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Tics kunnen lijken op symptomen van andere aandoeningen. Veel hulpverleners vinden 
het moeilijk om onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld onrust, dwang, repetitief gedrag 
en tics. Ook zijn tics niet altijd zichtbaar in de behandelkamer omdat ze (onbewust) worden 
ingehouden of omdat ze simpelweg niet op zichtbare plaatsen optreden. 

86% van de Touretters* heeft ook een andere aandoening. Bij zo’n 60% gaat dat 
over Obsessieve Compulsieve Stoornis (OCS). Mensen met OCS ervaren veel angst 
en/of onrust, en doen of denken dingen om dit tegen te gaan. Deze handelingen 
kunnen erg lijken op tics. Toch kunnen ze heel anders aanvoelen. Aan tics gaat een 
lichamelijke sensatie vooraf die door veel Touretters beschreven wordt als kriebel 
of spanning. De sensatie lijkt alleen weg te gaan door het uitvoeren van de tic.  
 
Tics en dwang waaraan een angst voorafgaat zijn de twee uitersten van een spectrum. In 
het midden van dit spectrum bevinden zich de dwanghandelingen waaraan géén angst 
voorafgaat. Deze handelingen moeten gewoon, net als tics. De onrust bij deze dwang noemen 
we ook wel not just right gevoelens of Tourette gerelateerde dwang. Mensen geven vaak aan 
de handeling uit te voeren “omdat het gewoon moet” of “omdat het anders niet goed voelt”. 
Er is geen specifieke reden in de vorm van een angst die voorafgaat aan deze dwang. Het 
is belangrijk om het achterliggende gevoel van de klachten goed te diagnosticeren. Op die 
manier kan er goed op worden ingespeeld tijdens de behandeling. 

In deze folder gaan we dieper in op Tourette en OCS. Hoewel er sprake is van twee aparte 
aandoeningen, lijken de symptomen (tics en dwang) zich op een spectrum te bevinden. Wat 
zijn nu precies de overeenkomsten en verschillen? En kan je dwang en tics wel helemaal los 
van elkaar zien?

Waarom deze folder?

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



Omdat tics, angst gerelateerde dwang en just right gevoelens zich op een spectrum lijken te 
bevinden, is het niet eenvoudig om de overeenkomsten en verschillen aan te geven. In dit 
schema zie je hoe het spectrum er ongeveer uitziet.

Spectrum

Positieve kenmerken

Tourette en OCS zorgen ook voor veel positieve kenmerken. Zo kan de onrust en 
chaos (en daarmee de snelle gedachten) in het hoofd leiden tot creativiteit. Andere 
voorbeelden van positieve kenmerken die Touretters en OCSers vaak delen zijn oog 
voor detail, doorzettingsvermogen en een goed inlevingsvermogen.

Behandeling
De eerste keuzebehandeling van zowel tics als dwang is gedragstherapie. In beide gevallen 
kan exposure therapie worden toegepast, eventueel in combinatie met andere cognitieve 
therapieën. Het verminderen van tics of dwang staat niet altijd gelijk aan het verhogen van 
de kwaliteit van leven. Het is daarom belangrijk om goed te kijken wat op het moment van 
behandelen het meest hinderlijk is. 

• Dwang met angst
• Om een ramp te voorkomen

• Tics met vervelend gevoel
• Om het gevoel weg te krijgen

• Not just right dwang
• Omdat het moet/ niet goed voelt



Overeenkomsten

Verschillen

Enkele overeenkomsten tussen tics en dwang zijn:
• Zowel bij tics als bij dwang moet de persoon iets doen: dan wel een beweging of geluid, 

dan wel een handeling.
• Zowel aan tics als dwang gaat iets naars vooraf (in de vorm van een gevoel of gedachte).

Omdat ze zich op een spectrum bevinden zijn tics en dwang (en dus ook Tourette en OCS)  
soms moeilijk van elkaar te onderscheiden. De tussenliggende not just right dwang maakt dit 
alleen nog maar moeilijker. De volgende kenmerken helpen om het verschil te herkennen. 

Tics

Plotseling en snel

Fragmenten en delen van normale bewegingen

Lichamelijke sensatie in de vorm van een onrustig of vervelend gevoel

Geen achterliggende betekenis

Start vaak tijdens de basisschoolperiode

Veranderen over tijd in aard en ernst

Kunnen voorkomen tijdens de slaap

Not just right dwang

Ritueel

Lijkt meer op doelgericht gedrag

Een onrustig of vervelend gevoel of een impuls

Omdat het anders niet goed voelt

Start vaak na de basisschoolperiode

Kleine veranderingen gedurende de tijd

Minder tijdens de slaap, soms wel in dromen

Dwang met angst

Ritueel

Lijkt meer op doelgericht gedrag

Angsten en gedachten of beelden

Om angst en stress te verminderen of te voorkomen

Start vaak na de basisschoolperiode

Kleine veranderingen gedurende de tijd

Minder tijdens de slaap, soms wel in dromen



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

