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Wat willen jullie onderzoeken?
‘Gedragstherapie geldt als behandeling van eerste keuze bij het behandelen van tics. De reguliere behandeling bestaat
uit wekelijkse individuele sessies, gedurende ongeveer twaalf weken. Maar gezinnen
moeten vaak lang reizen naar een getrainde
therapeut. Het oefenen thuis vraagt behoorlijk wat motivatie en discipline. Stichting
Gilles de la Tourette vindt het belangrijk dat
behandelingen minder belastend zijn en niet
alleen focussen op tic-vermindering. In 2019
deden we een verkennend onderzoek op
kleine schaal naar de haalbaarheid van een
kortdurend, intensief behandelprogramma:
Tackle your Tics. We vonden aanwijzingen
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dat kinderen meer controle kregen over hun
tics, beter in hun vel zaten en zich gesteund
voelden door lotgenoten. We onderzoeken
nu in een groot onderzoek onder meer dan
honderd kinderen hoe effectief het programma is en voor wie.’
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Worden de kinderen ook gevolgd op
de lange termijn?
‘In 2021 en 2022 gaan er weer nieuwe
landelijke Tackle your Tics-groepen van start.
Op verschillende momenten in een periode
van zes maanden brengen we de tics en
andere klachten voor en na de training in
kaart met online interviews en vragenlijsten.
Ook kijken we naar voorspellers: voor welke
kinderen werkt deze vorm van behandeling
goed en voor wie blijft de reguliere behandeling aan te raden? Als we dat weten, kunnen
we advies op maat geven.’
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Investeren in een
eerlijk proces

Tackle
your Tics

Wat houdt het programma Tackle
your Tics precies in?
‘Tackle your Tics is een groepstraining voor jongeren van negen tot zeventien
jaar uit heel Nederland die last hebben van
tics - Tourette of chronische ticstoornis - en
er graag meer controle over willen krijgen.
In vier dagen volgen zij een programma dat
bestaat uit: gedragstherapie, uitleg over tics,
ontspannende activiteiten en workshops
van ervaringsdeskundigen om op een positieve manier te leren omgaan met tics en
andere klachten. Als ouder word je intensief
betrokken door ouderbijeenkomsten en een
dagelijkse terugkoppeling. Ook ben je bij een
therapiesessie aanwezig om te leren hoe je je
kind kunt helpen bij het oefenen thuis.’
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LEZERSVRAGEN

Annet Heijerman is psycholoog en promovendus bij
Levvel/AmsterdamUMC en
wetenschapsredacteur bij
Stichting Gilles de la Tourette.
In Tackle your Tics - een team
van experts, waaronder dr.
Chaim Huyser (Levvel) en prof.
dr. Lisbeth Utens (UvA/Levvel)
- komen wetenschappelijke,
klinische en ervaringskennis
samen. Tackle your Tics is een
samenwerking van Stichting
Gilles de la Tourette, Levvel,
Yulius, Accare, TicXperts,
Amsterdam UMC/UvA en het
Kenniscentrum Kinder- en
Jeugdpsychiatrie. Het doel
is de behandelmogelijkheden
en kwaliteit van leven van
kinderen met tics en hun
gezinnen te verbeteren.

Lees meer over dit onderzoek door de QR-code
te scannen. Kijk voor informatie en aanmelden

Enkele weken geleden heb ik gesolliciteerd. De vorige keer dat ik solliciteerde is meer
dan twintig jaar geleden en ik had dan ook wat hulp nodig van onze kinderen om mijn
verouderde CV wat op te leuken.
Het leek velen een goed idee als ik zou solliciteren op één van de vijf vacatures van de
Geschillencommissie passend onderwijs, in de wandelgangen de GPO genoemd. De
GPO is op zoek naar vijf nieuwe commissieleden: twee juristen als vice-voorzitters
en drie bijzitters met onderwijservaring. Mijn jarenlange ervaring met geschillen over
passend onderwijs zal binnen de commissie goed van pas komen, zo wordt beweerd.
De GPO is een oude bekende van mij. Destijds stond ik aan de wieg van deze
commissie die is ingevoerd bij de Wet passend onderwijs. Ouders hoopten dat de
GPO met een bindend advies de scholen zou kunnen verplichten om te zorgen
voor passend onderwijs voor hun kind. De strijd om een bindend advies verloren de
ouders van de schoolbesturen. De schoolbesturen zagen een commissie die aan hen
de wet kon voorschrijven, niet zitten.
Door de jaren heen heb ik zittingen van de GPO bezocht, als gemachtigde voor
ouders of als toehoorder. In mijn columns voor Balans heb ik vooral de eerste jaren
verslag uitgebracht van de uitspraken van deze geschillencommissie. Gaandeweg
werd duidelijk dat niet alle ouders onverdeeld tevreden waren met de geschillenbeslechting door de GPO en de roep van ouders om een bindend advies van de GPO
verstomde.
Echter, tijdens het laatste overleg met de Tweede Kamer heeft
minister Slob, in zijn 25-punten-plan, de bevoegdheid van de GPO
tot het opleggen van een bindend advies, weer op de agenda gezet.
Als de GPO aan ouders en scholen een advies kan opleggen, moeten
echter aan deze commissie hoge eisen worden gesteld. De GPO zal,
als het zover komt, meer moeten investeren in een eerlijk proces
zodat de kwetsbare leerling en ouder niet worden overvleugeld door
machtige schoolbesturen. Ook zal de kennis binnen de GPO over
het recht op onderwijs en de zorgplicht van scholen moeten verbeteren. Dat zal lastig worden want die kennis is schaars.
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ONTWIKKELINGSPROBLEMATIEK

Onderwijsjurist Katinka Slump
geeft in haar columns inzicht in
de complexe wet- en regelgeving
van het onderwijsrecht en wat die
regels voor gevolgen hebben voor
het recht op onderwijs van leerlingen en de rol daarbij van ouders.

KENNIS OVER
HET RECHT OP
ONDERWIJS EN DE
ZORGPLICHT VAN
SCHOLEN IS SCHAARS

op tourette.nl/tackle-your-tics of mail naar
a.p.heijerman@amsterdamumc.nl

 Ook een vraag stellen aan een professional?

En zo kwam het dat ik zat te puzzelen met een foto op mijn CV en weer een sollicitatiebrief verstuurde.
Het woord is nu aan de benoemingscommissie die is samengesteld uit vertegenwoordigers van Balans,
Ieder(in), Ouders & Onderwijs, PO-raad en VO-raad. Zij mogen samen bepalen hoe de GPO er de komende
jaren uit komt te zien. Ik wacht rustig af. Wordt vervolgd.

 Mail naar : redactie@balansdigitaal.nl
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