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Bij het aangaan van nieuwe vriendschappen of (liefdes)relaties komt er vaak een moment 
waarop je zal vertellen over je Tourette. Per persoon verschilt het wanneer dit moment is. 
Sommige Touretters* hebben zulke duidelijke tics dat ze er niet omheen kunnen, andere 
willen het op een bepaald moment in de relatie delen omdat Tourette een deel van hen is. 
Uiteraard zijn er nog veel meer redenen waarom je wel of niet met een ander deelt dat je 
Tourette hebt. Belangrijk is dat de keuze om open te zijn altijd aan jou is.

Toch is het goed om na te denken over de gevolgen van het wel of niet over Tourette praten. 
Er zijn helaas nog vele stigma’s en vooroordelen over Tourette in de maatschappij. Daarnaast 
kunnen tics geïnterpreteerd worden als opzettelijk gedrag, wat ergernis kan opwekken. 
Onbekend maakt onbemind. Door uit te leggen wat Tourette is en wat het voor jou betekent, 
kan de ander beter op jou en jouw tics reageren. 

Waar het vaak heel kwetsbaar is om aan een voor jou nieuw persoon over je Tourette te 
vertellen, gebruiken sommige Touretters het ook als soort van test. Het is namelijk niet alleen 
aan de ander om te bepalen of hij of zij jou leuk vindt, maar ook andersom! Aan de eerste 
reactie van de ander kan je vaak al snel zien of deze persoon iemand is met wie je een 
vriendschap of liefdesrelatie wilt hebben. Zo ben je ook geen tijd en energie kwijt aan relaties 
die je zelf ook niet wilt. 

In deze folder gaan we dieper in op vriendschappen en relaties, intimiteit en seks. We hebben 
een aparte folder over erfelijkheid, zwangerschap en het gezinsleven.

Waarom deze folder?

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



Vriendschappen en relaties
Met Tourette kan het lastiger zijn om contacten te leggen en vriendschappen te 
onderhouden, maar dit hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Een laag zelfbeeld en moeite met 
sociale vaardigheden kunnen bijdragen aan moeilijkheden op dit gebied. Hetzelfde geldt 
voor daten en relaties. 

Het gedrag van Touretters is buitenshuis vaak anders dan in de vertrouwde omgeving thuis. 
Het kan zijn dat je bijvoorbeeld je tics en onrust thuis veel meer laat gaan. Soms is het 
de vraag of bepaald gedrag bij je persoonlijkheid hoort of dat het echt onderdeel is van 
Tourette. Deze vraag is eigenlijk niet te beantwoorden, omdat Tourette een grote invloed 
heeft op het karakter; ze zijn als het ware met elkaar verweven. Bedenk ook dat je ouders 
en eventuele broers en zussen dit gedrag al je hele leven gewend zijn, terwijl een (nieuwe) 
partner of vriend(in) wellicht nog even aan je tics en bepaald gedrag moet wennen. Probeer 
open te staan voor vragen hierover en geef desgewenst uitleg, want meer duidelijkheid 
zorgt meestal ook voor meer begrip. 

Touretters kunnen naast het uiten van tics en onrust soms nogal gevoelig of direct 
reageren op allerlei indrukken en prikkels. Soms maken ze sociaal gezien wat onhandigere 
opmerkingen en in sommige gevallen doen ze zelfs ronduit lomp. Daardoor lijkt het alsof 
diegene nogal egocentrisch is, maar vaak zijn Touretters juist behoorlijk gevoelig en hebben 
ze een groot empathisch vermogen. Het kan ook zo zijn dat iemand graag alles naar zijn 
eigen hand zet of dwangmatig veel vragen stelt. Dit kan wat vermoeiend zijn voor je partner 
of vriend(in), maar ook voor jezelf. Het belangrijkste is dat jullie blijven praten en een goede 
balans proberen te vinden in de relatie. Wat dat betreft is een relatie met een Touretter 
eigenlijk helemaal niet zo anders dan anders. 



De meeste mensen met Tourette zijn behoorlijk 
gevoelig. Dit kan ook gelden voor aanrakingen. 
Het kan zijn dat je moeite hebt met een 
onverwachte aanraking of liefkozing en dat 
je op een schrikachtige of geërgerde manier 
reageert. Voor een partner kan dit soms lastig 
zijn, omdat het afwijzend overkomt. Deze 
partner kan zich dan afvragen of je niet meer 
van hem/haar houdt, terwijl het slechts gaat om 
een overweldigend gevoel ten gevolge van 
Tourette. Probeer ook zulke intieme dingen met 
je partner te bespreken, zodat hij/zij in ieder 
geval begrijpt waarom je soms zo reageert. 
Tijdens de seks zijn tics overigens meestal 
tijdelijk afwezig, waarschijnlijk omdat seks 
(net als sport en muziek) een goede afleiding 
is. Wanneer je helemaal ergens in opgaat, zijn 
tics vaak veel minder of verdwijnen ze juist 
helemaal. 

Liefde en seks

Soms komt het voor dat iemand een obsessie voor seks heeft en ligt vreemdgaan op de 
loer. Dit gedrag wordt voornamelijk gezien bij mensen die ook forse ADHD-klachten hebben 
en constant op zoek zijn naar spanning. Aan de andere kant kan er juist sprake zijn van een 
laag libido, in de meeste gevallen door het gebruik van bepaalde medicatie. Spreek met je 
behandelend arts hierover, als dit een probleem voor je vormt. Ook door overprikkeling of 
vermoeidheid kan het zijn dat je moeite hebt om in de stemming te komen. 

Probeer je partner mee te nemen in wat jij voelt, wat je fijn vindt en wat je graag zou willen. 
Dit kan eng zijn, maar het  kan ook juist zorgen voor een ontdekkingstocht die nieuw en 
spannend is voor jullie allebei. Neem echt de tijd voor intimiteit en seks en blijf vooral met 
elkaar praten.



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



