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Voor veel jongeren is het nemen van rijlessen vanaf de leeftijd van 16,5 jaar vanzelfsprekend. 
Voor Touretters* gaat dit vaak net even wat anders. Tics, dwangklachten en het gebruik van 
medicatie kunnen het halen van je rijbewijs behoorlijk in de weg zitten. Vooral tics met de ogen 
kunnen gevaarlijk zijn tijdens het rijden, maar ook bijvoorbeeld schokkerige bewegingen of 
het aanspannen van je ledematen. Dwanggedachten zoals ‘ik moet de sloot inrijden’ dragen 
ook niet bij aan een veilig gevoel. 

Toch blijkt in de praktijk dat veel mensen met tics en dwangklachten wel degelijk goed 
kunnen rijden. De dwanggedachten zijn bijvoorbeeld wel aanwezig, maar er wordt dan 
(gelukkig) geen gehoor aan gegeven. En de meeste Touretters zijn ook prima in staat 
hun tics gedurende een bepaalde tijd in te houden, zeker als zij geconcentreerd zijn op 
het autorijden. Soms besluiten ze de tics te doen als ze stilstaan voor het verkeerslicht of 
desnoods nemen ze wat vaker pauze en zetten ze hun auto even aan de kant. Sommige 
rijscholen zijn gespecialiseerd in lesgeven aan autisten, ADHD’ers of mensen met faalangst. 
De rijinstructeurs die hier werkzaam zijn, hebben extra cursussen gevolgd op dit gebied 
waardoor ze de juiste technieken in kunnen zetten. Met Tourette kun je overwegen naar 
zo’n gespecialiseerde rijschool te gaan, maar het allerbelangrijkste is een goede klik met 
en vertrouwen in je rijinstructeur. Hij of zij hoort sowieso geduldig te zijn en de manier van 
lesgeven aan te passen op jouw manier van leren en je karakter. Een ervaren instructeur doet 
dit vanuit zichzelf al, en heeft hier geen ‘specialisme’ voor nodig. In deze folder beschrijven 
we wat er nodig is voor een rijbewijs wanneer je Tourette hebt en geven we je tips.

Waarom deze folder?

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



Het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) vraagt voorafgaand 
aan je eerste rijles om een Gezondheidsverklaring in te 
vullen, omdat je volgens de wet rijgeschikt moet zijn voor de 
veiligheid van jouzelf en overige weggebruikers. Op deze 
verklaring wordt gevraagd of je last hebt van een bepaalde 
aandoening die je rijvaardigheid zou kunnen beïnvloeden, en 
of je medicatie gebruikt. Tourette is niet opgenomen in de 
Regeling Eisen Geschiktheid 2000, er wordt dan ook niet naar 
verwezen op de Gezondheidsverklaring. Wij vroegen advies 
aan het CBR over het invullen van de Gezondheidsverklaring. 
Op de achterkant van deze folder vind je hun antwoord. 
De Gezondheidsverklaring moet altijd naar waarheid 
worden ingevuld. Het is zelfs strafbaar wanneer blijkt dat er 
onwaarheden op de ingevulde verklaring staan. 

Aan de hand van de ingevulde Gezondheidsverklaring 
kan het CBR beslissen dat je een onafhankelijke medisch 
specialist moet bezoeken. Deze moet bepalen of jij 
rijgeschikt bent. Hij of zij kijkt vooral naar de aanwezigheid 
van (onbehandelde) angst- en stemmingsklachten, het 
gebruik van medicatie, eventueel misbruik van middelen 
als drugs en alcohol, het eigen inzicht in je beperkingen 
en je vermogen tot aandacht en besluitvorming. Voor

Gezondheidsverklaring en rijtest

Advies CBR

Op onze vraag over het invullen van de Gezondheids-verklaring wanneer er sprake is 
van Tourette, geeft het CBR het volgende advies:
• Beantwoord de vraag over een ‘andere psychische of psychiatrische diagnoses’ 

met ja. 
• Beantwoord vervolgens ook de vraag over ‘overige klachten of aandoeningen’ 

met ja. Hier geef je dan aan dat je de eerdere vraag met ja beantwoord hebt in 
verband met Gilles de la Tourette.

Let op: je bent te alle tijde zelf verantwoordelijk voor het naar waarheid invullen van 
de Gezondheidsverklaring.

sommige aandoeningen is het voldoende om een verklaring van de eigen arts te krijgen, maar 
bij Tourette wordt dit meestal niet goedgekeurd. Wel is het mogelijk een andere specialist aan 
te vragen dan die waarnaar je bent doorverwezen. Helaas is er naar wij weten op het moment 
van schrijven geen Tourettespecialist die medische keuringen voor het CBR uitvoert.

Meestal zal het CBR je verplichten om een rijtest te doen. Tijdens deze test zal een deskundige 
van het CBR kijken of je het voertuig op een veilige en verantwoorde manier bestuurt. 



Tips voor tijdens rijlessen
• Bespreek tijdens de intake met de rijschool dat je Tourette hebt en welke tics en dwang 

jij (soms) hebt. Bespreek het ook als je van jezelf weet dat je snel onzeker, faalangstig of 
perfectionistisch bent.

• Neem een uitgebreide proefles en laat je rijinstructeur inschatten hoeveel lesuren jij nodig 
zal hebben. Vraag na de proefles of hem/haar bepaalde tics of dwang zijn opgevallen en 
in hoeverre die een probleem zullen vormen tijdens het rijden.

• Geef niet te snel op. Autorijden leer je door heel vaak te herhalen. Bovendien komen 
veel mensen zichzelf tegen tijdens de rijlessen, dit geldt zeker niet alleen voor mensen 
met Tourette.

• Een TussenTijdse Toets (TTT) geeft inzicht in je vaardigheden en verbeterpunten. Ook 
verhoogt de TTT de kans dat je zal slagen voor je praktijkexamen, omdat je het dan al een 
keer hebt meegemaakt. Een TTT is niet verplicht, maar je kunt wel een vrijstelling halen 
voor de bijzondere verrichtingen, zodat je deze niet meer tijdens het praktijkexamen 
hoeft te doen.

• Bedenk je dat iedereen nerveus is voor het praktijkexamen en dat het geen ramp is als je 
niet in één keer slaagt. Als het je extra vertrouwen geeft is het mogelijk om je rijinstructeur 
mee te laten rijden tijdens het examen. Het is mogelijk een speciaal faalangstexamen 
aan te vragen, dit is een extra lang examen waarbij je om een time-out kunt vragen. Zo’n 
examen brengt wel hogere kosten met zich mee.

• Vergelijk jezelf niet met leeftijdsgenoten. Als je nog niet toe bent aan rijlessen, doe het 
dan niet. Leren autorijden kan altijd nog. Maar, bedenk wel, je weet pas of je geschikt 
bent voor autorijden als je het geprobeerd hebt. Je kan altijd proeflessen nemen om in 
te schatten hoe het is om te rijden met Tourette.



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



