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Sprekers:

Cara Verdellen:

• Klinisch psycholoog PsyQ/i-psy/TicXperts

• Lid specialismegroep NBO Parnassia Groep

• Lid Adviesraad Stichting Gilles de la Tourette

Laura Beljaars:

• Ervaringsdeskundige TicTalk & more

• Leerkracht

• Lid specialismegroep NBO Parnassia Groep

• Bestuurslid en lid Adviesraad Stichting Gilles de la Tourette
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Introductie



4

RAISE HAND

Doel

Een goed beeld krijgen van de comorbiditeit tussen ADHD en Tics/Tourette, hoe de 

aandoeningen te onderscheiden zijn, hoe ze elkaar beïnvloeden, wat de invloed is op de 

behandeling en hoe de kwaliteit van leven verbeterd kan worden. 

Klinische beelden, overlappende symptomen, differentiatie

Behandeling en kwaliteit van leven

Belang van beide diagnoses



Deel 1: 

• Wat zijn tics?

• Diagnose tics en Tourette

• Behandeling

Deel 2: ADHD en tics/Tourette:

• Belang van twee diagnoses stellen

• Herkenning tics vs ADHD

• Behandeling bij ADHD én tics/Tourette
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Programma



Deel 1
Over tics en Tourette



Wat zie je:

a) Tics

b) Stereotype bewegingen

c) Motorische onrust/ADHD

d) Dwang
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Filmpje

Het antwoord volgt aan het einde…

https://www.opvoedadvies.nl/tic.htm


• Definitie tic:

Plotselinge, snelle, herhaalde, niet-ritmische

motorische beweging of vocale uiting

• Motorisch en vocaal

• Enkelvoudig en complex 
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Wat zijn tics?
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Wat zijn tics?

Enkelvoudige tics - motorisch

Hoofdschudden

Oogknipperen

Tong uitsteken

Schouders optrekken

Enkelvoudige tics - vocaal

Kuchen

Keelschrapen

Snuffen

Geluiden

Complexe tics - motorisch

Opspringen

Obscene gebaren maken

Dingen aanraken

Hoofdschudden + tong uitsteken + 

ogen dichtknijpen

Complexe tics - vocaal

Eigen woorden herhalen (palilalie)

Zinnen/slogans

Schuttingtaal (coprolalie)

Echolalie



• Onderdrukbaar (niet 24/7!)

• Premonitore urge

• Wisselen in soort, ernst en frequentie

• Toename bij positieve en negatieve stress

• Afname bij concentratie en ontspanning
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Overige kenmerken tics



Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen – Motorische stoornissen

• Begin voor het 18e jaar

• Niet het gevolg van een andere somatische aandoening/middel

Voorlopige ticstoornis (was: voorbijgaand)

• Tics duren minder dan een jaar

Persisterende motorische/vocale ticstoornis (was: chronisch)

• Motorische of vocale tics zijn langer dan een jaar aanwezig

Stoornis van Gilles de la Tourette (GTS)

• Ten minste twee motorische tics en een of meer vocale tics 

• Ten minste een jaar aanwezig (geweest)

• Andere symptomen en comorbiditeit
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DSM-5 classificatie 



• OCS: 40-66%

• ADHD: 54-55%

• Angst: 30%

• Stemmingsstoornissen: 30%

• Disruptieve gedragsstoornissen: 30%

• Slaapstoornissen: 27% (bij GTS+ADHD 65%)

• Leerproblemen: 23%

• Autisme: 12%
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Comorbiditeit

*Eapen & Robertson, 2015; Hirschtritt ea, 2015

Pure GTS slechts 14%

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.lanc.org.uk/related-conditions/tics-adhd-asd/%26psig%3DAOvVaw3203GykYGuo8ZLpIiDj_Aa%26ust%3D1568796676997884&psig=AOvVaw3203GykYGuo8ZLpIiDj_Aa&ust=1568796676997884


1. Tic/Tourette wordt vaak niet herkend:

a) Vaak geen tics in de behandelkamer

b) Tics worden aangezien voor OCS/ADHD/ASS

c) Maar ca 15% heeft een scheldtic

2. Het duurt gem. 5 jaar voor de diagnose wordt gesteld

3. Tourette is een levenslange aandoening 

4. Hoge comorbiditeit!
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Meer feiten

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj61c_YzbvkAhVCYlAKHaSwDR0QjRx6BAgBEAQ&url=https://nl.123rf.com/photo_29420920_vele-handen-met-het-woord-feiten-ge%C3%AFsoleerde.html&psig=AOvVaw3uwHwXJYWgz0bn9C_KBa-O&ust=1567839008581828
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjcs-bKt9fkAhXFJVAKHUWqDLYQjRx6BAgBEAQ&url=https://addicted2diy.com/its-not-what-you-think-tourette-syndrome-awareness/&psig=AOvVaw2jLYRjxJa0uwRbzg9G5j1p&ust=1568795172721460


5. Niet zeldzaam (1% vs 3% ADHD)

6. Goede behandelmogelijkheden

7. Behandeling is niet altijd nodig:

a) Tics mogen er zijn

b) Wat wil de cliënt?

c) Is er sprake van last?

d) Psycho-educatie kan genoeg zijn

8. Er is geen direct verband tussen tics en QoL
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Meer feiten

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj61c_YzbvkAhVCYlAKHaSwDR0QjRx6BAgBEAQ&url=https://nl.123rf.com/photo_29420920_vele-handen-met-het-woord-feiten-ge%C3%AFsoleerde.html&psig=AOvVaw3uwHwXJYWgz0bn9C_KBa-O&ust=1567839008581828
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjcs-bKt9fkAhXFJVAKHUWqDLYQjRx6BAgBEAQ&url=https://addicted2diy.com/its-not-what-you-think-tourette-syndrome-awareness/&psig=AOvVaw2jLYRjxJa0uwRbzg9G5j1p&ust=1568795172721460


Tics

Omgeving
extern & intern

Gedragstherapie: 
Habit reversal & Exposure therapie

Hersenen/ fysiologie 

Medicatie, Bot. toxine

Deep Brain Stimulatie

Behandeling van tics
Eerste keuzebehandeling
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RAISE HAND

Gedragstherapie is eerste keuzebehandeling voor tics

Medicatie bij voorkeur patiënt / indien gedragstherapie niet voorhanden is

http://tourette-eu.org/en/european-society-for-the-study-of-tourette-syndrome.html


STIMULUS RESPONS CONSEQUENTIE

Sensatie Tic Opluchting

• Habit reversal training (Azrin & Nunn, 1973; CBIT Woods es., 2008)

– Behandeling per tic

– Bewustwording en toepassen tegenbeweging

– Functiegerichte interventies

• Exposure en responspreventie (Hoogduin, Verdellen & Cath, 1997; 
Verdellen, 2007): 

– Alle tics tegelijk

– Tics lange tijd tegenhouden

– Blootstelling aan de sensatie/ gewenning?

Gedragstherapie voor tics



Vragen?



Deel 2
De combinatie ADHD + tics/Tourette



• ADHD en tics komen vaak samen voor:

• ADHD + tics  → 20%

• Tics + ADHD → 50%
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ADHD én Tics/Tourette



Mijn verhaal:

• 11 jaar: Tourette

• 20 jaar: ook ADD, dit zag ik als onderdeel van 

Tourette

• 30 jaar: werken met Sandra Kooij, ik begon te 

spreken van ADHD
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Belang van herkenning



Een wereld ging open

• Ik vond anderen die mijn problematieken deelden

• Ik voelde me gezien, gehoord en serieus genomen

• Er kwam meer hulp:

• Formele hulp:

• O.a. hulp bij slaapproblemen

• Informele hulp: ADHD Twitter en ADHD Instagram →
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Belang van herkenning
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Belang van herkenning

Twitter/Instagram: @danidonovan

Dat ADHD niet iets is 

wat me ‘zwak’ of 

‘minder dan’ maakt

Dat ik niet lui ben: dingen zijn 

soms gewoon moeilijker voor mij



Andersom geldt dit ook: ADHD & tics
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Belang van herkenning

Instagram: @ADHD_couple



• Gewone interventies tegen onrust werkten niet → het waren tics

• Vanuit mijn Tourette expertise kon ik reageren en helpen

• Dit zorgde voor meer erkenning, inzicht, mogelijkheden voor hulp en rust

• Bijv: hulp voor vermoeidheid door tics →  

Die is anders dan ADHD vermoeidheid én leidt tot sterkere ADHD symptomen
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Belang van herkenning

Instagram: @ADHD_couple



• Beide aandoeningen mogen er zijn

• De ene aandoening hoeft niet ‘onder te doen’ voor de andere

• Beide moeten erkend worden

• Beide mogen onderdeel zijn van een persoon en iemands leven

➢ Waar ik mijn ADHD altijd als onderdeel van mijn Tourette zag, zie ik beide nu naast 

elkaar, wat voor veel meer rust én de juiste hulp zorgt.
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Belang van herkenning
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Hoe weet je dat het tics zijn en geen ADHD?

Ticstoornissen ADHD

Fragmenten / delen van normale bewegingen Het hele lichaam beweegt meer

Afgekaderde functionele spiergroepen Over het algemeen meer hyperactiviteit

Plotseling optredend Wordt steeds erger (bijvoorbeeld in een situatie 

waarbij gewacht moet worden)

Vast patroon van snelle acties Ongeorganiseerd, veranderingen in tempo

Dezelfde bewegingen / geluiden herhalen steeds 

(soms in de vorm van aanvallen)

Tijdelijk, ongereguleerd, vaak onderbroken (de 

intensiteit verandert continu)



• Tics en onrust lijken soms op elkaar:

• Overbeweeglijk: friemelen aan de neus door tics?

• Tikken op de tafel, wiebelen in de stoel 

• Aandachtsproblemen: druk met onderdrukken tics

• ADHD begint vaak vóórdat de tics er zijn
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Wat maakt het verschil soms moeilijk?
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• Start met psycho-educatie! 

• Vraag altijd of een behandeling gewenst is!

• Focus eventuele behandeling is afhankelijk van:

• Hulpvraag cliënt 

• Ernst problematiek

• Invloed op dagelijks leven en QoL

• Behandeling van tics staat niet altijd centraal 

• Begeleiding/behandeling bestaat uit:

• Omgevingsbeïnvloeding (thuis, school/werk, etc.)

• (Cognitieve) Gedragstherapie (1e keus tics/OCS) of andere verbale/non-verbale technieken

• Farmacotherapie (1e keus ADHD)

Behandeling tics én ADHD
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Behandeling van tics en/of ADHD

• Staat ADHD behandeling van tics in de weg? 

Behandel eerst ADHD!

• Verhoogde zelfregulatie door behandeling ADHD kan indirect 

ook tot afname tics leiden

• Bij behandeling van ADHD met stimulantia kunnen de tics 

tijdelijk toenemen.

➢ Geef aandacht aan copingstrategieën, QoL en 

ervaringsdeskundigheid! 

➢ Tackle your Tics



Wat denk je nu te zien?

Wat zie je:

a) Tics

b) Stereotype bewegingen

c) Motorische onrust

d) Dwang

e) Tics EN Motorische onrust
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Terug naar het filmpje

https://www.opvoedadvies.nl/tic.htm
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.lanc.org.uk/related-conditions/tics-adhd-asd/%26psig%3DAOvVaw3203GykYGuo8ZLpIiDj_Aa%26ust%3D1568796676997884&psig=AOvVaw3203GykYGuo8ZLpIiDj_Aa&ust=1568796676997884


Stel jezelf de vraag: Zou het (ook) Tics/Tourette kunnen zijn?

Vragen?

c.verdellen@psyq.nl

l.beljaars@parnassiagroep.nl
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Take home message

mailto:c.verdellen@psyq.nl
mailto:l.beljaars@parnassiagroep.nl
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Bedankt!


