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A A N  V I V A  V E R T E L D

‘In een 
kwartier tijd 
heb ik zo’n 
vijftig tics’

Tekst Michelle Wolfkamp Foto Dirk-Jan van Dijk

Al op haar elfde werd bij Laura (31) het 
syndroom van Gilles de la Tourette  
vastgesteld. De vele tics zijn vaak  

vermoeiend en pijnlijk, maar: ‘Ik wil het 
niet constant hoeven wegdrukken.’

L A U R A  H E E F T  G I L L E S  D E  L A  T O U R E T T E
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‘Als iemand tegenover me zit, ziet diegene  
in eerste instantie niet veel geks aan me. 
Maar na een paar minuten verschijnen de 
eerste onrustige bewegingen vanzelf. Ik 
schud met mijn hoofd, schuif met mijn 
kaak, trek met mijn kin en draai met mijn 
ogen. In een kwartier tijd heb ik zo’n vijftig 
tics die variëren van duidelijk zichtbare 
bewegingen tot simpele spiertrekkingen die 
bijna niemand zal opmerken. De oorzaak is 
Gilles de la Tourette, een neuro-psychiatrische 
aandoening die wordt gekenmerkt door tics; 
korte onvrijwillige bewegingen of geluiden 
die je niet kunt tegenhouden. Het is alsof 
iemand je vraagt niet met je ogen te 
knipperen of te krabben als je jeuk hebt. Je 
wordt gek als je het niet doet, dus na een 
paar seconden doe je het tóch.’

Eerste tics
‘Ik was pas een jaar of drie toen ik mijn 
eerste tic ontwikkelde. Ik snifte constant 
met mijn neus, tot grote ergernis van mijn 
ouders en zus die me om de haverklap 
vroegen of ik er alsjeblieft mee wilde 
stoppen. Dat willen was het probleem niet, 
want ik begreep heel goed dat het een bron 
van irritatie was. Ik kon het alleen écht niet 
tegenhouden. Naarmate ik ouder werd, 
kwamen er steeds meer tics bij. Zo begon ik 
mijn voorhoofd te fronsen en met mijn ogen 
te draaien. Het was mijn turnlerares die 
mijn ouders aanraadde om onderzoek te 
laten doen. Vanaf dat moment belandde ik 
in de medische molen. Na ontelbaar veel 
scans en onderzoeken kwam ik op mijn 
elfde terecht bij een Tourette-specialist voor 
de diagnose. Ik weet nog dat ik onafgebroken 
naar het naambordje van de dokter staarde 
en dat ik de intense drang voelde om de 
binnenkant van de letter ‘o’ aan te raken. 
Die dwang probeerde ik te negeren, maar  
hij zag meteen dat ik compleet was afgeleid. 
Waar ik een preek verwachtte, stuitte ik   

juist op begrip. Hij liet me het bordje 
aanraken en legde het vervolgens weg. En 
vanaf dat moment had ik er geen last meer 
van. Zo simpel was het. Voor mij betekende 
dit echter zo veel meer. Ik was opgelucht, 
omdat ik eindelijk door iemand werd 
begrepen. Iedereen had me altijd verteld dat 
ik mijn dwang moest negeren, maar deze 
man snapte dat ik dat echt niet kon. En dat 
was helemaal niet gek of raar. Ík was niet 
gek of raar.’

Pijnlijk en vermoeiend 
‘Na mijn diagnose kreeg ik medicatie om 
mijn tics te onderdrukken, maar daarvan 
ging ik extra eten en kwam ik flink aan. 
Omdat mijn medicatie niet voldoende 
werkte, kreeg ik ook therapie. Tijdens zo’n 
sessie heb ik weleens geprobeerd te tellen 
hoeveel verschillende tics ik daadwerkelijk 
had. Dat bleken er al snel zó veel dat ik 
alweer tics was vergeten voordat ik het einde 
van mijn telling überhaupt had bereikt. 
Toentertijd had ik zeker zo’n driehonderd 
tics in een kwartier. Irritant natuurlijk, maar 
het had ook een gigantische weerslag op 
mijn lijf. Ik had veel pijn, maar die extra 
bewegingen en constante spieraanspan-
ningen kostten me ook heel veel tijd en 
energie. Ik had bijvoorbeeld een tic die 
ervoor zorgde dat ik heel hard met mijn 
hoofd gooide. Voor veel mensen een 
interessante waarneming, maar ik kreeg 
constant een klap door mijn hele lijf. En 
geloof mij: je kunt je niet echt lekker 
concentreren als je hoofd fanatiek alle 
kanten opschudt. Ik was dus constant 
afgeleid. Ondertussen had ik ook nog allerlei 
aanraaktics. Zo moest ik alleen al 43 
verschillende hoekjes en plekjes aanraken 
als ik van de bank naar mijn bed liep. En 
daarnaast werd ik óók nog geteisterd door 
heftige dwanggedachtes die continu door 
mijn hoofd raasden. In die gedachtes gingen 

er regelmatig mensen dood. Of ik zag mijn 
eigen lijk liggen. Dan liep ik langs het spoor 
en zag ik mezelf in een flits een misstap 
maken waardoor ik dood voor de trein lag. 
Ik moest mezelf continu afleiden om niet 
verdwaald te raken tussen deze gruwelijk-
heden in mijn hoofd. Aan het einde van de 
dag had ik geen energie meer over.’

24/7 work-out
‘Door de vele therapiesessies leerde ik met 
de jaren mijn dwanggedachtes en tics beter 
te controleren. Het gaat altijd in golfbewe-
gingen, maar momenteel maak ik vooral veel 
kleine bewegingen en is het grootste deel 
van mijn tics een stuk subtieler dan vroeger. 
Het is voor veel mensen niet meer altijd 
zichtbaar, maar voor mij is het nog altijd een 
24/7 work-out. Een beetje alsof je elke vijf 
seconden stevig in een spier knijpt terwijl je 
al flinke spierpijn hebt. En dat dan de hele 
dag door. Om de pijn te verlichten en de  
tics te verminderen, krijg ik eens in de drie 
maanden botox in mijn rug en nek gespoten. 
Dat zorgt ervoor dat een groot deel van  
mijn spieren in ontspanningsstand staat 
waardoor de tics verdwijnen. Dat geeft rust, 
net als de minder heftige dwanggedachtes 
en aanraaktics. Alles wat ik nog wél doe, 
maakt inmiddels deel uit van mijn dagelijkse 
routine. Ik moet bijvoorbeeld altijd even de 
muur aanraken als ik van mijn slaapkamer 
naar mijn huiskamer loop. Dat is een 
automatisme dat ik trouwens óók nietsver-
moedend uitvoer als ik net mijn muur heb 
geverfd. Sta je dan met je witte hand en je 
goede gedrag. 
Ik weet dat Tourette altijd als een rode 
draad door mijn leven zal lopen en daarom 
heb ik mijn dagelijkse leven zo ingericht dat 
het voor mij het best leefbaar is. Zo heb ik 
een pabo-diploma, maar omdat fulltime 
voor een klas staan te zwaar voor me is, 
neem ik als zzp’er kleinere opdrachten aan 

waardoor ik toch goed kan rondkomen. Als 
zelfstandige help ik ouders en scholen met 
Tourette-vraagstukken en geef ik voorlich-
tingen. Op die manier kan ik alsnog doen 
waar ik altijd van droomde: kinderen zoals 
ikzelf helpen. Ik werk veel vanuit huis, 
zodat ik zelf mijn tijd kan inplannen en op 
mindere dagen de rust kan nemen die ik 
nodig heb. Zolang ik die controle heb gaat 
het goed, maar bij onverwachte situaties of 
spanningen krijg ik meteen meer last van 
irreële angsten, tics en dwanggedachtes. De 
spanningen in dit corona-tijdperk zijn voor 
mij dus best lastig. Die onzekerheid voel ik 
meteen in mijn lijf en hoofd.’ 

Acceptatie
‘Ik ben altijd heel open en eerlijk geweest 
over mijn Tourette en daardoor heb ik 
gelukkig nooit heel vervelende reacties 
gehad. Op de basisschool wisten mijn 
klasgenoten niet beter, omdat ze mijn tics 
heel geleidelijk hadden zien toenemen. En 
op de allereerste dag van de middelbare 
school gaf ik meteen een presentatie over 
mijn Tourette. Ik werd er vervolgens nooit 
mee gepest. Die ene keer dat er wél iemand 
van buiten mijn klas een vervelende 
opmerking maakte, was er meteen een 
klasgenoot die riep dat ik er niks aan kon 
doen. Natuurlijk werd ik wel nagekeken, 
maar zelf had ik dat amper in de gaten.  
Ik sloot mezelf zo veel mogelijk af van de 
buitenwereld. Ik had het namelijk wél 
moeilijk met mijn Tourette. Ik was altijd 
bang dat ik anderen tot last was met mijn 
tics. Onzin, maar ik wilde niets liever dan 
perfect zijn. Ik kon alleen nooit aan mijn 
eigen eisen en wensen voldoen. Daardoor 
raakte ik depressief. Die depressieve 
periodes slaan nog steeds weleens toe, maar 
inmiddels weet ik dat Tourette mij maakt 
tot wie ik ben. Ik heb vroeger na weken van 
heel intensieve therapie een periode 

‘Al die 
bewegingen 
kosten me 
heel veel 

tijd en 
energie’

‘Met botox 
komen mijn 
spieren in 

de ontspan-
stand en 
daardoor 

verdwijnen 
de tics’
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gehad zonder tics en dat voelde eerlijk 
gezegd gekker dan met. Toen ik mijn tics 
deels weer terugkreeg, had ik het beter 
geaccepteerd. Een vriendin zei zelfs: ‘Hé, je 
tict weer! Dat is de Laura die we kennen’. 
En zo is het ook. Tourette hóórt bij mij en 
gelukkig heb ik tegenwoordig een goed 
werkend ritme in mijn eigen huis. Ik ben 
gelukkig nu, maar ooit hoop ik wel een gezin 
te stichten. Dat is voor mij best lastig, want 
Tourette vergroot al mijn emoties en angsten 
driedubbel uit. Daten vind ik daarom 
buitensporig eng en ga ik dus liever uit de 
weg. Ik heb vroeger wel wat relaties gehad 
en gelukkig was mijn aandoening nooit een 
probleem. Eventuele dates vertel ik liever 
wél zo snel mogelijk over mijn Tourette.  
Als iemand dat niet kan accepteren, is het 
heel makkelijk: dan niet. Ik heb inmiddels 
genoeg zelfvertrouwen om op die manier 
mijn mannetje te staan. En anders heb ik 
altijd nog een groep fijne vrienden die er 
altijd voor me is. Net als mijn ouders en zus. 
Onze band is de laatste jaren een stuk 
sterker geworden. Mijn diagnose verduide-
lijkte natuurlijk veel, maar toch vonden ze 
mijn gedrag soms best lastig. Mijn vader 
bracht mij en mijn moeder bijvoorbeeld 
altijd trouw naar Tourette-bijeenkomsten, 
maar zelf ging hij nooit mee naar binnen. 
Dat vond hij confronterend. Mijn zus had 
daarentegen lang het gevoel dat mijn 
aandoening tussen onze band in stond. Toen 
ze haar promotieonderzoek over Tourette 
deed, ging ze mee naar het Europese 
Tourette Congres waar ik mocht spreken. 
Die speech veranderde alles. Vanaf dat 
moment begreep ze dat mijn aandoening 
mijn persoonlijkheid niet verbloemt, maar 
dat het echt onderdeel van mij is. En 
sindsdien brengt mijn vader ons niet meer 
alleen weg naar bijeenkomsten, maar gaat 
hij óók mee naar binnen. We praten er nu 
veel opener over.’

De vloekziekte
‘Lang heb ik alleen de nadelen van mijn 
aandoening gezien, maar tegenwoordig richt 
ik me vooral op de positieve elementen. Ik 
omarm mijn Tourette liever dan dat ik het 
ontwijk. Mijn tics, de chaos in mijn hoofd 
en de constante gedachtestroom zijn 
natuurlijk heel vermoeiend, maar het zorgt 
er ook voor dat ik heel creatief en innovatief 
ben. Tijdens mijn werk draag ik bijvoorbeeld 
een onophoudelijke stroom aan ideeën en 
oplossingen aan en leg ik snel connecties die 
anderen niet leggen. Als ik een probleem 
zie, heb ik in mijn hoofd al tien opties 
bedacht en afgewogen. En waar een ander 
helemaal vastloopt, zie ik altijd mogelijk-
heden. Daarnaast heb ik een enorme drive 
en zet ik altijd een paar stappen verder dan 
een ander. Deze positieve elementen 
probeer ik zo veel mogelijk te benutten, 
terwijl ik de negatieve kanten van Tourette 
met wat aanpassing juist probeer in te 
dammen. Ik wil mijn aandoening niet 
constant hoeven wegdrukken, maar juist 
een positieve plek in mijn leven geven. Zo 
probeer ik als ervaringsdeskundige andere, 
jonge Touretters te helpen. Ik wil die 
kinderen graag geven wat ik zelf vroeger  
heb gemist, namelijk iemand die mij écht 
begreep. Veel mensen zien Tourette nog 
steeds als die grappige vloekziekte, terwijl 
slechts een klein percentage daadwerkelijk 
zo’n scheld-tic heeft. Helaas krijgen nog 
heel veel mensen de verkeerde diagnose 
omdat dat als hét kenmerk wordt gezien. Zo 
is Tourette iets sensationeels geworden, iets 
waar we om mogen lachen. Wij hebben echt 
genoeg zelfspot, maar ik hoop toch dat mijn 
werk bijdraagt aan een toekomst met meer 
begrip en herkenning voor al die jonge 
Touretters. Zodat ze hopelijk gaan zien dat 
Tourette niet iets negatiefs is waar je tegen 
moet vechten, maar juist iets heel moois dat 
je vooral moet proberen te omarmen.’  •

‘Eventuele 
dates vertel 

ik liever  
zo snel 
mogelijk 
over mijn 
Tourette‘


