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> door van deze schijnbaar nutteloze han-
delingen pseudo-functionele gebaren te
maken. Ook de handelingen van Tourette-
patiënten kunnen worden verbloemd. In
tegenstelling tot de dwangmatigheden
van mensen met de Obsessief-Compulsie-
ve Stoornis (OCS), hebben ïouretters soms
'drangmatigheden'. Het verschil is dit:
dwanggedachten moeten worden uitge-
voerd uit angst voor een nare consequen-
tie, dranggedachten omdat het anders
simpelweg 'niet goed voelt'. Deze gevoe-
Iens schijnen doorgaans toe te nemen tij-
dens de adolescentie.

ffie zeventienjarige Niek Gelderman uit
&d Witharen voldoet aan dat patroon.
Momenteel heeft hij minder last van zijn
tics, maar des te meer van dranggevoe-
1ens, die hij zo onopvallend mogelijkweg-
werkt.

In een café draait Gelderman al pra-
tend een shaggie. Er volgt een zoektocht
naar zijn aansteker in al zijn zakken, maar
de aansteker is klaarbltjkelijk zoek. Op het
tafeltje van de mensen naast hem ligt er
een. Hij staakt zijn woordenstroom tijde-
Iijk om te vragen of hij hem mag lenen. Na
gebruik legt hij hem weer terug. "Zag je
wat ik net deed?" vraagt hij. "Ik leende
niet zómaar die aansteker," antwoordt hij
zelf al. "lk had die van mij echt wel kun-
nenvinden, hoor. Ditwas nou eenkiassiek
voorbeeld van een drangmatigheid en een
manier waarop dat te verbloemen is." Van
Niek mogen voorwerpen niet symme-
trisch liggen; dat is een van zijn drangge-
voelens. "Die man had zijn aansteker pre-
cies recht Iangs de rand van het tafeltje
gelegd. Daar kan ik niet tegen, dat moet
anders." De man heeft er geen erg in dat
zijn aansteker helemaal niet om een vuur-
tje is geleend. En voor Niek voelt 'het' nu
weer goed.

Een aansteker lenen om hem opzette-
lijk anders terug te kunnen leggen, wordt
niet alom opgemerkt. Wanneer Gelder-
man echter links om aIle paaltjes in een
drukke winkeistraat moet lopen, zijn er
wel legio voorbijgangers wier 'sociale
controleknop' onmiddellijk wordt inge-
schakeld. "Mensen lopen dan nog net niet
met een boog om me heen. Maar ik word
wel aangekeken alsof ik gek, ziek, psy-
chisch niet in orde ben."

Hij heeft een periode de drang gevoeld
die onbekenden op straat aan te raken.
Dat hoort niet, vinden de Nederlanders,
dat is gek, dat is anders. Gevolg: alles wat
afi,vijkt van de norm wordt genadeloos af-
gestraft. Gelderman: "Mensen van mijn
eigen leeftijd werden op die momenten

agressief. Een jongen hief zelfs eens drei-
gend zijn vuist in de lucht. En een oma-
tje dacht dat ik d'r portemonnee aan het
jatten was. Er ontstaan dan natuurlijk he-
le scènes.

"Mijn Tourette dwingt me mezelf via
andermans ogen te bekijken. Ik heb iets
dat anderen aan me kunnen zien en dat
moet ik daarom verbloemen. Doe ik dat
niet, dan zou ik mezelf steeds moeten ver-
antwoorden. In het begin liep ik nog wel
eens op mensen die mij aangaapten af,
om ze uit te leggen waarom ik me 'raar'
gedroeg, maar daarmee kun je niet aan de
gang blijven."

Volgens de MEAO-student maakt nood-
zaak creatief en kan hij daarom ook ter
plekke verzinnen hoe hij een tic moet ver-
bergen. 'Als ik op school even met mijn
neus moet wiebelen, mijn ogen moet rol-
Ien en tegelijkertijd met mijn kop moet
schudden, dan laat ik toch per ongeluk
even mijn pen vallen? Onder mijn tafel
kan ik al mijn tics er dan lekker uitgooien.
Geen hond die het ziet."

!',"-1,# oogleraar in de kinder- en jeugdpsy-
Ë É. chiatrie te Groningen en Tourette-
specialist R.B. Minderaa vult aan dat men-
sen met het Tourettesyndroom eigenlijk
vooral thuis de vrijheid voelen de tics te
uiten. "Daar waar een Touretter het meest
op zijn gemak is,laat hij ze vloeien. Bij een
kind is dat bijvoorbeeld bij zijn of haar
moeder. Dan is met name de'theetijd'be-
rucht, wanneer het kind net thuis is van
school. Een compleet repertoire aan tics
dat de hele dag op school is onderdrukt,
komt er dan vanzelf en met terugwerken-
de kracht uit."

Volgens Minderaa is het wegstoppen
van de sociaal onacceptabele symptomen
van het syndroom niet geheel vrij van risi-
co's. "Het komt voor dat ouders van een
kind met tics medische hulp zoeken om
erachter te komen wat het kind heeft. Als
ze dan in een spreekkamer zijn aange-
land, lijkt het alsof er niets met het kind
aan de hand is. Terwijl het bij wijze van
spreken ticcend de kamer in is gelopen,
onderdrukt het kind de symptomen ver-
volgens automatisch omdat het weet dat
dergelijk gedrag in de maatschappij niet
gewaardeerd wordt. In dat soort gevallen
zou de diagnose gemist kunnen worden."

De hoogleraar vermoedt dat het over-
gaan tot het camoufleren van tics een pro-
ces is dat parallel Ioopt met de sociale ont-
wikkeling. Hoe ouder iemand wordt, hoe
meer hij kan inschatten wat sociaal accep-
tabel is en wat niet. "Pubers camoufleren
Tourette meer dan kinderen, omdat ze
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> willen, maar vindt het risico te groot dat
ook zij Giiles de ia Tourette zullen krijgen.
'Als ik kinderen krijg, zullen dat geadop-
teerden zijn. Want als ik een kind op de
wereld zet met Tourette en het wordt net
zo gepest als ik... dat gun ik niemand.,,

Volgens Bruggeman is dat nog een
misvatting die over het syndroom de ron-
de doet. "Gilles de la Tourette komt op veel
mensen over als een jolige, joviale aan-
doening. Buitenstaanders zien een Touret-
ter een maffe tic uitvoeren en kunnen den-
ken dat hij het voor de lol doet. Dat is treu-
rig, zeker wanneer mensen er tevens zo
mee worden gepest dat ze ervoor kiezen
geen kinderen te krijgen uit angst het syn-
droom over te dragen."

*""* ans Eijsackers, voorzitter van de
rÉ Ë Stichting Gilles de la Tourette, onder-
kent Jagtenbergs zorgen over de specif,e-
ke problemen van volwassenen met Tou-
rette. "Neem bijvoorbeeld ,het functione-
ren met Tourette op de werkvloer,. Ik hoor
de trieste verhalen over proeftijden en
contracten die niet worden verlengd zo-
dra het van een werknemer bekend is dat

hij of zij Tourette heeft. Mensen denken
toch dat Touretters gek zijn.',
Omdat Eijsackers de misverstanden over
de psychische toestand van Tourette-pa-
tiënten uit de wereld wil helpen, weigert
hij televisiemakers als Willibrord Frequin
en Menno Buch toestemming te verlenen
om te f,lmen tijdens de contactdagen van
de Stichting. "Er zijn al te veel misvattin-
gen over het syndroom; aapjeskijkers zijn
er alleen maar op uit het negatieve beeld
te versterken."

Ook de 59-jarige Eijsackers kent de re-
acties van de maatschappij op het syn-
droom. "Ik praat mezelf aan dat ik mijn
Tourette helemaal geaccepteerd heb,
maar als iemand op straat weer eens om-
kijkt, doet dat soms nog net zoveel pijn als
in het begin. Geen wonder dat wij Iouret-
ters onze tics proberen te verbergen en de
onderdrukking daaryan tot onze tweede
natuur maken. Op den duur word je daar
zo vernuftig in dat mensen het niet eens
meer aan je kunnen zien.',

Oefening baart kunst. De Touretter
gaat in een op maat gesneden dekmantel
door het leveru 1
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