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Veel leerkrachten hebben moeite met het herkennen van tics in de klas. Dit kan komen 
doordat je er nog weinig ervaring mee hebt, maar ook doordat Touretters* vaak allerlei trucjes 
toepassen om hun tics te verbergen. In de regel kan je er vanuit gaan dat een leerling met 
Tourette tics heeft. Zie je ze niet bij jouw leerling? Dan kan het zijn dat je de bewegingen of 
geluiden niet als tics herkent. Ook is het mogelijk dat de leerling er alles aan doet om zijn of 
haar tics te verbergen of tegen te houden. Sommige leerlingen doen dit laatste onbewust en 
hebben er vrijwel geen controle over. Het (bewust of onbewust) tegenhouden van tics komt 
vaak voort uit een gevoel van onveiligheid en kan veel impact hebben op de leerprestaties. 
Het tegenhouden van tics vergt namelijk vaak veel energie en concentratie, waardoor er 
weinig meer overblijft voor het schoolwerk. Het onveilige gevoel kan voortkomen uit het 
pedagogisch klimaat in de klas, maar vaker nog komt dit voort uit schaamte en het gevoel 
anders te zijn. Er is hier dan ook geen schuldige aan te wijzen. Wel loont het om herhaaldelijk 
en expliciet te benadrukken dat je leerling mag zijn wie hij of zij is.

Veruit de meeste Touretters hebben naast de tics ook andere problemen. Vaak leidt dit tot 
aanvullende diagnoses, maar soms komen deze problemen ook voort uit de tics. Zo kan het 
erg moeilijk zijn om netjes te schrijven wanneer je continu tics met je vingers hebt. In deze 
folder reiken we je strategieën aan die kunnen helpen bij het ondersteunen van je leerling. 
We raden je aan ook andere bronnen te raadplegen.

Waarom deze folder?

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



De volgende tips en strategieën zijn over het algemeen behulpzaam wanneer je een leerling 
met Tourette in de klas hebt. Realiseer je wel dat iedere Touretter anders is, en anders 
reageert op interventies die je toepast. Overleg daarom goed met de leerling en zijn of haar 
ouders over welke strategieën je het beste kunt inzetten. Vaak hebben zij vanuit thuis al 
veel ervaring met deze strategieën, waardoor ze beter kunnen inschatten wat wel en niet zal 
werken. Uitproberen (uiteraard met toestemming) kan altijd, bespreek dan na een gezette 
periode wat de effecten zijn. Realiseer je ook dat wat bij de ene leerling met Tourette werkt, 
niet per se ook bij de andere hoeft te werken. Soms werkt het zelfs averechts. Laat je hierdoor 
niet ontmoedigen, er zijn meer interventies mogelijk.

Tips en strategieën voor leerlingen met Tourette:
• Negeer de tics, maar niet het kind. Je kan tics het beste 

zien als een nies of kuch: je bent je bewust van hun 
aanwezigheid, maar focust er niet op. Zo geef je ook het 
goede voorbeeld voor de rest van de klas.

• Kinderen met Tourette zijn vaak erg bewegelijk. Deze 
bewegelijkheid ‘moet eruit’. Daarom is het vaak handig 
iets te gebruiken waardoor dit mogelijk is. Dat kan 
bijvoorbeeld een tangle zijn, maar ook een wiebelkussen 
of een elastiek onder tafel. Dit houdt tevens de hersenen 
actief.

• Soms is het nodig om even ‘vrij te kunnen ticcen’, of is het 
niet mogelijk om op de plaats genoeg te bewegen. Laat 
de leerling dan rondjes lopen rond de school, een plekje 
opzoeken om tot rust te komen of stuur hem of haar voor 
een opdrachtje buiten de klas.

• Veel Touretters hebben moeite met netjes schrijven. 
Dit kan komen door tics in de arm of hand, maar ook 
door andere factoren. Leer je leerling met veel geduld 
schrijven en geef niet te snel op. Wanneer schrijven 
buiten de schrijflessen een probleem vormt is het te 
overwegen een laptop of tablet te gebruiken. 

Tips en strategieën

Positieve kenmerken

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 
leiden tot creativiteit en het hebben van een goed gevoel voor humor. 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 
zijn ze vaak niet te stoppen.



• Tourette heeft geen invloed op het IQ van een leerling, maar kan wel invloed hebben op 
de toetsresultaten. Dit kan komen door algemene concentratieproblemen, doordat de 
tics afleiden, door vermoeidheid en meer. Ook kan het zijn dat een leerling zijn of haar 
tics zodanig inhoudt om anderen niet tot last te zijn, dat concentreren onmogelijk wordt. 
In dat geval is het aan te raden de leerling de keuze te geven om de toets op een rustige 
plek buiten de klas te maken. Toetsresultaten kunnen het beste geïnterpreteerd worden 
in de context van de leerling en zijn dan ook niet altijd vergelijkbaar met andere leerlingen.

• Voor Touretters is het belangrijk dat er duidelijkheid is. Kinderen kunnen vaak niet tegen 
plotselinge veranderingen, kunnen moeilijk overzicht houden of een planning maken. 
Leer je leerling in kleine stapjes zelf te plannen, maar houd je ook zelf aan gemaakte 
afspraken. Verwacht, zeker bij jonge kinderen, niet teveel flexibiliteit. Dit kan leiden tot 
angsten, onrust en meer tics.

• Veel Touretters hebben het gevoel bekeken te worden door anderen. Ze zijn zich erg 
bewust van hun eigen tics en hebben het idee dat anderen hier ook continu naar kijken. 
Om te voorkomen dat je leerling zich de hele dag zorgen maakt over bekeken te worden 
is een plaats aan de zijkant van de klas vaak handig. Zo is het niet nodig om over alle 
andere leerlingen heen te kijken en kunnen ze toch iedereen zien.

Aanvullende informatie

• Een kind met het syndroom van Gilles de la Tourette op school (brochure, 2012) – 
Stichting Gilles de la Tourette, verkrijgbaar op www.tourette.nl 

• Heijerman, A. (2013). Tics. Handboek voor ouders en leerkrachten. Uitgeverij 
Pica. Zie: www.tourette.nl 

• Beljaars, L. & Heijerman, A. (2016). Hulpwaaier Tics en Dwang in de klas. Tips en 
strategieën bij de hand. Uitgeverij Pica.

• Beyers, A. & Buelens, E. (2015). De Gilles de la Tourette survivalgids. Uitgeverij 
Abimo.

• Stichting Gilles de la Tourette: www.tourette.nl
• TicTalk & more: www.tictalkmore.nl
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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.
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