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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. Door deze 
problemen komt het regelmatig voor dat Touretters* (verkeerd) gediagnosticeerd worden 
met een verwante aandoening, zoals ADHD**, OCS of autismespectrumstoornis (kortweg 
autisme), terwijl er eigenlijk sprake is van Tourette. 

Omdat 86% van de Touretters ook een andere aandoening heeft, komt het regelmatig voor 
dat Tourette naast één of meer van de genoemde aandoeningen aanwezig is. Tourette wordt 
dan niet altijd als zodanig herkend. Het duurt gemiddeld vijf jaar vanaf de eerste symptomen 
voordat een Tourette-diagnose wordt gesteld. Wanneer er sprake is van zowel Tourette als 
ADHD is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten dat ADHD in de weg kan staan tijdens een 
behandeling tegen tics. Als dit het geval is, is het aan te raden eerst de ADHD te behandelen 
en daarna pas de Tourette. Goede diagnostiek is dan ook erg belangrijk.

In deze folder gaan we dieper in op Tourette en ADHD. Hoewel Tourette en ADHD aparte 
aandoeningen zijn, vertonen ze veel overlap. ‘Pure’ vormen van beide aandoeningen zijn 
zeldzaam. Wat zijn nu precies de overeenkomsten en verschillen?

Waarom deze folder?

*waar wij Touretters schrijven kun je ook volwassenen en kinderen met Tourette lezen.
**wanneer we in deze folder over ADHD spreken, spreken we zowel over het overwegend 
onoplettende beeld (voorheen: ADD), het impulsieve/hyperactieve beeld als over het 
gecombineerde beeld.



Uit onderzoek blijkt dat ADHDers vaker dan 
anderen Tourette hebben. De schatting is 
dat zo’n 20% van de kinderen en jongeren 
met ADHD ook chronische tics ontwikkelen. 
Omdat ADHD vaak eerder zichbaar is, en 
daarom ook eerder gediagnosticeerd wordt, 
kan het zijn dat dit percentage in werkelijkheid 
groter is. Tics die later ontwikkelen worden 
dan niet als zodanig herkend. Andersom 
hebben kinderen en volwassenen met 
Tourette ook vaker ADHD dan anderen. 
Volgens de meeste onderzoeken gaat het om 
zo’n 50%.

Hoe vaak komt het voor?

Positieve kenmerken

Tourette en ADHD zorgen ook voor veel positieve kenmerken. Zo kan de onrust en 
chaos (en daarmee de snelle gedachten) in het hoofd leiden tot creativiteit en het 
hebben van een goed gevoel voor humor. Ook zorgen ze ervoor dat velen heel gevat 
kunnen reageren. Andere voorbeelden van positieve kenmerken die Touretters en 
ADHDers vaak delen zijn enthousiasme, medeleven, rechtvaardigheid, een grote 
fantasie, goed kunnen multitasken en daadkracht.

Medicatie
Wanneer er sprake is van ADHD wordt 
meestal methylfenidaat voorgeschreven. 
Lang werd gezegd dat dit tics verergert. 
Onderzoek geeft aan dat het hier gaat om 
een misverstand. Veel meer ADHDers dan 
gedacht ontwikkelen tics. Zodoende kunnen 
tics goed onafhankelijk van de medicatie zijn 
ontstaan, of eerder niet herkend zijn. Ook 
is gebleken dat de toename van tics vaak 
enkel in het begin aanwezig is. Op lange 
termijn is er geen verschil. Bij de keuze voor 
het wel of niet overgaan tot medicatie is het 
belangrijk te realiseren dat de symptomen 
van ADHD voor de meeste Touretters meer 
belemmeringen geven dan de tics zelf. Denk 
daarbij aan zaken als het afmaken van een 
school of functioneren op het werk.



Verschillen
Het zijn vooral de tics bij Tourette en de onrust bij ADHD die met elkaar worden verward. 
Voor (volwassen) Touretters en ADHDers zijn de verschillen heel goed te voelen. Voor de 
buitenwereld zijn ze minder gemakkelijk herkenbaar. De volgende kenmerken helpen om het 
verschil te herkennen. 

Voorbeelden van tics: oogknipperen, hoofdschudden, dingen aanraken, grommen, knorren.

Voorbeelden van onrust: friemelen, wippen, draaien, tikken met voeten of vingers.

Overeenkomsten
Enkele overeenkomsten tussen Tourette en ADHD zijn:
• Overbeweeglijkheid die slecht te controleren is (bij ADHD doordat de beweeglijkheid 

eruit moet, bij Tourette door de lichamelijke sensaties).
• Aandachtsproblemen (in het geval van Tourette vaak door het onderdrukken van de tics).
• Impulsiviteit en boosheid door frustratie en vermoeidheid.
• Slaapproblemen.

Tics Onrust

Delen van normale bewegingen Over het algemeen meer en 
drukkere bewegingen

Specifieke bewegingen en 
spiergroepen

Meer algemene hyperactiviteit

Plotseling, snel, niet-ritmisch Bouwt op, wordt steeds erger 
(bijvoorbeeld door de situatie)

Vast patroon van snelle acties Ongeorganiseerd, veranderingen in 
tempo

Dezelfde bewegingen/geluiden 
herhalen steeds, soms in aanvallen

Tijdelijk, ongereguleerd, vaak 
onderbroken, steeds veranderend



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.

www.tourette.nl
www.tourettenetwerk.nl



