
Wat lotgenotencontact 
kan betekenen

Stichting Gilles de la Tourette 
(opgericht in 1982)

Postbus 418, 2000 AK HAARLEM

Tel. 0900-7766554 (lotgenotencontact (€ 0,15 p/m))
Tel. 088-5054317 (administratieve vragen)

E-mail: info@tourette.nl
Website: www.tourette.nl

Stichting Gilles de la Tourette 
is een ANBI en een CBF 

erkend Goed Doel.
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Wie begrijpen écht wat het is om Tourette te hebben? Om dagelijks om te gaan met tics en 
andere klachten, van jezelf of een partner, kind of familielid? Juist, anderen die hier ook mee 
te maken hebben! 

Waar het bij aandoeningen als ADHD en autisme vaak zo is dat er in je directe omgeving 
lotgenoten te vinden zijn, is dit bij tics en Tourette zelden het geval. Zelfs leerkrachten en 
hulpverleners kennen vaak maar één of enkele Touretters*. Dit gebrek aan herkenning in de 
eigen omgeving kan leiden tot eenzaamheid en het gevoel de enige te zijn. Een gebrek aan 
begrip van de omgeving kan zorgen voor een extra last, bovenop de klachten die bij Tourette 
horen. Ook de opvoeding kan hierdoor extra zwaar zijn. De waarde van lotgenotencontact en 
ervaringsdeskundigheid mag dan ook niet onderschat worden. 

Dit blijkt ook uit verschillende onderzoeken. Deze geven aan dat lotgenotencontact bijdraagt 
in het afnemen van angst, stress en depressieve klachten. Sociale steun en een beter begrip 
en acceptatie van emotionele situaties lijken te zorgen voor een afname van negatieve 
gevoelens. Lotgenotencontact gaat bovendien samen met een groter optimisme, meer hoop 
en een hoger niveau van empowerment, het gevoel zelf in staat te zijn de problemen op te 
lossen. Op lichamelijk niveau lijkt lotgenotencontact een gunstige uitwerking te hebben op 
de bloedsuikerspiegel, de bloeddruk en het lichaamsgewicht. Uit onderzoek blijkt dan ook 
dat regelmatig lotgenotencontact een positief effect heeft, ongeacht tijdsduur of contactvorm.

Eén van de hoofdtaken van Stichting Gilles de la Tourette is het faciliteren van lotgenotencontact. 
In deze folder lees je hoe we dat doen, hoe je zelf in contact kunt komen met lotgenoten en 
hoe anderen lotgenotencontact ervaren. 

Waarom deze folder?

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



Er zijn veel verschillende vormen van 
lotgenotencontact. Het is aan jou om te 
bepalen welke vorm of vormen bij jou passen. 
Hier beschrijven we de meest voorkomende 
vormen. Op www.tourette.nl staat meer en up-
to-date informatie. Mail naar vraag@tourette.nl 
als je vragen hebt of wilt weten welke andere 
vormen beschikbaar zijn. 

Tijdens de bijeenkomsten is er een leuk programma beschikbaar met activiteiten voor 
verschillende leeftijden en specifieke doelgroepen. Hierbij kan je denken aan kinderuitjes 
naar de dierentuin, tienergamedagen, themabijeenkomsten voor volwassenen met Tourette 
en landelijke dagen met veel informatie, gesprekken en gezelligheid. Op verschillende 
plekken in het land worden meerdere malen per jaar gespreksgroepen georganiseerd. Deze 
zijn vrij toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd en betrokken is. Ook wordt er sinds 
enkele jaren in samenwerking met andere patiëntenorganisaties in Europa een zomerkamp 
voor jongvolwassenen met Tourette georganiseerd. 

Voor de agenda en hoe aan te melden verwijzen we je naar www.tourette.nl.

Een vorm die bij je past

“Ik voel me hier gewild, ik hoef me geen 
zorgen te maken of mensen naar me 
staren. Ik voel me hier gewoon normaal.”

Bijeenkomsten
Stichting Gilles de la Tourette organiseert 
landelijke en regionale bijeenkomsten, en 
bijeenkomsten die gericht zijn op een specifieke 
doelgroep. De meeste bijeenkomsten bestaan 
uit een combinatie van voorlichting en 
lotgenotencontact. 

“Vaak is het ook gewoon gezellig, dan hoeft het nog niet eens over Tourette te 
gaan. Weten dat je niet alleen bent is al genoeg.”
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Online contact
Naast de bijeenkomsten faciliteert Stichting Gilles de la Tourette ook online lotgenotencontact. 
Dit doen wij door middel van Whatsappgroepen en Facebookgroepen. Er zijn groepen 
beschikbaar voor verschillende doelgroepen en voor iedereen die persoonlijk betrokken is 
bij Tourette. De groepen worden beheerd door vrijwilligers van onze stichting en zijn allen 
besloten. 

“Het voelt alsof ik wat hoop heb gekregen dat ik hierdoorheen kom. Ik kan mezelf 
oppeppen, mezelf bij elkaar rapen en me hierdoorheen slaan.”

Via onze openbare socialemediakanalen en website delen wij regelmatig ervaringen. We 
hebben een vaste groep van bloggers en op YouTube zijn verschillende filmpjes te vinden 
van Touretters die hun verhaal delen. Als je er nog niet aan toe bent om zelf actief deel 
te nemen aan lotgenotencontact, kunnen deze ervaringen een goede manier zijn om een 
eerste stap te zetten. 

Voor tieners organiseren we regelmatig een online gamedag, in aanvulling op de 
tienergamedag op locatie. Hiervoor maken we gebruik van een eigen Minecraftserver en 
Discordkanaal. Voor de links naar deze online vormen van lotgenotencontact verwijzen we 
je naar www.tourette.nl.

Op de volgende pagina vind je een overzicht van alle links en aanmeldmogelijkheden 
wat betreft online lotgenotencontact en sociale media. Wij doen ons best om deze 
pagina up-to-date te houden. Ga voor de meest recente versie naar www.tourette.nl 
en klik in het menu bovenaan op Lotgenoten.

“Als je kind de diagnose Gilles de la Tourette krijgt, realiseer je dan dat jullie niet de 
enige zijn. Je hoeft het ook niet alleen te doen. Ook al ben je misschien niet zo’n prater 
en heb je moeite met de diagnose, kom eens naar een bijeenkomst. Hier kun je veel 
informatie opdoen en ervaringen uitwisselen. Er zijn ook altijd boekentips, uitwisseling 
over hulpmaterialen, informatie over diagnose, medicatie en therapie. Sluit je aan bij een 
besloten Facebookgroep, zo heb je een makkelijke toegang tot ervaringsdeskundigen.” 

https://www.tourette.nl


What’s App

Facebook

Openbare socialmediakanalen

Doelgroep Voor aanmelden mail naar
Kinderen met Tourette van 8-11 jaar kids@tourette.nl

Tieners met Tourette van 12-15 jaar tieners@tourette.nl

Tieners met Tourette van 15-17 jaar tieners@tourette.nl
Jongvolwassenen met Tourette van 17-25 jaar jongvolwassenen@tourette.nl

Doelgroep Link
Iedereen die persoonlijk met Tourette 
te maken heeft

https://www.facebook.com/groups/
StichtingGillesdelaTourette/

Volwassenen met Tourette 18+ https://www.facebook.com/groups/
tourettevolwassenen

Volwassenen met Tourette 25-40 jaar https://www.facebook.com/groups/
TouretteJongeren/

Partners van volwassenen met Tourette https://www.facebook.com/groups/
tourettepartners/

Facebook facebook.com/StichtingGillesdelaTourette
Instagram @TouretteNL
Youtube youtube.com/user/TouretteNL
TikTok @TouretteNL
Twitter @StichtingGTS
Linkedin linkedin.com/company/stichting-gilles-de-la-tourette
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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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