
oms geweldig en soms 
ellendig. Dat is hoe mijn 
leven eruitziet. Wat 

waarschijnlijk voor de meeste 
mensen opgaat, maar in mijn 
geval wat extremer. Omdat met 
tourette nou eenmaal alles wat 
extremer is. Als mensen mij 
leren kennen, merken ze vaak 
niets bijzonders aan me. Dat 
was vroeger wel anders.  
Toen ik op mijn dertiende  
opeens last kreeg van tics, was 
ik zelf net zo verrast als mijn 
omgeving. Tot die tijd was ik 
een vrij normaal kind geweest, 
met wellicht wat rare  
dwanghandelingen hier en 
daar, maar niets extreems. De 
overgang van de basisschool 
naar de middelbare school 
zorgde echter voor zo veel 
stress dat mijn aandoening 
plotseling opvallend tot uiting 
kwam. Van de ene op de  
andere dag waren ze er,  
mijn tics. Sterk prikkelende 
sensaties, waarop ik alleen 
maar kon reageren door een 
bepaalde beweging te maken 
of een bepaald geluid voort  
te brengen, wat voor  
ontlading zorgde. De drang 
om die reactie uit te voeren, 
is vergelijkbaar met krabben 
wanneer je jeuk hebt. Het is 
bijna niet in te houden. Ik 
kreeg zulke prikkels de hele 
dag door en op verschillende 
plaatsen van mijn lichaam, 
waardoor mijn energie aan het 
einde van de dag helemaal op 
was. En nog kon ik dan niet 
stoppen met ‘ticcen’. Ik viel 
vaak volledig uitgeput en met 
pijnlijke spieren in slaap. 
Omdat ik nooit eerder last had 
gehad van tics, wist ik niet wat 
me overkwam en ik vond het 
heel eng dat ik mijn lichaam 
opeens niet meer onder  
controle had. Ik maakte  
schokkende bewegingen, 

knipperde met mijn ogen, 
schudde met mijn hoofd en 
maakte kuch- en piepgeluidjes. 
Ik probeerde de tics zo veel 
mogelijk te verdoezelen, maar 
het duurde niet lang voordat 
het anderen ook begon op te 
vallen. Ik kreeg er soms een 
opmerking over, maar omdat 
ik zelf niet begreep wat er met 
me aan de hand was en omdat 
ik me heel erg schaamde, ne-
geerde ik het zo veel  
mogelijk en kroop ik steeds 
meer in mijn schulp.” 

Alleen en depressief
“In de jaren die volgden 
kwamen er meer tics bij. Op 
school werd ik nagedaan en 
uitgelachen, waardoor mijn 
zelfvertrouwen ver te zoeken 
was. Het was een bijzonder 
moeilijke tijd voor me,  
waarin ik me erg depressief en 
ontzettend alleen voelde. Uit 
schaamte durfde ik er met  
niemand over te praten, zelfs 
niet met mijn ouders. Ik dacht 
dat ik de enige persoon ter  
wereld was die dit had en dat 
ik letterlijk gek geworden was. 
Mijn ouders zagen mijn tics 
natuurlijk ook en mijn moeder 
zei er weleens wat van. Dan 
zei ze bijvoorbeeld dat ik stil 
moest zitten, maar daardoor 
werd de drang om te ticcen 
nog sterker. Daarom sloot ik 
mezelf vaak op in mijn kamer. 
Mijn ouders stuurden me op 

“SMarion heeft het 
syndroom van 

Gilles de la Tourette

‘IK DACHT 
DAT IK GEK 
GEWORDEN 

WAS’
Marion (nu 42) wist niet wat haar overkwam 

toen ze in haar puberteit ineens allerlei 
vreemde tics kreeg. Het maakte haar tot een 

buitenbeentje en ze schaamde zich dood. 
Op haar zesentwintigste werd de diagnose 

gesteld: ze bleek te lijden aan het syndroom 
van Gilles de la Tourette. “Inmiddels heb ik 

geaccepteerd dat het bij me hoort.”

Tekst: Marion van Ginneken - Foto’s privébezit

Over het 
tourette-
syndroom
Het syndroom van Gilles  
de la Tourette is een neuro-     
psychiatrische aandoening, 
gekenmerkt door tics en 
dwangneuroses. Tics zijn  
plotselinge, snelle, terug- 
kerende bewegingen of 
geluiden. De tics kunnen 
veranderen en de intensiteit 
kan variëren. Het syndroom 
is vernoemd naar de Franse 
neuroloog Georges Gilles de la 
Tourette. Naar schatting komt 
tourette voor bij één procent 
van de bevolking, zij het in 
lichte mate. Tourette is een 
aandoening die vele varianten 
kent – geen enkele patiënt is 
hetzelfde. Wel zijn mensen met 
dit syndroom vaak impulsief 
van aard, heftig in hun reacties 
en gevoelig voor prikkels. 
Het syndroom wordt vaak ten 
onrechte gebruikt als synoniem 
voor coprolalie – vloeken en 
het uiten van schuttingtaal. 
Wellicht de meest bekende, 
maar zeker niet de meest 
voorkomende tic bij mensen 
die lijden aan het syndroom. 
Coprolalie is eerder zeldzaam 
en komt slechts bij vijf tot tien 
procent van de patiënten voor.  
Bron: www.tourette.nl.

‘Ik vond het heel eng dat ik mijn 
lichaam opeens niet meer onder 
controle had’
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zonder een jaar over te hoeven 
doen. Er viel een last van mijn 
schouders toen ik deze school, 
waar ik zo’n moeilijke tijd had 
doorgemaakt, kon verlaten.  
De tics namen af en ik zat  
lekkerder in mijn vel. Ik  
volgde een opleiding tot  
secretaresse en vond vrij snel 
een baan. Het leven lachte me 
weer toe en ik dacht zo min  
mogelijk terug aan die jaren 
waarin ik het zo moeilijk  
had gehad.” 

Diagnose
“Op mijn zesentwintigste werd 
ik depressief. Ik was inmiddels 
getrouwd en had mijn leven 
aardig op orde, maar op de 
achtergrond was mijn  
jeugdtrauma nog altijd  
aanwezig. Alles leek opeens 
terug naar boven te komen. 
Ook zat het me dwars dat ik 
nooit een verklaring had  
gevonden voor wat ik tijdens 
mijn puberteit had  
gemankeerd. Ik had nog  
steeds last van bepaalde 
dwanghandelingen en  
lichte tics. Inmiddels had ik 
een artikel gelezen over het 
syndroom van Gilles de la 
Tourette en dat bleef maar 
door mijn hoofd spoken. De 
symptomen waren heel erg 
herkenbaar en ik wilde weten 
of ik dit had. Ik vroeg een 
gesprek aan met een arts die 
gespecialiseerd was in Gilles 
de la Tourette. Ik bleek deze 
aandoening inderdaad te 
hebben. De diagnose was heel 
confronterend. Aan de ene 
kant voelde ik enorme  
opluchting en erkenning –  
ik had nu een verklaring  
voor heel veel dingen. Mijn  
‘ziekte’ had een naam en ik 
was niet de enige met deze 
klachten! Ik hoefde me dus 
niet te schamen en schuldig  

te voelen. Aan de andere  
kant vond ik het zo’n vreemde 
gedachte dat ik een  
hersenaandoening had. Ik 
had mezelf nooit gezien als 
iemand met een ‘aandoening’. 
Sterker nog, tot mijn dertiende 
had ik nooit het idee gehad dat 
ik iets mankeerde. Als je dan 
op je zesentwintigste te horen 
krijgt dat je zo’n stoornis hebt, 
is dat wel even slikken. Dat 
was dan ook het begin van  
een periode waarin ik  
tourette een plaatsje in mijn 
leven kon gaan geven en  
bepaalde dingen van vroeger 
kon gaan verwerken.” 

Uit de kast
“Mijn tics waren jarenlang 
mild, maar sinds een paar jaar 
heb ik meer last. Opnieuw 
kwam die nare periode uit 
mijn jeugd naar boven, waarin 
ik zo heb gevochten tegen de 
pesterijen en de tics. Even 
voelde ik me weer dat  
hulpeloze meisje dat een 
angstige tijd beleefde. Maar ik 
realiseer me nu dat ik me  
nergens voor hoef te schamen 
en dat ik hier niet alleen in 
sta. Ik heb een lange strijd  
geleverd, maar inmiddels heb 
ik geaccepteerd dat tourette 
bij me hoort. Ik heb het heel 
lang weggestopt, niemand 
mocht het weten. Pas rond 
mijn negenendertigste ben ik 
uit de ‘tourette-kast’  
gekomen en sindsdien maak 
ik er geen geheim meer van. 
Ik schrijf nu zelfs stukjes voor 
de website van de stichting 
Gilles de la Tourette, in de 
hoop dat ik kan bijdragen aan 
meer kennis van en begrip 
voor het syndroom van Gilles 
de la Tourette. Zo hoop ik 
anderen te inspireren om po-
sitief in het leven te staan en 
vooral zichzelf te blijven.”      

een gegeven moment wel naar 
de huisarts. Mijn moeder had 
hem over mijn tics verteld, 
maar ik deed net alsof er niets 
aan de hand was. Ik kón er 
gewoon niet over praten.  
Bovendien hielden mijn tics 
zich op de achtergrond zolang 
ik in de spreekkamer zat. Die 
paar minuten slaagde ik er wel 
in om ze in te houden.  
Dat ik het mezelf zo alleen 
maar moeilijker maakte,  
besefte ik niet… Ik verwijt 
mijn ouders niets, ze hebben 
zich machteloos gevoeld.” 

Dwanghandelingen
“Ik deed ontzettend mijn best 
om de drang om plotseling te 
bewegen of geluidjes te maken 
te onderdrukken, maar het 
was sterker dan ik. Daarnaast 
ontwikkelde ik een groot 
schuldgevoel, omdat ik er niet 
in slaagde om weerstand te 
bieden. In die tijd kreeg  
ik last van dwanggedachten. Zo 
moest ik van mezelf bepaalde  
handelingen een aantal keer 
herhalen, net zolang tot het 
‘goed’ voelde. Daar had ik 
bijvoorbeeld veel last van 
wanneer ik las. Ik moest van 
mezelf woorden en zinnen een 
aantal keer opnieuw lezen en 
woordjes omdraaien. En elke 
zin moest ik volledig tot me 
door laten dringen. Hierdoor 
ging lezen me enorm veel tijd 
kosten en kon ik me niet meer 
concentreren op wat ik las. Al 
snel liep ik daardoor achter 
met mijn schoolwerk, wat veel 
stress gaf en dat resulteerde 
in nog meer tics. Het was een 
vicieuze cirkel waaruit ik dacht 
niet te kunnen ontsnappen. 
Dankzij een flinke dosis  
doorzettingsvermogen is het 
me toch gelukt om mijn  
middelbareschooldiploma te 
behalen, met mooie cijfers en 

‘Uit schaamte durfde ik er met 
niemand over te praten. Ik 

voelde me ontzettend alleen’

‘ Erfelijk 
en niet te 
genezen’
Marion: “Het syndroom van 
Gilles de la Tourette is een  
erfelijke aandoening, maar ik 
heb geen idee van wie ik het 
heb. Voor zover ik kan nagaan, 
is er niemand in mijn familie 
die het heeft. Dat maakt het 
voor mij soms moeilijker te 
accepteren – waarom heb ik 
dit nou juist gekregen? Aan de 
andere kant leid ik een heel 
normaal en fijn leven en voel 
ik me niet minder begaafd of 
minder capabel dan anderen. 
Ik heb hooguit wat te weinig 
zelfvertrouwen. Tourette is iets 
wat bij je hoort. Het is helaas 
niet te genezen, maar er valt  
goed mee te leven. Veel  
mensen blijken baat te hebben  
bij gedragstherapie en ook zijn 
er bepaalde medicijnen die 
een kalmerende uitwerking  
hebben op de tics en  
depressies, maar deze 
medicijnen hebben vaak nare 
bijwerkingen. Tourette kent een 
golvend verloop: de tics zijn 
vaak in de kinderjaren en/of 
puberteitsjaren het ergst en 
vaak nemen ze daarna sterk af. 
Een klein percentage blijft zijn 
hele leven lang ernstige tics 
houden. Dan kan deep brain 
stimulation een uitkomst  
bieden. Hierbij wordt operatief 
een elektrode in de hersenen 
geplaatst die impulsen afgeeft 
waardoor de hersensignalen 
die de tics veroorzaken tegen-
houden worden. Deze methode 
wordt nog maar zelden toe-
gepast en dan alleen bij 
volwassen patiënten met 
extreme klachten, bij wie alle 
andere methoden niet helpen.” 

22 23

Persoonlijk


