
Stichting Gilles de la Tourette 
(opgericht in 1982)

Postbus 418, 2000 AK HAARLEM

Tel. 0900-7766554 (lotgenotencontact (€ 0,15 p/m))
Tel. 088-5054317 (administratieve vragen)

E-mail: info@tourette.nl
Website: www.tourette.nl

Stichting Gilles de la Tourette 
is een ANBI en een CBF 

erkend Goed Doel.

Gedragstherapie bij
Gilles de la Tourette

mailto:info@tourette.nl
https://tourette.nl/


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. Hierbij kan je denken aan het uitschreeuwen 
van vervelende woorden in het openbaar, maar ook zichzelf slaan of een tic die voor pijn in 
de spieren zorgt.

Ook voor anderen kunnen tics heel vervelend zijn, bijvoorbeeld wanneer lessen continu 
onderbroken worden of wanneer kinderen als tic hun broertje of zusje slaan. Het is belangrijk 
om te weten dat de meeste 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 behandelrichtlijnen is de eerste keuze behandeling voor tics 
gedragstherapie. Het gaat dan om twee specifieke vormen van gedragstherapie voor tics: 
Exposure en Responspreventie en Habit Reversal Training. Deze therapieën zijn geschikt 
vanaf de leeftijd van ongeveer negen jaar. Beide therapieën gaan uit van het principe dat er 
een sensatie voorafgaat aan de tic. Deze sensatie (vaak in de vorm van een kriebel, druk of 
spanning) vermindert of verdwijnt vaak na uitvoering van de tic. Tijdens de therapie wordt 
op dit proces ingegrepen. In deze folder vertellen we meer over gedragstherapie tegen tics.

Waarom deze folder?

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



Exposure en Responspreventie (bij kinderen spreken 
we vaak van ‘het tegenhouden van de tics’) richt zich 
op alle tics tegelijkertijd. Deze therapie wordt vaak 
toegepast wanneer er sprake is van veel verschillende 
tics en is erop gericht dat de Touretter leert wennen 
aan de sensatie die voorafgaat aan de tic. Dit is te 
vergelijken met een jeukende muggenbult. Wanneer 
hieraan gekrabd wordt, verdwijnt de jeuk voor even. 
Wel zorgt het krabben ervoor dat de jeuk terug blijft 
komen. Wanneer gestopt wordt met krabben, zullen 
de jeuk en de muggenbult verdwijnen. Het krabben 
is dan niet meer nodig.

Tijdens de therapie gaat de Touretter oefenen met het 
steeds langer tegenhouden van de tics. Wanneer dit 
lukt wordt het oefenen moeilijker gemaakt door extra 
te focussen op de sensatie en situaties te creëren 
waarin de sensaties en tics erger worden. Het is 
belangrijk om ook thuis goed te oefenen, om ervoor 
te zorgen dat de tics ook buiten de therapieruimte 
minder worden. Het uiteindelijke doel is gewenning 
aan de sensaties en daardoor minder tics. Het is -net 
als bij andere behandelingen- niet realistisch om te 
verwachten dat de tics volledig verdwijnen. Ook heeft 
onderzoek aangetoond dat de sensatie niet per se 
verdwijnt, zoals in het voorbeeld van de muggenbult, 
maar dat deze beter wordt verdragen. Het lijkt dan 
meer op het wennen aan het geluid van het getik van 
een nieuwe klok of aan de temperatuur van het water 
na een sprong in een koud zwembad.

Exposure en Responspreventie

Laura: “De therapie was zwaar, maar het was heel fijn 
om controle over mijn lichaam te krijgen”



Habit Reversal Training

Resultaten

Bij Habit Reversal Training (bij kinderen spreken we vaak van ‘een tegenbeweging maken’) 
worden tics één voor één behandeld. Na een fase van bewustwording van de tic wordt een 
zogenaamde tegengestelde beweging uitgekozen die het onmogelijk maakt de tic uit te 
voeren. Om de juiste beweging te vinden, wordt de tic samen met een therapeut als het ware 
ontleed: hoe begint de tic, welk gevoel gaat eraan vooraf, welke spiergroepen doen mee en 
in welke volgorde wordt de tic uitgevoerd? Voorbeelden van tegenbewegingen zijn de ogen 
wijd opensperren bij een oogknippertic, of de lippen op elkaar persen bij tong uitsteken. Zo 
valt er voor iedere tic een tegenbeweging te bedenken. 

Na het vaststellen van de tegenbeweging begint het oefenen: steeds wanneer de sensatie 
gevoeld wordt, wordt in plaats van de tic, de tegenbeweging uitgevoerd. Deze beweging 
wordt een minuut vastgehouden of net zo lang tot de sensatie minder is geworden. Als de 
tic hiermee voldoende is verminderd wordt een volgende tic volgens de zelfde stappen 
aangepakt.  Op deze manier krijg je  meer controle over de tics en treden ze minder vaak op. 
Ook bij Habit Reversal Training is het doel het verminderen, niet het laten verdwijnen, van de 
tics. Om optimaal van de behandeling te profiteren is het  belangrijk om thuis regelmatig te 
oefenen.

Uit onderzoek blijkt dat gedragstherapie tegen tics bij ongeveer 70% van de Touretters 
werkt. Wanneer dit het geval is, is er sprake van een ticreductie van gemiddeld 50%. Er zijn 
verschillende onderzoeken gaande om de werking van deze therapieën te verbeteren en de 
belasting te verlagen. Door inbreng van ervaringsdeskundige kennis is er naast de tics ook 
steeds vaker een focus op acceptatie en algehele kwaliteit van leven.

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar een kortere, intensieve vorm van 
gedragstherapie, met toegevoegde elementen zoals ervaringsdeskundigheid, groepssessies 
en een app. Kijk op tourette.nl/tackle-your-tics voor meer informatie.

https://tourette.nl/tackle-your-tics


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.

https://tourette.nl/
https://tourettenetwerk.nl/

