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Tics kunnen heel vervelend zijn, zowel voor de omgeving als voor Touretters* zelf. Het 
uitvoeren van tics kost veel energie en leidt vaak tot vermoeidheid en concentratieproblemen. 
Tics kunnen ook pijn tot gevolg hebben, bijvoorbeeld bij hevig hoofdschudden of het 
voortdurend aanspannen van spieren. Sommige Touretters hebben wel meer dan duizend 
tics per uur, waardoor het uitvoeren van zelfs de gemakkelijkste taken erg moeilijk wordt. In 
andere gevallen is er sprake van één of meer heel vervelende tics, die misschien niet vaak 
voorkomen maar toch erg hinderlijk kunnen zijn.

Ook voor anderen kunnen tics heel vervelend zijn, bijvoorbeeld wanneer lessen onderbroken 
worden of kinderen als tic hun broertje of zusje slaan. Het is belangrijk om te weten dat veel 
tics voor meer last zorgen bij de Touretter dan bij de omgeving. In veel gevallen is het goed 
mogelijk om de tics te negeren.  

Als er sprake is van een te grote last in het dagelijks leven kan besloten worden een 
behandeling op te starten. In deze folder gaan we dieper in op de behandeling met botuline 
toxine-injecties, of kortweg botox-injecties. Behandeling met deze injecties is een effectieve 
en veilige manier om (enkelvoudige) tics te verminderen. Dit kan alleen als de tic chronisch 
aanwezig is. De botox wordt in spieren geïnjecteerd en heeft een zeer lokale werking. Deze 
behandeling is dan ook vooral geschikt wanneer er één of enkele tics voor veel last zorgen. 
Bijwerkingen die eventueel zouden kunnen optreden zijn zwakte van de behandelde (of 
direct aangrenzende) spieren, een bloeduitstorting op de plek van de injectie indien een klein 
bloedvaatje geraakt wordt en griepachtige verschijnselen enkele dagen na de injectie. Omdat 
de botox na ongeveer drie maanden uitgewerkt is, verdwijnen de bijwerkingen daarmee 
ook. Botox-injecties zijn geschikt voor alle leeftijden, maar worden met name toegepast bij 
volwassenen.

Waarom deze folder?

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



Botuline toxine is een eiwit wat ervoor zorgt 
dat de signalen van de zenuwuiteinden naar 
de spiervezels minder goed overgebracht 
worden. Hierdoor raakt de geïnjecteerde spier 
enigszins verlamd, waardoor het niet goed 
meer lukt om een tic uit te voeren. Tegelijkertijd 
blijft er voldoende spierkracht over om de spier 
voor alle belangrijke taken te blijven gebruiken. 
Ook de drang om de tic uit te voeren neemt 
door de injectie af. Het is niet duidelijk hoe 
dit komt. Enkele theorieën hierover zijn dat er 
geen gevoel van opluchting meer volgt na een 
tic, dat het een direct effect is van de botuline 
toxine op de zenuwvezels, of dat tics over het 
algemeen minder voorkomen in spieren die 
minder gespannen zijn. 

Voor de behandeling wordt samen met een 
gespecialiseerde neuroloog bepaald waar, 
voorafgaand aan een specifieke tic, een 
lichamelijke sensatie wordt gevoeld. Deze 
lichamelijke sensatie wordt vaak ervaren in de 
vorm van een kriebel, druk of spanning. Aan de 
hand hiervan wordt bepaald waar de injectie 
gezet zal worden. Meestal is dit op de plaats 
waar de sensatie wordt gevoeld. De neuroloog bepaalt dan ook de dosis. De juiste dosis is bij 
iedereen anders en het kan soms even duren voordat de juiste dosis is gevonden. Wanneer 
er sprake is van opeenvolgende tics kan het voldoende zijn om alleen de plek van de eerste 
sensatie aan te prikken. 

Niet alleen motorische tics, ook vocale tics kunnen behandeld worden met dergelijke 
injecties. Hierbij wordt de botox in de stembanden geïnjecteerd. Dit wordt gedaan door een 
gespecialiseerde KNO-arts die ervaring heeft met botox-injecties in de stembanden. Het kan 
zijn dat de stem gedurende een paar dagen na de injecties wat zachter en hees is. Na een 
paar dagen verdwijnt deze bijwerking vanzelf. 

Hoe werkt het?



Resultaten
Er zijn helaas maar weinig studies die de werking van botox-injecties op tics hebben 
onderzocht. De onderzoeken die er zijn, zijn overwegend positief. De behandeling kent 
weinig risico’s en wordt dan ook regelmatig toegepast in gespecialiseerde ziekenhuizen.

De werking van de botox houdt ongeveer drie maanden aan. Bij de één zal dit iets langer 
zijn en bij de ander korter. Bij een goed effect kan de behandeling iedere drie maanden 
herhaald worden als daar behoefte aan is. In sommige gevallen blijft een tic weg na enkele 
behandelingen en is de herhaalde injectie niet meer nodig. Het kan voorkomen dat het effect 
van de injecties in de loop van de jaren iets vermindert. Vraag dan bij je neuroloog naar 
andere mogelijkheden. 

Laura (32): “De eerste keer vond ik het heel vreemd om de injecties te krijgen. 
Bij botox denk je toch al snel aan rimpels en ditzelfde spul werd nu in mijn 
rug en nek gespoten. Mij was verteld dat het gemiddeld zeven tot tien dagen 
duurde voordat de botox zou gaan werken, maar ik merk het vaak al in een 
paar dagen. Inmiddels ga ik al een paar jaar iedere drie maanden naar het 
ziekenhuis voor nieuwe injecties. Ze zijn niet prettig, maar ze doen minder 
pijn dan ik had verwacht en het is snel voorbij. De tics en pijn in mijn rug zijn 
flink afgenomen en mijn angst voor prikken is zelfs minder geworden! Wat ik 
vooral fijn vind is dat de behandeling iedere drie maanden aangepast kan 
worden aan waar ik op dat moment last van heb.”



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

Het syndroom van Gilles de la Tourette, of kortweg Tourette, is een neuro-psychiatrische 
aandoening die naar schatting bij één op de honderd mensen voorkomt. 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. Daarnaast 
bestaan er gedachtentics. Hierbij ontstaan steeds dezelfde gedachten of beelden in het hoofd. 
Kenmerkend voor tics is dat er in veel gevallen een lichamelijke sensatie aan voorafgaat. Dit 
gevoel verdwijnt na uitvoeren van de tic.

De tics ontstaan meestal rond het vijfde levensjaar en zijn vaak het ergste tussen de acht en 
twaalf jaar. Na de puberteit 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. 

Er bestaan veel misverstanden rondom Tourette, zoals het stigma dat alle Touretters uit het 
niets vloekwoorden uitroepen. Deze tic komt voor bij zo’n 15% van de Touretters. Tics als 
oogknipperen of kuchen komen veel vaker voor. Om de diagnose Tourette te kunnen stellen, 
moet er zowel sprake zijn van beweegtics als van geluidstics.

Wat is Gilles de la Tourette?

Naast de tics hebben veruit de meeste Touretters andere kenmerken als dwang, spanning, 
concentratieproblemen, angst en slaapproblemen. Daar staan positieve kenmerken als 
creativiteit, originaliteit en empathie tegenover. 

Meer informatie over Tourette en onze stichting vind je op tourette.nl. Hulpverleners met 
ervaring met het behandelen van Tourette zijn te vinden op tourettenetwerk.nl.
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