
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.

Solliciteren en 
werken met

Gilles de la Tourette

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


Tourette heeft geen invloed op de intelligentie en de meeste Touretters* kunnen dan ook 
gewoon een opleiding volgen en/of werken, sommigen zelfs op hoog niveau. Toch zijn er 
Touretters die tegen beperkingen aanlopen op dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan een lagere 
belastbaarheid, omdat de tics en gevoeligheid voor prikkels een hoop energie kosten. Echter, 
iedere Touretter is anders: wat voor de één weinig moeite kost, kan voor de ander een groot 
obstakel vormen. In deze folder bespreken we verschillende onderwerpen die van belang 
zijn wanneer je gaat werken met Tourette.

Waarom deze folder?

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

Een belangrijk punt op het gebied van werken met Tourette is de vraag of je open wilt zijn 
over je aandoening en zo ja, in welke mate. Er zitten voor- en nadelen aan openheid geven 
over je Tourette. Door uitleg te geven over je Tourette: 
• Ben je andere mensen vaak voor. Als ze tics of andere dingen bij jou opmerken, weten ze 

al waar dit vandaan komt en kun je vervelende vragen of reacties vermijden. 
• Krijg je vaak de ruimte om uitleg te geven en te vertellen wat het voor jou betekent. Je 

kunt dan aangeven waar jij meer moeite mee hebt, wat je goed kunt en wat je nodig 
hebt. Zo ben je eventuele vooroordelen of stigmatisering voor. Samen kun je duidelijke 
afspraken maken.

• Krijg je in de meeste gevallen meer begrip dan als mensen maar moeten raden waarom 
jij bepaalde dingen doet of moeite hebt met iets. 

Helaas kan het ook nadelen hebben: 
• Sommige werkgevers denken dat het hebben van een aandoening veel gedoe oplevert, 

zoals het regelen van voorzieningen of een grote kans op uitval. Hoewel dit niet per se 
waar is, houdt het ze tegen je aan te nemen. 

• Soms kunnen je collega’s of werkgever je teveel als ‘anders’ behandelen, en denken ze 
dat je minder kunt.

Openheid



Tijdens het solliciteren met Tourette is het 
een afweging of, en op welk moment, je over 
je Tourette vertelt. De voor- en nadelen staan 
hiernaast genoemd. De keuze is persoonlijk: 
waar de één er al voor kiest het op het CV 
te zetten, begint de andere er pas over als 
duidelijk wordt dat de werkgever met jou in zee 
wil gaan. 

Bij het zoeken van werk is het belangrijk om 
te bedenken wat jouw manier van werken is. 
Sommige Touretters zijn heel gestructureerd: 
ze maken veel gebruik van to-dolijstjes en 
overzichten, soms op een dwangmatige 
manier. Andere Touretters zijn juist meer 
chaotisch en functioneren het beste als zij veel 
werkzaamheden combineren en afwisselen. 
Om succesvol te zijn in je werk is het belangrijk 
dat je de ruimte hebt om te werken op de manier 
hoe dit voor jou het beste gaat. Ook de sfeer 
binnen een organisatie is daarbij belangrijk. 
Probeer werk te vinden dat bij je past en wat 
je lange tijd kunt volhouden en maak duidelijke 
afspraken met je werkgever over je manier van 
werken. Zolang je (op je eigen manier) efficiënt 
bent, is er meestal veel mogelijk.

Solliciteren

Werken
Er zijn Touretters die een fulltimebaan hebben en zich prima redden op de werkvloer. Echter, 
Tourette kan ook belemmeren bij het zoeken, vinden en behouden van werk. De lagere 
belastbaarheid kan een rol spelen, waardoor een fulltimebaan niet mogelijk is. Soms is er een 
aanpassing van de werkplek nodig, bijvoorbeeld om deze prikkelarm te maken. Vooral als er 
ook sprake is van autisme of ADHD kan het zijn dat je moeite hebt je aan een planning of agenda 
te houden. Probeer een manier te vinden om zo goed mogelijk je afspraken na te komen. Blijf 
hierover ook duidelijk communiceren naar je collega’s. Vraag desnoods of zij je af en toe helpen.



Sommige Touretters kiezen ervoor om ondernemer (zzp’er) te worden. Als ondernemer heb 
je veel vrijheid in het indelen van je werkuren en werkplek. Bovendien kun je ervoor kiezen 
om aan verschillende opdrachten tegelijk te werken, iets wat prettig kan zijn als je een grote 
behoefte hebt aan variatie in je werk. Vanzelfsprekend moet je als ondernemer risico’s durven 
te nemen en over een grote mate van discipline beschikken, maar deze manier van werken 
kan voor Touretters een oplossing zijn.

Arbeidsongeschiktheid
Het kan zo zijn dat je door Tourette of andere aandoeningen volledig arbeidsongeschikt 
bent. Je komt dan in aanmerking voor een Wajong- of WIA-uitkering (zie UWV voor actuele 
voorwaarden). Als je wel kan werken, maar niet volledig of je hebt er ondersteuning bij 
nodig, dan val je onder de Participatiewet. Deze wet bestaat sinds 2015 en is er op gericht 
om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. Als 
arbeidsgehandicapte kun je begeleiding van je gemeente krijgen als je een baan zoekt. De 
gemeente kijkt samen met jou welke ondersteuning je nodig hebt om een baan te vinden, 
bij voorkeur bij een reguliere werkgever. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld zorgen voor 
aanpassingen op de werkplek of een jobcoach. Soms kan je in aanmerking komen voor 
beschut werk. Dit is alleen het geval als de kans om bij een reguliere werkgever aan de slag 
te gaan erg klein is, omdat er uitgebreide begeleiding en veel aanpassingen van de werkplek 
nodig zijn. Omdat de wetgeving rond arbeidsongeschiktheid regelmatig wijzigt, raden we je 
aan om bij je gemeente navraag te doen over je rechten en plichten. 



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/

