudige- en samengestelde tics. Bij enkelvoudige tics is er 
één beweging of geluid, dat op zichzelf staat. Bij samengestelde 
tics zijn meerdere spiergroepen betrokken. Daarnaast bestaan 
er gedachtentics. Hierbij ontstaan steeds dezelfde gedachten of 
beelden in het hoofd.

Wat is Gilles de la Tourette?

*waar wij Touretters schrijven kun je ook volwassenen en kinderen met Tourette lezen.



Voorbeelden van veel voorkomende tics zijn:

Enkelvoudig Samengesteld

Beweging
Oogknipperen
Hoofdschudden
Tong uitsteken

Opspringen
Dingen aanraken
Obscene gebaren

Geluid
Kuchen
Keelschrapen
Snuffen 

Woorden herhalen
Schuttingtaal 
Zinnen uitspreken

Andere kenmerken
Uit onderzoek blijkt dat 86% van de Touretters ook één of meer andere aandoeningen 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. 

Enkele van deze kenmerken zijn: aandachtsproblemen, hyperactiviteit, onrust, impulsiviteit, 
dwanghandelingen, slaapproblemen, leerproblemen, depressiviteit, woede en angsten. 
Lees meer in onze folder Meer dan tics.

Behandeling
De focus van de behandeling van Tourette ligt op het verhogen van de kwaliteit van leven en 
het accepteren van de aandoening, niet op genezing. Dit is namelijk niet mogelijk. Het kan 
lastig zijn om te leren leven met Tourette omdat de tics buiten je wil om gebeuren. Wanneer 
er sprake is van veel last van de bijkomende kenmerken of als er sprake is van lijden in het 
dagelijks leven kan hulp van bijvoorbeeld een psycholoog, neuroloog of psychiater uitkomst 
bieden. Zij kunnen je informeren over behandelmogelijkheden.

Volgens de Europese richtlijnen is de eerste keuze behandeling gedragstherapie. 
Voorbeelden van andere behandelvormen zijn medicatie, diepe hersenstimulatie en botuline 
toxine injecties.

Welke tics Touretters hebben, 
verschilt per persoon. De tics 
kunnen veranderen en in intensiteit 
variëren. Over het algemeen 
verergeren tics door spanning en 
verminderen ze door concentratie, 
maar het natuurlijke beloop van 
Tourette kan ook de oorzaak van 
de wisselingen zijn.

https://tourette.nl/wp-content/uploads/2020/12/Folder-Meer-dan-tics_digitaal.pdf


Positieve kenmerken

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 leiden 
tot creativiteit en het hebben van een goed gevoel voor humor. 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 zijn ze vaak niet te stoppen.

Stichting Gilles de la Tourette is een organisatie van iedereen met Tourette, hun omgeving 
en hulpverleners die hiermee te maken hebben. Gezamenlijk werken we aan het vroegtijdig 
opsporen van de aandoening, het vergroten van de kennis hierover en het verspreiden 
van deze kennis. Wij willen een aanvulling zijn op de reguliere zorg, de acceptatie van de 
aandoening verbeteren en de weerbaarheid van alle betrokkenen verhogen.

We streven naar een samenleving waarin begrip is voor Tourette en waaraan iedereen met 
Tourette kan deelnemen. Daarnaast moeten alle Touretters de juiste middelen aangeboden 
krijgen om als volwaardig burger te kunnen functioneren in de maatschappij.

Onze stichting bestaat uit een vrijwillig bestuur, tientallen enthousiaste vrijwilligers en een 
adviesraad bestaande uit hulpverleners die gespecialiseerd zijn in Tourette.

Onze stichting richt zich op het geven van voorlichting, het 
organiseren van lotgenotencontact en het behartigen van de 
belangen van Touretters en hun omgeving.

Onze belangrijkste activiteiten zijn:
• Voorlichting geven door middel van het uitgeven van het 

Tourette Magazine, brochures en folders; onze website, 
sociale media en lezingen.

• Lotgenotencontact organiseren & persoonlijk contact 
faciliteren, zowel offline als online.

• Organiseren van de jaarlijkse Landelijke Contactdag en 
Europese Tourettedag.

• Ondersteunen en bevorderen van wetenschappelijk 
onderzoek naar oorzaken en een behandeling van Tourette.

Wat wij doen

Stichting Gilles de la Tourette



Vanaf 25 euro per jaar ben je donateur van Stichting Gilles de la Tourette. Met dit bedrag 
steun je onze werkzaamheden op het gebied van lotgenotencontact, belangenbehartiging, 
voorlichting en wetenschappelijk onderzoek. Wanneer je donateur bent ontvang je drie keer 
per jaar het Tourette Magazine, krijg je korting op onze brochures en activiteiten en heb je 
digitale toegang tot al onze reeds uitgegeven Tourette Magazines. 
Aanmelden kan via www.tourette.nl.

Omdat al onze activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers kunnen we jouw hulp goed 
gebruiken. Wil jij je handen uit je mouwen steken voor een goed doel? 
Mail naar bestuur@tourette.nl. 

Jouw hulp is onmisbaar

In ons Tourette Netwerk zijn 
hulpverleners verzameld die ervaring 
hebben met het verlenen van hulp 
aan Touretters. Dit zijn hulpverleners 
uit uiteenlopende disciplines, zoals 
neurologen, psychiaters, psychologen, 
fysiotherapeuten, ervaringsdeskundigen 
en alternatieve hulpverleners. Het 
Tourette Netwerk wordt regelmatig 
aangevuld en is te vinden op: 
www.tourettenetwerk.nl.

Tourette Netwerk

https://tourettenetwerk.nl/
https://tourette.nl/
mailto:bestuur@tourette.nl



