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Tourette, en veel problemen die daarmee samengaan, zorgen ook voor veel positieve 
kenmerken. Zo kan de onrust en chaos (en daarmee de snelle gedachten) in het hoofd tot 
creativiteit en het hebben van een goed gevoel voor humor leiden. Ook zorgen ze ervoor 
dat veel Touretters* heel gevat kunnen reageren. Door hun gevoeligheid zijn veel Touretters 
heel empathisch en loyaal. Door de tegenslagen die ze mogelijk ervaren hebben in hun 
leven, hebben veel Touretters geleerd om door te zetten en niet te stoppen voordat ze klaar 
zijn. Veel positieve kenmerken zijn op deze manier direct te linken aan problemen die vaak 
voorkomen bij Tourette. Daarom zien we vaak dat Touretters niet alleen dezelfde soorten 
problemen ervaren, maar ook dezelfde positieve kenmerken hebben.

Het kan soms lijken alsof Tourette je in ieder deel van je leven beperkt. Toch hoeft dit niet zo te 
zijn. Touretters kunnen ook een heel succesvol leven leiden, daar zijn veel voorbeelden van. 
Wist je dat er een chirurg is met Tourette? Een hele populaire zangeres? Een voetbalkeeper 
die mee heeft gedaan aan het WK? Er zijn leerkrachten, musici, cabaretiers, acteurs, schrijvers, 
de lijst gaat door en door! Tourette kan bepaalde delen van je leven moelijker maken, maar 
het kan je ook helpen. Als je Tourette omarmt als iets wat bij je hoort, als je stopt met ertegen 
te vechten, en leert hoe je ermee moet leven, dan kan niets of niemand je tegenhouden.

Waarom deze folder?

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

“Elk nadeel heb z’n voordeel”
- Johan Cruijff



33 positieve kenmerken
1. Is erg empathisch, voelt mee met anderen
2. Heeft een fantastisch gevoel voor humor.
3. Beleeft alles zeer intens.
4. Is van nature creatief (ook in het oplossen van problemen).
5. Is innovatief, inventief en vernieuwend.
6. Ziet de wereld vanuit een uniek perspectief.
7. Heeft een goed waarnemingsvermogen, ziet en hoort alles. 
8. Heeft oog voor details.
9. Is goed in dingen terugvinden, soms door een fotografisch 

geheugen.
10. Heeft een flitsend reactievermogen.

11. Is gevoelig.
12. Heeft veel doorzettingsvermogen.
13. Kan heel spontaan zijn.
14. Is vaak erg grappig.
15. Kan heel energiek zijn.
16. Is open en liegt vrijwel nooit, heeft een 

groot rechtvaardigheidsgevoel.
17. Is, indien niet afgewezen, in staat om 

veel vrienden te hebben en houden, 
contacten te leggen en te netwerken. 
Is zeer sociaal.

18. Kan goed omgaan met computers.
19. Kan zeer intens zijn wanneer in iets of 

iemand geïnteresseerd.



20. Heeft een groot verlangen naar erkenning en goedkeuring en is 
bereid om zich hiervoor in te spannen. Kinderen werken meer om 
de leerkracht te plezieren (zeker als het klikt) dan voor de punten.

21. Is zeer gevoelig voor positieve feedback en bekrachtiging, wordt 
hierdoor geactiveerd.

22. Is niet haatdragend, blijft nooit lang kwaad.
23. Werkt snel als het iets is wat leuk is.
24. Is moeilijk voor de gek te houden. Doorziet leugens goed en snel.
25. Kijkt altijd verder dan de oppervlakte. Ziet de kern van mensen, 

dingen of situaties. Vindt wat van binnen zit belangrijker.
26. Heeft een nuchtere kijk op de wereld. 
27. Is origineel, geen kuddebeest. 
28. Is loyaal, zeker wanneer dit wederzijds is.
29. Is snel geïnteresseerd, reageert bijna nooit onverschillig.
30. Is eerder geneigd zich volledig in te zetten voor taken vanuit de 

eigen motivatie, dan omdat het moet. 
31. Heeft vaak een uitgesproken talent, zoals tekenen, een instrument 

bespelen, acteren, sporten, zingen of cabaret. 
32. Heeft weinig kans ooit saai te worden.
33. Kan goed de aandacht richten op verschillende taken tegelijk, 

zoals tv-kijken, lezen en ondertussen een gesprek volgen.



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

