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Tics kunnen heel vervelend zijn, zowel voor de omgeving als voor Touretters* zelf. Dit kan 
meerdere oorzaken hebben. Soms gaat het om de grote hoeveelheid tics (sommige Touretters 
hebben wel  duizend tics per uur), waardoor het uitvoeren van de gemakkelijkste taken erg 
moeilijk wordt. In andere gevallen is er sprake van één of meerdere vervelende tics. Deze 
beperken meer door de vorm die ze aannemen, dan hoe vaak ze voorkomen. 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 of andere lichamelijke klachten zorgt. Het kan ook 
heel vervelend zijn als andere mensen iets van je tics zeggen of een beweging nadoen. Nog 
vervelender is het als pesters de tics aangrijpen als reden om te pesten.

Ook voor anderen kunnen tics vervelend zijn, bijvoorbeeld wanneer lessen onderbroken 
worden of kinderen als tic hun broertje of zusje slaan. Het is belangrijk 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 te starten. Psycho-educatie is daarbij altijd van belang. In Europa is de eerste 
keuzebehandeling voor tics gedragstherapie. Als deze onvoldoende (snel) resultaat geeft 
of er is een reden om hier niet mee te starten (bijvoorbeeld wanneer er een voorkeur 
voor medicatie is) is medicamenteuze behandeling mogelijk. Uit onderzoek blijkt dat 
gedragstherapie en medicatie even effectief zijn tegen tics. Echter, medicatie kan mogelijk 
leiden tot bijwerkingen en werkt alleen zolang deze gebruikt wordt. Het is belangrijk een 
goede balans te vinden tussen last van tics en last van mogelijke bijwerkingen. In deze folder 
beschrijven we verschillende middelen, de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen. 

Waarom deze folder?

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

Let op: bij medicatie staat de kennis en ervaring van de arts altijd voorop. Deze folder dient 
als initiële of aanvullende informatie.



Er is geen enkele medicamenteuze behandeling specifiek ontwikkeld voor tics. Echter, 
medicatie die ontwikkeld is voor andere aandoeningen blijkt ook werkzaam te zijn in de 
vermindering van tics. Inmiddels is een brede variatie van medicijnen onderzocht voor de 
behandeling van tics. Sommige van deze medicijnen zijn ook effectief voor bijkomende 
problemen en aanverwante aandoeningen. 

Een (kinder-)neuroloog of (kinder- en jeugd-)psychiater die ervaring heeft met Tourette kan 
meer vertellen over de doelen, werking en mogelijke bijwerkingen van de verschillende 
soorten medicijnen.

De volgende middelen zijn de meest gangbare in de behandeling van tics.

Medicatieklassen en middelen

Medicatieklasse Middel

Alfa-2-adrenerge 
receptoragonisten

Clonidine
Guanfacine

Atypische antipsychotica Aripiprazol
Risperidon
Tiapride
(Ami)sulpiride
Quetiapine

Typische antipsychotica Haloperidol
Pimozide

Overige medicatie Baclofen
Levetiracetam
Nicotinepleisters
Tetrabenazine
Cannabinoïden



Het doel van een behandeling van tics is 
het verminderen van (het ongemak door) 
de tics en mogelijk ook andere bijkomende 
problemen. Hierdoor is het gemakkelijker om 
met Tourette om te gaan. De tics zullen door 
medicatie (vrijwel) nooit geheel verdwijnen. 
Studies naar alle genoemde middelen laten 
een significante ticvermindering zien, met 
grote verschillen tussen de proefpersonen. 
Het kan dan ook even duren voordat het juiste 
middel gevonden is, in de juiste dosis, met zo 
min mogelijk bijwerkingen. Gespecialiseerde 
artsen kunnen vaak inschatten welk middel 
bij welke Touretter de hoogste kans van 
slagen heeft. Sommige middelen, zoals alfa-2-
adrenerge receptoragonisten, werken vooral 
goed in het verminderen van bijkomende 
klachten (bijvoorbeeld ADHD-gerelateerde 
problemen). Vervolgens heeft dit indirect een 
positief effect op de tics.

Resultaten

Bijwerkingen
Helaas geven deze medicijnen relatief vaak bijwerkingen. Voorbeelden van mogelijke 
bijwerkingen zijn hoofdpijn, afgevlakte gevoelens, gewichtstoename, slaperigheid en 
misselijkheid. Omdat ieder persoon anders reageert op een geneesmiddel, is het belangrijk 
dat een gespecialiseerde en ervaren arts toezicht houdt op de effecten. Samen met deze arts 
kan je op zoek gaan naar de juiste balans tussen de afname van de tics en de aanwezigheid 
van eventuele bijwerkingen. 



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/

