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Samenvatting
In deze scriptie wordt een overzicht gegeven van de effectiviteit van verschillende
behandelvormen bij ticstoornissen. Vaak wordt er bij complexere tics zoals gezien wordt bij
patiënten met het syndroom van Gilles de la Tourette, gebruik gemaakt van medicatie. Bij de
gehanteerde werkhypothese gaat men er van uit dat het er sprake is van een overactief
dopaminesysteem. Hierbij zijn de neuroleptica nog altijd veel gekozen middelen. Van
Clondine en Haloperidol is bewezen dat ze effectief zijn in het verminderen van tics. Een
afname van 100% is niet mogelijk. Gemiddeld nemen tics door middel van medicatie met
ongeveer 50-70% af. Door de bijwerkingen en het gevaar voor afhankelijkheid, is een
psyc hologische behandeling een goed alternatief gebleken. Vooral de Habit Reversal methode
en de Exposure Response Prevention methode blijken effectief te zijn. Deze twee methoden
gaan uit van het principe dat er voorafgaande aa n een tic een zintuiglijke sensatie wordt
ervaren. Er wordt

hierbij gebruik

gemaakt

van

verschillende strategieën

zoals

bewustwordingstraining, positieve bekrachtiging en het uitvoeren van een onverenigbare
respons. In het onderzoek waarin de Habit Reversal methode wordt vergeleken met
ondersteunende psychotherapie komt naar voren dat in eerste instantie de Habit Reversal
methode zorgt voor betere resultaten. Echter na een follow -up periode van 10 maanden blijkt
er weinig verschil te zijn in ticfrequentie. Enkel op marginaal niveau wordt gezien dat de
Habit Reversal Methode voor een beter resultaat zorgt. Als de Habit Reversal methode wordt
vergeleken met de Exposure Response Prevention methode komt naar voren dat de Exposure
Response Prevention methode effectiever blijkt te zijn. Dit kan komen doordat bij deze
methode alle tics in één keer worden behandeld, bij de Habit Reversal methode worden de tics
stuk voor stuk behandeld. Uit een case-study blijkt dat de Massed Negative Practice methode
minder effectief is in het verhelpen van tics. Hierbij wordt er op herhaaldelijke wijze een tic
opgeroepen, door de tics excessief te induceren treedt er uiteindelijk vermoeidheid op. Deze
vermoeidheid zorgt voor een negatieve bekrachtiging waardoor het uitvoeren van een tic in de
toekomst zal verminderen. Deze case-study betrof een extensief onderzoek naar een vrouw
met een complexiteit aan problemen, hierdoor beek de HR methode welke uit meerdere
facetten bestaat een effectievere behandelvorm te zijn. Bij de gevalsstudie van een 30 jarige
jongen met GLT wordt er eveneens de Exposure Response Prevention methode toegepast. Dit
blijkt gunstige resultaten op te leveren.
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1. Inleiding:

Een tic kan gedefinieerd worden als een stereotype, onwillekeurige, spasmodische, niet
ritmische bewegingen van de dwarsgestreepte spieren of de stembanden. Tics worden als
onbedwingbaar ervaren, hoewel lichte vormen tot op zekere hoogte kunnen worden
onderdrukt. Spanning en angst maken het verschijnsel over het algemeen erger, terwijl
geconcentreerd bezig zijn (zoals piano spelen) en slaap het juist vermindert. In 92 procent van
de gevallen worden tics voorafgegaan door een als kwellend ervaren diffuus gevoel van
spanning en aandrang (Pringsheim, Davenport en Lang, 2003) of door op bepaalde plekken
van het lichaam gelokaliseerde, vreemd aanvoelende en onaangename sensaties, welke
zintuiglijke sensaties worden genoemd. Het is verder typerend voor tics dat ze aanvalsgewijs
optreden en dat het verloop gedurende de dag, maar ook over een periode van weken tot
maanden zeer wisselend kan zijn. Dit wisselende verloop betreft zowel de frequentie en de
intensiteit als het type en de anatomische plaats van de tic. Volgens de Diagnostic and
Statistical Manual IV (DSM-IV) luidt het criterium: een psychische stoornis welke niet het
gevolg is van het gebruik van een middel of lichamelijke aandoening. Het wordt gekenmerkt
door periodieke zich herhalende, snelle, doelloze, motorische bewegingen of vocale uitingen.
De tics zijn enkelvoudig (motorisch: oogknipperen, schokken met schouders; vocaal: kuchen
grommen) of complex (motorisch: trekkingen in het gezicht, zichzelf slaan of bijten; vocaal;
obscene taal, echolalie). Ze kunnen als chronisch of voorbijgaand worden geclassificeerd,
afhankelijk van de tijdsduur, waarbij de duur van een jaar het criterium is. Er bestaan
verschillende vormen van ticstoornissen. De meest bekende en de meest besproken ticstoornis
is wel Gilles de la Tourette (GLT).
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Fig. 1. Diagnostische criteria voor ticstoornissen (uit de DSM-IV):
Syndroom van Gilles de la Tourette:
•

meerdere motorische tics en ten minste één vocale tic, niet noodzakelijk tegelijkertijd

•

De tics bestaan langer dan een jaar en komen meerdere keren per dag voor, vaak in ‘aanvallen’, en zijn
in dat jaar niet langer dan drie maanden geheel afwezig geweest

•

veroorzaakt duidelijke beperkingen in psychologisch of sociaal opzicht ;

•

begin voor 18e jaar.

•

De tics zijn niet het gevolg van het gebruik van bepaalde stoffen (drugs, geneesmiddelen, vergiftiging)
of andere aandoeningen van de hersenen.

Chronische motorische of vocale ticstoornis:
•

aanwezigheid van multipele motorische of een of meer vocale tics, maar niet beide

•

overige kenmerken als bij Gilles de la Tourette

Voorbijgaande ticstoornis:
•

enkelvoudige of multipele motorische en/of vocale tics;

•

optreden van de tics: gedurende ten minste 2 weken, maar niet langer dan een jaar;

•

overige kenmerken als bij syndroom van Gilles de la Tourette

Atypische ticstoornissen:
•

ticstoornis die niet aan een van bovenstaande classificaties voldoet.

De grote vraag is wat er aan gedaan kan worden. Het gegeven dat tics voor korte of langere
tijd kunnen worden onderdrukt en dat deze naar gelang de omstandigheden toe- en afnemen
(bijvoorbeeld toenemen bij spanning en afnemen tijdens de slaap) alsook het feit dat er vaak
een zintuiglijke prikkeling als voorbode wordt ervaren geeft aan dat er mogelijkheden zijn om
hierop invloed uit te oefenen. Behandeling kan gericht zijn op antecedente factoren,
consequente factoren en op het ticgedrag ze lf (Verdellen, Hoogduin en Plantsoen 1994). Zo
haken veel gedragstherapeutische technieken in op de sensorische voorbode van een tic.
Tevens wordt er vaak gebruik gemaakt van farmacotherapie bij de behandeling van tics.

In deze scriptie zal door middel van literatuuronderzoek gekeken worden wat de meest
effectieve behandelvorm bij ticstoornissen is. Daarnaast is het interessant om te weten te
komen waarom bepaalde therapievormen al dan niet effectief zijn. Het doel hiervan is het
schetsen van de ontwikkelingen op het gebied van de behandeling bij ticstoornissen.
Hierbij wordt uitgegaan van de hypothese dat interventie in welke vorm dan ook zorgt voor
een verbetering in het klachtenpatroon.
5

In het eerste hoofdstuk zal er nader worden ingegaan op de afbakening van de definitie van
een ticstoornis. Zo zal de definitie worden uitgelegd vanuit verschillende theoretische
perspectieven. Er wordt gekeken naar de overeenkomsten met andere psychische
aandoeningen en de meest uitgebreide ticstoornis Gilles de La Tourette zal worden uitgelegd,
Verder worden de verschillende uitingsvormen van tics uiteengezet. In het tweede hoofdstuk
wordt er ingegaan op de medicamenteuze interventie bij de behandeling van tics. Het derde
hoofdstuk neemt de Habit Reversal methode (HR) onder de loe p door middel van de
vergelijking met andere gedragstherapeutische behandelvormen namelijk, ondersteunende
psychotherapie en de exposure response prevention procedure (ER) en in het vierde hoofdstuk
wordt er gekeken naar de effectiviteit van de volgende methodes: massed negative practice
methode (Yates, 1970), de HR methode en de ER procedure. Dit zal geschieden door middel
van gevalsstudies. Er is gekozen voor een gevalsstudie omdat er nog geen gecontroleerd
onderzoek is gedaan naar de MP methode. Gezien de effectiviteit van de ER methode is het
zinvol om deze methode door middel van een case-study nader te bespreken. Het voordeel
hiervan is dat er een volledig beeld van één persoon kan worden verkregen door middel van
uitgebreide achtergrondgegevens, testresultaten observaties en beoordelingen. Waardoor de
gecontroleerde studie naar de ER methode kan worden onderbouwd.
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2. CONCEPTUALISERING EN AFBAKENING VAN EEN TICSTOORNIS
2.1. Theorievorming :

2.1.1. Genetisch-neurobiologisch model van tics:
De etiologie van ticstoornissen is vooral bij GLT patiënten uitvoerig onderzocht. Hoewel het
specifieke gen voor het ontstaan van GLT nog niet is gevonden wordt thans niet meer betwist
dat er sprake moet zijn van een genetisch overdraagbare en neurobiologisch verankerde
kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van GLT (de Haan, Dolman en Hansen, 2001). Diverse
andere factoren, zoals ongunstige perinatale gebeurtenissen, blootstelling aan chemische
stoffen, medicijnen en hormonen, infectieziekten en stress, zouden mede bepalen of en in
welke mate deze aangeboren kwetsbaarheid aanleiding geeft tot symptoomvorming
(Buitelaar, van de Wetering en Cath, 1996). Uit verschillende onderzoeken komen
aanwijzingen naar voren dat de overige ticstoornissen een andere (mildere) expressie van
hetzelfde veronderstelde ziektegen zijn (van de Wetering, 1996). Naast genetisch onderzoek
wordt ook onderzoek verricht naar een neurologische grondslag voor GLT. Met
beeldvormende technieken zijn verschillen aangetoond in de basale ganglia (deze gebieden
zijn nauw betrokken bij de coördinatie van bewegingen) en het limbische systeem (dit
systeem speelt een rol bij de beheersing van emotioneel gedrag en motivatie ), verschillen in
het systeem dat de aandacht reguleert en verschillen in het dopaminerge¹ en noradrenerge²
systeem (de Haan, Dolman en Hansen, 2001).
Enkele genetische aspecten werden gevonden in de resultaten van genetische studies (Cohen,
Bruun en Leckman 1988). Deze studies wijzen overtuigend in de richting van een
autosomaal-dominant overerfbare trek. Onderzoek bij identieke (monozygote) tweelingen
belicht echter ook de invloed van niet-genetische factoren. Neurobiologisch onderzoek gaat
uit van het feit dat het kernsymptoom van een tic een bewegingsstoornis is. Hierbij wordt de
neuronanatomische lokalisatie van GLT vooral gezocht in de basale ganglia en de substantia
nigra hersenregionen (een pigmenthoudende kern in de middenhersenen) waar zich ook de

¹ dopaminerge systeem: dit systeem is verantwoordelijk voor het coördineren van de motoriek.
² noradrenerge systeem: in dit systeem wordt noradrenaline afgescheiden, dit zijn neuronen die zorgen dat het
lichaam zich klaarmaakt voor activiteit
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locus bevindt van andere bewegingsstoornissen (bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson).
Eerder onderzoek lijkt dit te bevestigen. Zo vond men bij pathologisch-anatomisch onderzoek
in de basale ganglia bij een persoon met GLT, kleinere zenuwcellen. Op hersenscans werd
gezien dat delen van de basale ganglia bij GLT kleiner in volume zijn en afwijkingen
vertonen in bloeddoorstroming en glucosestofwisseling (Chase, Friedhoff, en Cohen, 1992).

2.1.2. Leertheoretisch perspectief; het operante conditioneringsmodel:
Een alternatieve benadering met betrekking tot het ontstaan van tics wordt ge daan vanuit de
leertheorie. Deze benadering werd gepostuleerd door Azrin & Nunn (1973), zij zagen tics als
aangeleerde responsen vanuit een operant conditioneringsmodel, of specifieker als een
aangepast schrikreflex. Een traumatische ervaring lokt een reflexachtige beweging uit welke
zich even later ontpopt als een tic , deze wordt aangehouden door zichzelf bekrachtig ende
factoren. Tics worden negatief bekrachtigd door de stressreducerende werking die optreedt
wanneer een tic wordt uitgevoerd of door andere factoren zoals sociale aandacht. Tics kunnen
ook samen voorkomen met ander bekrachtigd gedrag op een variabele schaal (van
bekrachtiging) , hierdoor wordt de tic een zichzelf bekrachtigende en aangeleerde gewoonte
(over-learned) die moeilijk is af te leren. Schematisch gezien ziet dit model er als volgt uit:
Fig 2. Schema van het leermodel met betrekking tot de ontwikkeling van tics, Azrin & Nunn, (1973).
Injury/Illness/Stress/Critical
Events elicits a startle respons
?
Startle reflex motor response/Defensive motor
Reaction relieves aversive sensation and or muscle tension
?
Startle response reinforced internally/externally by
Adjunctive/intermittent reinforcement schedule
?
Lack of control/awareness of learned response facilitates
Auto-reinforcement and automated adaption of respons
?
Startle response develops into over-learned automated tic habit
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Er kunnen echter ook enkele vraagtekens geplaatst worden bij dit model. Niet alle tics
ontstaan vanuit een schrikreflex of door een traumatische gebeurtenis. Ook blijft het
onduidelijk wat precies de bekrachtigende werking is van een tic. De vraag is of het gezien
kan worden als een positieve bekrachtiging (stimulerend) of een negatieve bekrachtiging (het
uit de weg gaan van gevoelens van ongenoegen). Volgens Evers en van de Wetering (1994)
kan aangenomen worden dat het uitvoe ren van de tic stress vermindert. Dit is echter van korte
duur. Fysiologisch gezien wordt het stressniveau slechts teruggebracht naar het ‘baseline
niveau’, wat om te beginnen al verhoogd was door de stress. Fahn (1993), benadrukte een
ander psychofysiologisch model, namelijk die van het verhoogde zintuiglijke bewustzijn. Hij
zag dit als de aanhoudende factor. In zijn model suggereerde hij dat tics een reactie zijn op
een verhoogde gevoeligheid voor zintuiglijk e signalen of anders gezegd een intolerantie tegen
deze signalen welke worden geuit in tics. Ook Bliss (1980) heeft het over een voorsensatie die
een sterke neiging om de tic uit te voeren opwekt. De ticactie vormt vervolgens een (semi)
vrijwillige respons ten opzichte van de sterke aandrang, doordat de persoon deze aandrang
probeert op te heffen om zo stress te verminderen. Dit resulteert in de uit voering van een tic.
Bliss (1980), suggereert dat de ticuitvoering onvrijwillig lijkt maar in feite is deze
intentioneel, doordat men probeert de aandrang te verminderen. Vanuit dit opzicht zou de
geprefereerde behandeling voor het bestrijden van de tics ‘exposure’ en ‘habituatie’ zijn,
zodat de drang kan worden uitgelokt en uiteindelijk worden uitgedoofd. Vervolgens kan de
negatieve gewoonte van het uitvoeren van de tic behandeld worden door de Habit Reversal
methode. De vraag die gesteld kan worden is wat deze voorsensatie of sterke aandrang precies
inhoudt. Hiervoor zou het zinvol zijn om een sterke bewustwordingstraining te verstrekken,
echter moet men zich vervolgens afvragen of het gaat om een intentionele of een
ongecontroleerde actie.

2.2. Differentiaal diagnose.

2.2.1. Tic stoornissen en OCD (Obsessive Compulsive Disorder).
Het is gebleken dat OCD en ticstoornissen vaak samen voorkomen. Bijna 60% van de
kinderen en adolescenten met OCD ontwikkelen gaandeweg ook tics. Himle, Fischer, van
Etten, Janeck en Hanna, (2003), hadden het over de termen ticgerelateerde OCD en niet
ticgerelateerde OCD. Voorts worden tics vaak verward met OCD. Onder tics verstaan
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we; stoornissen die opvallen door onwillekeurige motorische uitingen (spiersamentrekkingen,
slaken van kreten), die zich vooral voordoen onder spanning. Handelingen als voortdurend
moeten tikken met een voet, kunnen veel lijken op dwanghandelingen. Het grote verschil is
dat deze handelingen bij mensen met ticstoornissen onwillekeurig zijn. Bij iemand met OCD
worden de handelingen bewust uitgevoerd. Er worden ook enkele andere verschillen
gevonden. Tic gerelateerde OCD komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Er is een
neurobiologisch verschil aangetoond tussen de twee genoemde subtypen van OCD, rituelen
zoals: knipperen, wrijven met vingers, staren en vinger tappen wordt vaker gezien bij mensen
met een comorbide vorm van OCD. Tenslotte wordt er ook nog een verschil gevonden bij de
twee genoemde subtypen als het gaat om de respons op behandeling.
In het onderzoek van Himle et al. (2003) werd er gekeken of de respons op psychosociale
behandeling verschilde bij adolescenten bij wie er wel of geen aanwezigheid van tics bestond
(naast de gestelde diagnose van OCD). 19 adolescenten van 12 tot en met 17 jaar
participeerden in het onderzoek. Zij werden geworven vanuit de psychiatrische afdeling van
de universiteit van Michigan. De gerekruteerde subjecten deden mee aan zeven wekelijkse
(cognitieve) gedragstherapiesessies. De groep bestond uit 11 jongens en acht meisjes. Negen
deelnemers (waa rvan vier personen met ticgerelateerde OCD en vijf met OCD) ontvingen een
extensieve diagnostis che evaluatie . Zij deden mee aan een gezinsstudie. De resterende 10
subjecten (waaronder drie met een tic gerelateerde OCD en zeven zonder) ontvingen een
diagnostische evaluatie welke werd uitgevoerd door clinici zoals: sociaalwerkers,
psychologen en psychiaters. Vijf van de kinderen hadden een comor bide stoornis en vier
kinderen enkel OCD. Zij werden geïnterviewd met de Schedule of Affective Disorders and
Schizophrenia for School-Age Children-Epidemiologic Version (KSADS-E). Het interview
werd zowel individueel als samen met de ouders afgenomen. Een apart gedeelte van het
interview was gericht op OCD en ticstoornissen, hierbij werd er gebruik gemaakt van de
specifieke richtlijnen voor GLT en andere gedragssyndromen. De overige 10 subjecten, (drie
met een comorbide stoornis en zeven subjecten zonder comorbide stoornis) kregen
diagnostische evaluaties. Deze werden uitgevoerd door specialisten van de faculteit namelijk:
maatschappelijk werkers, psychologen en psychiaters. Allen waren goed getraind in het
identificeren van de diagnose OCD aan de hand van de DSM-III-R of de DSM-IV criteria.
Ticgerelateerde OCD werd gedefinieerd als een ticstoornis volgens de DSM-IV en bij een niet
ticgerelateerde OCD werd vereist dat er geen enkele tics werden vertoond gedurende de
gehele levensloop. In het onderzoek werden subjecten met en zonder ticgerelateerde stoornis
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werden in éénzelfde groep behandeld. De behandeling was gericht op OCD symptomen en
niet op tics. De behandeling hield zich bezig met exposure en Respons Prevention, in de
context van de therapiesessie en door middel van huiswerkopdrachten. Het cognitieve aspect
hield in dat er instructies werden gegeven met betrekking tot het standpunt ten opzichte van
OCD. Dit moest men beschouwen als een vijand in een strijd. Verder werd er instructie
gegeven over de aard van OCD. Het was de bedoeling om uiteindelijk groepscohesie en
onderlinge bekrachtiging te creëren bij elkaar, dit werkt bevorderlijk voor de therapie
uitkomsten. De subjecten werd aangemoedigd om gebruik te maken van copingmechanismen
in de vorm van bemoedigende uitspraken (‘ik was het niet, maar het was mijn OCD’). In
totaal werden er zes educatieve onderwerpen verstrekt additioneel aan de cognitieve
gedragstherapie. Deze onderwerpen bestonden uit: het verstrekken van informatie over de
aard van OCD, een gedragstherapeutische benadering met betrekking tot de oorzaken van
OCD, OCD en het gezinsleven, gespecialiseerde technieken om de cognitieve gedragstherapie
effectiever te maken en OCD en verschillende levensstijlen. Aanvullend werden er nog acht
sessies aan de subjecten en hun ouders aangeboden. Tijdens deze sessies werd aan de ouders
informatie verstrekt over de aard en de behandeling van OCD. Tevens werden de problemen
binnen het gezin besproken. De mate van OCD voor en na de therapiesessies werd gemeten
door middel van de ‘Children’s Yale -Brown Obsessive-Compulsive Scale’ voor en na de
sessies af te nemen. Naar voren kwam dat de groep ticgerelateerde en de groep niet
ticgerelateerde

subjecten

met

OCD,

geen

significante

verschillen

vertoonden

in

sekseverdeling. Ook kwam er naar voren uit de vragenlijst dat er bij alle 19 deelnemers een
verbetering was opgetreden. Er kan dus geze gd worden dat verschillen deze twee vormen van
OCD niet kan worden aangetoond door middel van verschillen in de behandelrespons. Wel
werd er een verschil gevonden in de compulsieve categorieën, zo werd er gevonden dat
mensen met OCD zonder de aanwezigheid van tics vaker compulsieve gedragingen
vertoonden dan overmatig verzamelen van goederen (hamsteren), wasdrang (bijvoorbeeld:
handen overmatig wassen) en ordenen. Dit in tegenstelling tot de mensen met OCD zonder de
aanwezigheid van tics.
Statistisch gezien zijn deze resultaten niet zo betrouwbaar, gezien het feit dat het hier gaat om
een zeer kleine steekproef. Dit betekent dat de ‘power’ van het onderzoek niet zo hoog is, dit
brengt meer risico op een type-II fout met zich mee (het ten onrechte verwerpen van de
nulhypothese). De afgrenzing van dwang of dranghandelingen van complexe motorische tics,
evenals die van dwanggedachten van de bij GLT behorende kwellende psychische beleving
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blijkt moeilijk te zijn. Dit heeft tot gevolg dat in de literatuur verschijnselen van
dwangmatigheid, dwangsymptomen, impulshandelingen, drangfenomenen en (complexe) tics
door elkaar worden gehaald. De meeste onderzoekers nemen aan dat dwangsymptomen een
integraal deel van het gehele syndroom zijn (Vandereycken, Hoogduin en Emmelkamp,
1994). Nog minder duidelijk zijn de symptomen van aandachtstekortstoornis met
hyperactiviteit en ADHD, die bij kinderen vaak aan de eerste ticklachten vooraf gaan. Dit zal
in de volgende paragraaf in ogenschouw worden genomen.

2.2.2 Tic stoornissen en ADHD.
Het feit dat ticstoornissen en ADHD vaak samen worden aangetroffen is een veelbesproken
fenomeen. Minstens de helft van de bij een kinder- en jeugdpsychiatrische polikliniek
aangemelde kinderen met een ticstoornis voldoet aan de DSM-IV criteria voor ADHD
(Verhulst & Verheij, 2003). Er zijn echter nog weinig empirische gegevens bekend over de
behandeling, de invloed en het verloop van deze gecombineerde diagnose. De meest recente
resultaten komen vanuit een prospectieve evaluatie en zijn gebaseerd op het verloop van
ticstoornissen bij een groep jongeren met de gestelde diagnose ADHD. Hierbij kwam naar
voren dat de ticstoornis na enige tijd afnam en dat dit geheel niet van invloed was op het
verloop van de vertoonde ADHD symptomen (S pencer, Biederman, Faraone, Mick, Coffey,
Geller, Kagan, Bearman en Wilens, 2001). Ook werd er gezien dat de medicamenteuze
behandeling tegen ADHD niet van invloed was op het verloop van de ticstoornis bij kinderen
met ADHD. De gemiddelde leeftijd van de groep jongeren was 15 jaar. Over de lange termijn
effecten van ADHD is er informatie nodig via een oudere cohort-groep.
Spencer et al. (2001) gebruikten in hun onderzoek retrospectieve gegevens over een grote
groep volwassenen met een ticstoornis en ADHD. De invloed van de ticstoornis op ADHD
werd systematisch geherevalueerd door middel het kijken naar het verloop van de ADHD en
de invloed op de diagnose ADHD op een volwassen leeftijd. Op basis van eerder onderzoek
werden de volgende hypothesen gesteld:
(1) ticstoornissen komen zeer vaak voor bij volwassenen met de gestelde diagnose
ADHD.
(2) Ticstoornissen nemen af na enige tijd.
(3) Ticstoornissen hebben weinig invloed op de aanwezigheid van ADHD symptomen.
(4) Medicamenteuze behandeling met betrekking tot ADHD zijn niet van invloed op
ticstoornissen.
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De deelnemers bestonden uit een groep van 312 subjecten tussen de 19 en 59 jaar. Allen
voldeden aan de DSM-III criteria voor ADHD, nadat er een uitgebreid klinisch onderzoek
was verricht door middel van een diagnostisch interview. Bij elke subject werd de diagnose
ADHD gesteld, deze moest zijn begonnen tijdens de vroege kinderjaren. Om gegevens te
verkrijgen over het aantal gestelde diagnoses tijdens de kinderjaren werd de Structured
Clinical Interview for DSM-III-R met als supplement: ‘schedule for Affective Disorders and
Schizophrenia for School-Age Children’ (K-SADS-E) gebruikt. De deelnemers moesten
tenminste vanaf hun zevende levensjaar voldoen aan de criteria van ADHD, ten w
t eede
moesten ze tenminste aan vijf van de gestelde gedragscriteria voldoen (volgens de DSM-IV)
en tenslotte moest de stoornis een chronisch karakter hebben. Om te voldoen aan de criteria
voor de diagnose van GLT moesten de deelnemers voldoen aan vijf DSM-IV criteria. Deze
waren als volgt: er moest sprake zijn van zowel motorische alsook één of meer vocale tics, de
tics moesten vele malen per dag voorkomen en bijna dagelijks in een periode van tenminste
één jaar, de anatomische locatie het aantal de complexiteit en de mate van ernst van de tics
moesten variëren over de tijd, de aanvang van de ticstoornis moest voor het 21e levensjaar zijn
en de tics mochten niet zijn geïnduceerd door psychoactieve substanties, intoxicaties of
aandoeningen in het centraal zenuwstelsel. Overige tics die niet in het GLT-spectrum vielen
werden gedefinieerd als ofwel motorisch of vocale tics maar deze twee vormen worden nooit
samen gezien. Ticstoornissen werden gekenmerkt als chronisch wanneer ze tenminste één jaar
aanhielden. Ook hierbij werd de K-SADS-E ge bruikt en dan alleen het gedeelte dat
betrekking had op ticstoornissen. Een voorbeeld van een aantal items luiden als volgt: Heeft u
ooit last gehad van een frequente, schokkerige, repetitieve motorische bewegingen zoals,
bewegen met de mond (smakgeluiden maken), of frequente oogbewegingen? Komen de tics
vaak voor op een dag? Was er sprake van een ziekte toen u last had van deze tics? Maakt u
gebruik van medicatie die voor het ontstaan van de tics kunnen zorgen? Het bleek dat het
merendeel naast de diagnose van ADHD (12%) ook een vorm van een ticstoornis vertoonde.
Ook komt ADHD vaak voor in combinatie met GLT. Het bleek dat het aantal mensen met
ADHD (12%) vaker een ticstoornis vertoonden dan de personen zonder ADHD (4%)
(Spencer et al. 2001).
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2.3. Gilles de la Tourette
GLT is een veel besproken ticstoornis die wordt gekenmerkt door ongecontroleerde
spiersamentrekkingen die explosieve en onwillekeurige bewegingen en/of geluiden
veroorzaken. Deze tics kunnen enkelvoudig zijn, maar ook heel gecompliceerd (van een
schokje tot een complete ‘mime’-voorstelling). Het meest bekend zijn de bewegings - of
motorische tics: plotselinge en herhaalde trekkingen of schokken in gezicht, hals, schouders,
armen en andere lichaamsdelen.
Daarnaast zijn er geluidstics of vocale dan wel fonische tics: keelschrapen, kuchen, snuiven,
knorren of grommen. Soms bestaan deze geluidstics uit het slaken van rauwe kreten en in een
aantal gevallen leidt dat zelfs tot vloeken of schuttingtaal (coprolalie). Vaak worden de tics
voorafgegaan door een sensorische gewaarwording, een onaangenaam gevoel ergens in het
lichaam, dat alleen maar door een tic opgelost kan worden. Een soort kriebel vóór een niesbui
waarbij alleen het nie zen de ontspanning geeft, of een jeuk die alleen met krabben verdwijnt.
Daarom zijn die tics dikwijls slechts ‘deels’ ongecontroleerd: ze moeten wel komen, maar de
persoon heeft enkele invloed op het tijdstip. De eerste verschijnselen van GLT openbaren
zich meestal tussen het vierde en elfde levensjaar en worden niet altijd als GLT-kenmerken
herkend. Soms worden personen met GLT jarenlang van het kastje naar de muur gestuurd,
omdat medici het ziektebeeld niet herkennen en omdat veel patiënten het onderdrukken en het
vertonen van tics tot een tweede natuur hebben gemaakt. In Nederland lijden naar schatting
ruim 10.000 mensen in meer of mindere mate aan het syndroom. Velen hebben het echter in
een dermate lichte mate, dat ze er nooit mee bij een dokter komen.
Heel vaak komt het Gilles de la Tourette syndroom voor in combinatie met andere
verschijnselen enkele voorbeelden hiervan zijn:
•

Aandachtsstoornissen en hyperactiviteit plus impulsiviteit (ADHD of Attention Deficit
Hyperactivity Disorder.

•

Dwang -/dranghandelingen en rituelen (OCD of Obsessief-Compulsive Disorder), vaak
samen met cijfer-,woord-

en gedachtenspelletjes en een overdreven gevoel voor

symmetrie. Soms komt ook zelfverwonding of automutilatie voor.
•

Bij Tourette gaat het meer om ‘drang’ dan om ‘dwang’. Het gas moet niet tien keer uit
en de deur niet tien keer op slot uit vrees voor explosies of inbraak, maar omdat er een
bevestigingsmechanisme lijkt te ontbreken dat zegt ‘dat hoef je niet meer te doen,
want dat heb je al gedaan’.
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•

Neiging tot depressiviteit en angsten.

•

In veel gevallen ontgrenzings- en ontremmingsverschijnselen en een bijna ziekelijke
jacht op allerlei nieuwe uitdagingen,

Het GLT syndroom is dus een fascinerende maar ook een complexe aandoening die veel
verschillende verschijningsvormen kent. Vooral op jonge leeftijd kunnen de verschijnselen
sterk wisselen in aantal, ernst en aard. Met name in stresssituaties kunnen ze hevig opspelen.
Het is duidelijk, dat deze onophoudelijke spanning van onstuitbare prikkels en de energie die
nodig is voor het onderdrukken, camoufleren en uitvoeren ervan zorgt voor een vermoe idheid.
Merkwaardig en ook onverklaarbaar is het, dat de symptomen bij de meeste mensen eigenlijk
alleen maar overdag optreden en dat ze ’s nachts uitblijven. Overigens spreekt men bij
Tourette vaak van een neuro-psychiatrische ziekte. Hoewel de oorzaak een ne urologische is,
raken aandoening en karakter meestal zo verwoven met elkaar , dat de persoonlijkheid mede
door de ziekte gevormd wordt en omgekeerd. Vandaar dat velen eerder bij een psychiater dan
bij een neuroloog, psycholoog of kinderarts terechtkomen.
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2.4. Uitingsvormen van tics:
Tics kunnen op verschillende manieren vertoond worden. H ieronder wordt dit schematisch
weergegeven:
Fig. 3. Checklist van veelvoorkomende tics:
Enkelvoudige motorische tics:
•

oogknipperen

•

oogbewegingen

•

trekkingen met de neus

•

gezichtsgrimassen

•

hoofdschudden

•

schoudertrekkingen

•

armbewegingen

•

handbewegingen

•

trekkingen in de maagstreek

•

bewegingen met been, voet of teen

Samengestelde motorische tics
•

aanraken van voorwerpen, andere mensen of een deel van het eigen lichaam

•

maken van rare obscene gebaren

•

tikken met de vinger of hand

•

spugen

•

plukken aan kleding of andere voorwerpen

•

automutilatie

•

springen, maken van huppelpasjes, dansen of wippen

•

rangschikken of rechtleggen van voorwerpen

Enkelvoudige vocale tics
•

kuchen

•

keel schrapen

•

snuiven

•

knorren

•

brommen

•

fluiten

•

dier- of vogelgeluiden maken

Samengestelde vocale tics:
•

woorden roepen

•

coprolalie

•

echolalie
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3 FARMACOTHERAPIE
3.1. Medicamenteuze behandeling tegen tics:
Het doel van medicamenteuze interventie is om het meest effectieve resultaat te behalen door
een zo laag mogelijke dosering van een medicijn te gebruiken met de minste bijwerkingen.
Door middel van het gebruik van medicijnen is het niet mogelijk om de symptomen met
100% te laten afnemen. Gemiddeld wordt een afname van 50-70% behaald (Buitelaar, van de
Wetering, & Cath, 1996). De behandeling van tics gebeurt vaak door middel van medicatie,
hiernaast kunnen ook een aantal gerichte gedragstherapeutische technieken worden toegepast.
In de farmacologische behandeling staat de werkhypothese van een hyperreactief
dopaminesysteem ter hoogte van de basale ganglia (een aantal subcorticale structuren)
centraal. Medicatie tracht het verstoorde neurotransmitterevenwicht te herstellen. Dit kan
plaatsvinden doordat er rechtstreeks wordt ingewerkt op het dopaminesysteem en door andere
receptoren of regulerende factoren die dit evenwicht beïnvloeden. De klassie ke
psychofarmaca: Haloperidol, Pimozide en C lonidine kennen nog steeds een grote plaats in de
behandeling. Daarnaast zijn een reeks nieuwe producten met mondjesmaat in gebruik. Een
overzicht van deze nieuwe evolutie wordt geboden, met voldoende reserve omwille van hun
vaak nog experimentele karakter. De meest gebruikte medicijnen bij de behandeling van tics
zijn vandaag de dag nog steeds de Neuroleptica. Geneesmiddelen die het best zijn onderzocht
bij ticstoornissen zijn Haloperidol en Pimozide. Deze zijn ef fectief in het bestrijden van tics:
de ticfrequentie wordt hierdoor gemiddeld met circa 60% gereduceerd (Pringsheim et al.
2003). Clondine blijkt eveneens een effectief geneesmiddel bij de behandeling van
ticstoornissen. Wanneer Clondine niet goed aanslaat kan het beste overgestapt worden naar
een lage dosis Dopamine Receptor Antagonisten. Wanneer er sprake is van een vooruitga ng
kan de dosering kan na enige tijd verhoogd worden. Ook kan er bij intolerantie van Clondine
gebruik worden gemaakt van Guanfacine. Dit geneesmiddel heeft een gunstig effect op
aandachtsproblemen en tics (Sandor, 2003)
Ongeveer 50% van de patiënten heeft matige tot ernstige bijwerkingen, deze variëren van
(lichte) sedatie, lethargie en overgewicht tot zeer hinderlijke en irreversibele extrapiramidale
verschijnselen waaronder tardieve dyskenesie. Van Haloperidol zijn voorts als bijwerking
gemeld, toename van angst en depressiviteit. Dit middel veelal gebruikt bij mensen met een
mentale retardatie en GLT (Long en Miltenberger, 1998). Uit onderzoek is gebleken dat de
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Alpha-adrenergische antagonisten voor minder bijwerkingen zorgden (Pringsheim, Davenport
en Lang, 2003). Ook wordt er veelal gebruik gemaakt van Antipsychotica. Voor een
comorbide diagnose wordt er vaak antidepressiva gebruikt als medicatie, bijvoorbeeld
wanneer er eveneens sprake is van OCD, ADHD en/of depressieve symptomen. Hierbij kan
vooral ge dacht worden aan middelen als: Despiramine, Clompiramine, Fluvoxamine en
Fluoxetine (Prozac). Clomipramine is voor deze indicatie het best onderzocht en vooral
effectief gebleken bij klachten van een Obsessief Compulsieve Stoornis. Ondanks het feit dat
medicatie effectief blijkt te zijn en in veel gevallen zelfs prioriteit krijgen, wordt in de meeste
gevallen toch gestreefd naar een vorm van psychologische interventie gezien de
afhankelijkheid van de medicatie en de terugval na het stoppen van de medicatie. Ook kan
men zich afvragen of dit bij de iedereen tot dezelfde resultaten zal leiden gezien het verschil
in de aard en intensiteit van een ticstoornis. Ondanks het feit dat uit vele onderzoeken is
gebleken dat medicatie voor gunstige resultaten zorgde is er in de meeste gevallen sprake van
een gebrek aan een betrouwbaar experimenteel design. Er zou in de toekomst nog meer
gecontroleerd onderzoek moeten worden verricht door middel van een ‘double blind’ en/of
een ‘placebo-onderzoek’. Ook valt een combinatie van medicamenteuze therapie met
psychologische interventie ter ondersteuning van de behandeling te overwegen. Er zijn vele
goede resultaten gemeld in de literatuur als het gaat om psychologische (gedrags) therapieën.
Een vorm van psychologische interventie die tegenwoordig veel gekozen wordt is de Habit
Reversal methode.
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4 VERSCHILLENDE BEHANDELVORMEN TEN OPZICHTE VAN HABIT
REVERSAL
4.1. Habit Reversal
Momenteel is de meest toegepaste gedragstherapeutische behandelvorm bij ticstoornissen, de
Habit Reversal methode. In de praktijk blijkt deze methode voor cliënten het meest
toegankelijk te zijn. Dit komt mede door het feit dat de tics één voor één worden aangepakt
en niet alle tezamen (zoals bij de ‘Exposure en Responspreventie’). Dit vergemakkelijkt voor
de cliënt de therapie doordat het een gradueel proces is, waardoor eventuele angsten tot het
minimum beperkt blijven. Bij de toepassing van HR worden in eerste instantie alle tics in
kaart gebracht. Vervolgens kiest de therapeut samen met de cliënt een tic uit die als eerste
behandeld gaat worden. Dit is bij voorkeur een enkelvoudige tic, bijvoorbeeld een gelaatstic
of hoofdschudden, aangezien deze over het algemeen goed te behandelen zijn. Met een snelle
succeservaring zal de motivatie voor vervolgbehandeling toenemen. Pas daarna worden de
tics behandeld die het meest frequent optreden of het meest hinderlijk zijn. Per tic worden de
volgende stappen doorlopen: zelfregistratie van de frequentie waarmee de tic optreedt,
training in het bewust worden van de tic, oefenen met een onverenigbare respons en oefenen
tijdens de sessies in het bewustworden van de tic en het uitvoeren van de onverenigbare
respons. Deze scriptie heeft mede als doel om de vraag te beantwoorden in hoeverre men
controle kan krijgen over een tic, door middel van een (psychologische) interventie. Bij HR
houdt dit in dat er uit wordt gegaan van het herkennen en het aanvoelen van de gevoelde
prikkel vooraf.

4.2. Habit Reversal (HR) versus ondersteunende psychotherapie.
Tics kunnen variëren van simpele tics tot aan complexe tics. Tot nu toe is bij GLT gebleken
dat medicatie ter onderdrukking van tics nog steeds de meest gekozen behandeling blijkt te
zijn. Hiervan is de effectiviteit het vaakst aangetoond door middel van placebostudies. Het
risico van medicatie als behandeling is dat een zeer grote groep vroegtijdig stopt, omdat er
onaangename bijwerkingen optreden. Anderen vertonen na het gebruik van medicatie nog
steeds enkele overgebleven tics waardoor zij gedemotiveerd raken en de medicatie niet of niet
geheel willen voortzetten. Er is hierdoor meer onderzoek verricht naar gedragstherapie op dit
gebied. Mede omdat het kosten- en tijdsbesparend is. Daarnaast is er geen sprake van
bijwerkingen en valt het goed te combineren met andere therapievormen (zoals onder andere
ook met medicamenteuze therapie). De wetenschappelijke kennis op het gebied van effectieve
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gedragstherapie voor GLT is nog niet zo uitgebreid. Tot nog toe is de gedragstherapeutische
methode HR de meest gebruikte therapievor m. Azrin en Peterson (1990) waren tot nu toe de
enige die door middel van een gecontroleerde studie de effectiviteit van deze methode konden
aantonen. Er was in deze studie echter sprake van een geringe steekproef. Er werd een
vermindering van 93% aangetoond bij de uitvoering van tics, bij een steekproef van 10
personen. vijf personen ontvingen de HR methode en de overige 5 mensen zaten in de
wachtlijst-controle conditie, deze mensen vertoonden geen verbeteringen. De steekproef zou
echter nog moeten worden uitgebreid. Ook heeft een wachtlijst-vergelijkingsgroep bepaalde
beperkingen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de HR groep alleen al verbeteringen ondervond
doordat ze veel in contact kwamen met de therapeut en deze meer aandacht aan hen schonk.
Hiervoor is het zinvol om ook te onderzoeken of de groep die niet in contact kwam met een
therapeut, wel verbeteringen zouden vertonen wanneer zij eveneens een ondersteunende
therapievorm aangeboden zouden krijgen. Wilhelm, Deckersbach, Coffey, Bohne, Peterson en
Baer (2003) verrichtten hiernaar onderzoek, zij wisten voor hun onderzoek 32 subjecten te
recruteren. Alle proefpersonen hadden de diagnose GLT volgens de DSM-IV criteria. Er was
geen sprake van een comorbide diagnose, noch werd er gebruik gemaakt van medicatie. Zij
ontvingen geen andere vormen van therapie tijdens het onderzoek. Op een willekeurige wijze
werden de subjecten toegewezen aan twee verschillende behandelcondities (HR en
ondersteunende psychotherapie). Er waren twee verschillende therapeuten die de individuele
therapiesessies leidden. In totaal waren er 14 therapiesessies. De eerste acht sessies vonden
wekelijks plaats en de resterende zes sessies om de twee weken. De HR conditie bestond uit
de volgende fases: bewustwordingstraining en zelfobserva tie (monitoring), relaxatietraining,
de ‘Competing Response’ procedure, contingentie management en inconvenience review
(terugblik op ongemakkelijke situaties). Er werd de subjecten in deze behandelconditie
gevraagd of ze deze elementen door middel van huiswerkopdrachten thuis konden oefenen. In
de tweede conditie (die de ondersteunende psychotherapie) mochten de subjecten zelf het
onderwerp van de therapie bepalen. De focus van de behandeling had betrekking op de
volgende aspecte n: ervaringen, leren te reflecteren, het uiten van gevoelens over de huidige
levenssituatie en het oplossen van problemen. De therapeuten maakten geen gebruik van
directieve therapievormen. De res ultaten van het onderzoek werd gemeten met de de Yale
Global Tic Severity Scale, deze kwantificeert het aantal tics, de frequentie, de intensiteit, de
complexiteit en de interferentie van motorische en vocale tics. De vragenlijst werd ingevuld
door alle proefpersonen. U it de resultaten van deze ‘Randomized Clinical Trial’ kwam naar
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voren dat de HR methode een effectievere therapievorm was dan de ondersteunende
psychotherapie. Bij de laatstgenoemde methode was er niks veranderd in de mate van de
ticstoornis. Echter na 10 maanden vond men geen significant verschil tussen de HR methode
en de ondersteunende psychotherapie in de ernst van de stoornis. Men kan zich afvragen of de
lange termijn effecten van de HR methode effectief zijn. Het zou kunnen dat de subjecten die
ondersteunende psychotherapie ontvingen vooruitgang boekte puur en alleen omdat ze in
contact kwamen met een hulpverlener. Gezien de terugval na 10 maanden follow -up lijkt het
zinvol om onderhoudsbehandelingen te verstrekken. Dit kan door middel van aanvullende
therapiesessies of zelf -oefeningen die thuis gedaan kunnen worden.

4.3. ‘Habit reversal’ versus ‘Exposure -respons prevention’
In het onderzoek van Verdellen, Keijsers, Cath en Hoogduin (2004) wordt gekeken naar de
toepassing van de ‘Exposure Respons prevention’ (ER), dit wordt afgezet tegen de HR
methode. De ER methode gaat uit van het feit dat de intentionele natuur van tics de
mogelijkheid biedt om gedragstherapeutische interventies toe te passen, gericht op de
onderbreking van de stimulus-respons keten. In dit opzicht kan het gezien worden als een
leertheoretisch principe. HR is gebaseerd op het principe dat tics aanhouden door middel van
het bovengenoemde (aangeleerd gedrag) maar ook door een gebrek aan bewustzijn van de
uitvoering van een tic, excessieve uitoefening ervan en sociale bekrachtiging en/of acceptatie
van de tic. De primaire werkw ijze die wordt gehandhaafd binnen de HR methode bestaa t ten
eerste uit bewustwordingstraining met betrekking tot de uitvoering van de tic en
daaropvolgend een niet verenigbare of een conflicterende handelin g (‘competing respons’) die
ervoor zorgt dat er inhibitie of verstoring van de uitvoering van de tic optreedt. Als een
aanvulling op de HR methode is de ER ontstaan. Deze methode is eveneens afgeleid van
bestaande gedragstherapeutische technieken. ER houdt zich bezig met de blootste lling aan de
voorbodes van tics. Deze worden veelal ervaren als een sensatie en/of een drang. De theorie
achter deze therapie is dat de cliënt een habituatie ontwikkelt ten opzichte van de aandrang tot
het uitvoeren van een tic, dit zorgt ervoor dat de tic niet zal worden uitgevoerd. Uit eerder
onderzoek is naar voren gekomen da t ER een adequate techniek is bij de behandeling van een
‘obsessieve compulsieve stoornis’ (OCD) (Abramowitz, 1996; Riggs & Foa, 1993, artikel
Verdellen et al. 2004). Ook werd bij eerder verricht onderzoek aangetoond dat ER eveneens
effectief blijkt te zijn bij de behandeling van GLT. Hoogduin et al. (1997) deden onderzoek
naar de bovengenoemde habituatie -hypothese. Dit vond plaats in een aantal twee uur durende
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therapiesessies bij me nsen met GLT. Hierbij werden de cliënten blootgesteld aan zintuiglijke
prikkels die tics oproepen, tegelijkertijd moesten ze een opkomende tic of impuls proberen te
onderdrukken. Deze techniek bleek bij drie van de vier mensen significante verbeteringen
teweeg te brengen. Verdellen et al. (2004) verricht ten onderzoek naar de verschillen van ER
en HR bij 43 proefpersonen met GLT. De groep bestond uit 34 mannen en negen vrouwen, 17
personen gebruikten medicatie om de tics te laten doen afnemen. Als eerste hypothese stelden
zij dat beide ER en HR, effectief zijn in het reduceren van tics bij personen met GLT , ondanks
het feit dat dit bij beide technieken via verschillende patrooninterrupties geschiedt. In de
tweede hypothese gingen ze ervan uit dat ER resulteert in een grotere mate van ticafname dan
HR, gezien het feit dat ER zich richt op de interruptie van alle ticresponsen tegelijkertijd, bij
HR worden de tics één voor één behandeld en wordt er per tic een ‘Competing Response’
toegepast die zorgt voor een interruptie van de uiteindelijke uitvoering van de tic. Ook wordt
de ER methode het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium toegepast, dit zorgt voor een
grotere mate van gedragsverandering dan wanneer de ticrespons middenin geïnterrumpeerd
wordt door een ‘competing respons’ zoals het geval is bij HR. Om te kunnen participeren in
het onderzoek moesten de subjecten tenminste voldoen aan de door de DSM-IV gestelde
criteria voor een diagnose van GLT. De subjecten waren of in behandeling bij een kliniek van
de Universiteit van Nijmegen of bij een kliniek voor werkgerelateerde- en somatoforme
stoornissen. Nadat de intakeprocedure was volbracht werden de 43 subjecten zoveel mogelijk
op random-basis ingedeeld. De randomisatie verschilde voor de beide behandelcondities (ER
en HR). Aan beide condities werd een voorbehandeling aangeboden (pre-treatment).
Vervolgens kreeg de ER groep 12 wekelijkse therapiesessies aangeboden en de HR groep 10
wekelijkse sessies. Een week na dat de laatste sessie was voltrokken werd er aan beide
groepen een nabehandeling aangeboden (post-treatment). Uiteindelijk werd bij 12 (57%) van
de ER groep en 13 (59%) van de ER groep), na drie maanden follow -up (FU) gekeken of de
tics al dan niet verminderd waren. Dit geschiedde door middel van het invullen van de
YGTSS. De YGTSS liet zien dat de vermindering in tics stand bleef houden.
De eerste conditie ER bestond uit 10 sessies van 120 minuten. Hierbij leerden de subjecten
systematisch hun tics te onderdrukken. Zodra de tic plaatsvond, spoorde de ther apeut de cliënt
aan om steeds sneller de voorbode hiervan te herkennen en de respons preventie toe te passen.
Dit moest de cliënt twee uur achtereenvolgens volhouden. Alvorens deze training werd
uitgevoerd, werd eerst bij elke cliënt nagegaan wanneer de tics voorkwamen, dit werd
vervolgens geregistreerd. Om tijdens een sessie de ‘exposure’ te optimaliseren werd er aan de
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cliënten gevraagd om zich te concentreren op de locus en de zintuiglijke ervaring die
correspondeert met de tic. Ook werd er gevraagd aan de cliënten of ze door middel van
bepaalde objecten of andere cues de tics konden induceren zodat een voorbode (bijvoorbeeld
in de vorm van een bepaalde sensatie) gemakkelijker ontdekt kon worden, ondertussen
moesten de cliënten eveneens proberen om het uitvoeren van de tic te vermijden (de
preventie).
De HR conditie begon met een ‘bewustwordingstraining’, deze moest worden toegepast bij
elke tic , waarna een ‘competing respons’ volgde. Dit is een onverenigbare handeling (of
imaginaire stimulus) die conflicterend werkt met de tic en ervoor zorgt dat de tic niet zal
worden uitgevoerd. Tijdens de bewustwordingstraining werd de subjecten aangeleerd om een
onverenigbare respons toe te passen zodra ze een tic voelde aankomen. Ook moesten zij
proberen deze ‘competing respons ’ tijdens een tic uit te voeren. H ierdoor werd de uitvoering
van de tic geïnterrumpeerd, waardoor deze niet werd uitgevoerd of langzaam uitdoofde. In de
10 sessies die er volgden werden alle tics afzonderlijk behandeld. Dat wil zeggen ook
wanneer er sprake was van verschillende tics bij één persoon.
De uitkomst van de beide behandelcondities werd gemeten door de: ‘The Dutch version of the
Yale Global Tic Severity Scale ’, dit is een semi-gestructureerde klinische vragenlijst. Tevens
werd de tic frequentie tijdens de sessies en in de thuissituatie geobserveerd. Dit vond plaats
door middel van directe observaties en videomateriaal waarin het aantal tics werd geteld en
onderling vergeleken werden. Deze telling werd gedaan door ofwel een bekende van de
proefpersoon, ofwel een therapeut of een ‘mechanical counter’ (met andere woorden een
gecomputeriseerde gestuurde teller), het voordeel hiervan is dat er ook tellingen konden
worden verricht tijdens de meest uiteenlopende momenten en in zoveel mogelijk settings. De
ernst van motorische en vocale tics werd gecategoriseerd in vijf verschillende schalen, deze
betroffen: aantal, frequentie, intensiteit, complexiteit en interferentie. Deze vijf categorieën
werden geturfd en per dimensie gesommeerd. Op deze manier konden de gegevens van de vijf
subschalen worden verkregen en worden vergeleken met elkaar. De scores bestonden uit: 0 =
geen tics tot en met 55 = zeer groot aantal tics. Tijdens de voor- en de nameting vulden de
observatoren de YGTSS in.
Uit de resultaten kwam naar voren dat beide behandelcondities effectief bleken te zijn in de
behandeling van ticstoornissen bij mensen met GLT. De eerste hypothese uit dit onderzoek
kon worden bevestigd. Dit stemt overeen met voorgaand onderzoek (Azrin & Peterson, 1988;
Hoogduin et al. 1997). Uit de YGTSS en in de praktijk (zowel tijdens de therapiesessies, thuis
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alsook tijdens de FU) kwam naar voren dat de subjecten in beide condities een significante
afname van het aantal tics vertoonden. Een statistisch significant resultaat is niet altijd
zaligmakend. Wanneer er bijvoorbeeld bij een grootschalig bevolkingsonderzoek met duizend
proefpersonen sprake is van een significante correlatie tussen twee, kan er bij een soortgelijk
onderzoek met een kleine steekproef van 20 personen een hogere correlatie worden gevonden.
Dit verschil hoeft in de praktijk niet zo groot te zijn. Om de mate van verschil tussen de
condities op een inzichtelijke manier in eenheden uit te drukken wordt de ES gehanteerd
(Cohen, 1988). Als index daarvoor wordt bij de berekening van de verschillen tussen twee
groepen de Cohen’s d gebruikt. Cohen et al. (1988) stelt als criteria dat er een sprake is van
een klein effect bij d = 0.2, van een gemiddeld effect bij d = 0.5 en van een groot effect bij d =
0.8. Deze Klinische significantie werd in beide condities gemeten door de effectgrootte (ES)
na 10 en na 12 sessies te bereken bij de uitkomsten van drie verschillende metingen. De drie
metingen bestonden uit: YGTSS: tic frequentie meting, TF-institute: tic frequentie gemeten in
de klinische setting en de TF-home: ticfrequentie gemeten in de thuissituatie. Bij een
verbetering van 30% of meer was er sprake van een ‘klinisch significante ’ verbetering. Dit
werd ‘PPI’ (Percentage of Patients who Improved) genoemd, percentage van subjecten die
met 30% of meer verbeterden. Het percentage subjecten welke een klinisch significante
verbetering vertoonde voor tenminste één van de gemeten uitkomsten was bij de ER conditie
95% en bij de HR conditie 83%. Het percentage subjecten welke een klinisch significante
verbetering vertoonden op elk van de gemeten uitkomsten was voor de ER conditie 42%
tegenover 17% van de HR conditie.
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Fig. 4.
Gemiddelde (voor en nametingscores) van de: de effectgrootte (ES) en de percentage s van patiënten die een
verbetering

Measures

vertoonden

van

> 30% op de ER conditie (n=19)

Pre

post 2

M(SD)

M(SD)

ER

26.2 (7.6)

HR

en de HR conditie (n=18).

ES

PPI >30%

17.6 (7.6)

1.42

58

24.1 (7.2)

19.7 (9.3)

1.06

28

ER

139.7 (133.3)

79.5 (114.9)

0.90

74

HR

151.1 (158.4)

102.7ª (98.7ª)

0.47

53

ER

88.4 (90.3)

28.4 (33.7)

0.88

89

HR

116.9 (131.6)

36.9 (55.1)

0.73

72

YGTSS

TF-institute

TF-home

ª n=15.

De tweede hypothese namelijk de verwachting dat ER ervoor zorgt dat er een grotere afname
van het aantal tics za l plaatsvinden dan bij HR kon slechts marginaal worden bevestigd. Er
konden geen statistisch significante resultaten worden aangetoond. Wel werd er een klinisch
significant resultaat gevonden welk pleitte voor de ER methode. In de praktijk blijkt het dat
ER zorgt voor een grotere afname in ticfrequentie dan de HR methode. Dit zou kunnen komen
doordat de ER methode alle tics in één keer behandeld in plaats van stuk voor stuk. Gezien de
geringe steekproef is het de vraag of dezelfde resultaten zouden worden gezien wanneer het
een grotere steekproef betrof.
Het blijkt uit deze beide behandelvormen dat via een alternatieve stimulus , de stimulusrespons keten kan worden onderbroken. Een andere methode die ook werkt volgens het
leertheoretische principe is de ‘Massed Negative Practice ’ methode. Dit werkt volgens de
operante leertheorie en maakt gebruik van een vergelijkbaar principe namelijk het gebruik van
een vrijwillige inductie als respons om een tic te onderdrukken. Door excessieve herhaling
van de vrijwillige inductie treedt vermoeidheid op, dit geldt als negatieve bekrachtiging. In
het volgende onderzoek zal de HR methode worden vergeleken met de ‘Massed Negative
Practice’ methode. Bij de HR methode is er ook sprake van een onverenigbare respons echter
vanuit een ander perspectief toegepast.
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5 CASE STUDIES
5.1. M assed Negative Practice en de HR methode
Volgens het model van Yates (1970) kan een tic worden geconceptualiseerd als een
aageleerde gewoonte die bij volwassenen tenminste zijn maximale gewoontesterkte heeft
bereikt (sHr). In theoretische termen moet het mogelijk zijn deze gewoonte uit te doven door
het opbouwen van een negatieve of onverenigbare gewoonte van het ‘niet uitvoeren van de
tic’. Door middel van het vrijwillig oproepen van de tic op herhaaldelijke wijze zal er
uiteindelijk spiervermoeidheid optreden, of ook wel Reactieve Inhibitie (Ir). Zodra de cliënt
‘Massed Practice’ krijgt in het uitvoeren van de tic, zal de Ir zich zeer snel opbouwen. Als de
Ir een kritiek punt bereikt dan zal de cliënt gedwongen zijn te “rusten” of de tic niet uit te
voeren. Het belang van de methode ligt in de verder gelegen veronderstelling dat de
verminde ring van de Ir tijdens rust, een belonende werking zal hebben ten opzichte van alle
responsen die worden uitgevoerd door de cliënt tijdens deze rustperiode. De kern van de
theorie is dat, datgene dat beloond zal worden tijdens de rustperiode, de reactie van het “niet
reageren” is. De gewoonte (sIr) van het ‘niet uitvoeren’ zal worden verbonden aan de
vermindering van de drijfveer, voortvloeiend hieruit ontstaat een vermindering van de Ir, dit
zal zodoende worden beloond. Aanvankelijk zal bij herhaalde ‘Massed Negative P ractice’
daarom de ‘negatieve gewoonte’ worden versterkt, deze is onverenigbaar met de zogenaamde
positieve gewoonte van het uitvoeren van de tic. Verder moet herhaalde vrijwillige oproeping
van de tic niet de sterkte van de positieve gewoonte doen toenemen. O’Brien en Brennan,
(1979) deden een case-study naar een vrouw van 52 jaar met verscheidene tics. In hun
onderzoek gebruikten ze zowel de Massed Negative P ractice methode en de HR behandeling.
De vrouw leed aan ernstige gelaatstics en vocale verstoringen die zich uitten in excessieve
kaakbewegingen en verstoringen in de spraak. Zij ondervond hier reeds gedurende zes jaar
problemen van. Ook had de vrouw te kampen met ernstige spanningsklachten, die
voortvloeide n uit een aantal nare ervaringen die zich in het verleden hadden voorgedaan. De
tics

verschenen

voornamelijk

wanneer

zij

in

aanraking

kwam

met

bepaalde

omgevingsgerelateerde stressoren. Deze stressoren hadden vooral te maken met problemen
die zij ervoer met haar echtgenoot. De therapie die zij kreeg bestond uit 51 behandelsessies
die gemiddeld 40 minuten duurden. Dit geschiedde in een periode van 11 maanden. Er
werden

verschillende

veranderingen

aangebracht
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tijdens

de

therapiesessies.

Deze

veranderingen waren afhankelijk van de respons die hierdoor teweeg werd ge bracht.
Alvorens er gebruik werd gemaakt van de ‘Massed Negative Practice’ behandelmethode
werden eerst enkele andere technieken gebruikt. Het was belangrijk om informatie te
verkrijgen over de aard van de stressoren. Gezien het feit dat zij door vocale verstoringen
moeite had met praten, moest zij in een logboek goed in kaart brengen wanneer zij zich
gespannen voelde, welke sensaties zij hierbij voelde en hoe haar lichamelijke respons (met
name in de vorm van tics) was. Eveneens moest zij door middel van ‘Subjective Units of
Disturbances’ (SUDS) aangeven wat de mate van angst was, gemeten op een schaal van 0 tot
100. Gezien het feit dat zij voornamelijk problemen ondervond in de nabijheid van enkele
omgevingsgerelateerde stressoren, lag in eerste instantie de nadruk van de therapie op
ontspanningsoefeningen. Ze kreeg cassettetapes met ontspanningsoefeningen mee naar huis
die ze dagelijks tenminste vier keer moest afluisteren. Na een heel aantal sessies
ontspanningsoefeningen en informatie verzameling over de aard van haar problemen werd er
gebruik gemaakt van de ‘Massed Negative Practice’ methode. Dit geschiedde oor middel van
het inbeelden van bepaalde stressoren waardoor de tics werden opgeroepen. Deze vrijwillige
inductie duurde drie keer een half uur, in een tijdsspanne van drie weken. Aangezien de tics
vooral vertoond werden wanneer zij stress ervoer, spraken de onderzoekers de hoop uit dat
een vermindering in de frequentie van de uitvoering van de tics, een vermindering in stress
teweeg zou brengen en een verhoogde relaxatie. Helaas bleek de methode na de derde
behandelsessie een averechts effect te hebben. De tics namen toe in frequentie, in plaats van
af. Na acht sessies werd deze behandelvorm gestaakt en werd er over gegaan op de HR
methode.
Tijdens de HR werd er een oefening gegeven waarbij ze de spieren die tegenovergesteld
waren aan de spieren die ze bij de tic aanspande in lichte mate moest aanspannen. In de
hypothese van O’Brien et al. (1979) werd gepostuleerd dat deze spiergroepen zwakker zouden
zijn, doordat ze over het algemeen minder actief zijn. Wanneer deze spiergroepen extra
werden getraind, kon ze meer controle krijgen over deze spiergroepen zodat deze op hun beurt
de tics zouden kunnen uitschakelen. Ook verwachtten de onderzoekers dat hierdoor de spraak
zou kunnen verbeteren. De cliënte werd geïnstrueerd om dit dagelijks twee keer 15 minuten te
oefenen, één keer wanneer de tics niet vertoond werden en één keer wanneer de tics wel
werden vertoond. Tijdens de tics moest ze de oefening gedurende een periode van drie
minuten uitvoeren. De behandelende therapeut gaf op frequente basis een verbale
bekrachtiging. Na de eerste twee weken verminderde de frequentie van het aantal tics niet,
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ook verbeterde de spraak niet. Wel verminderde de intensiteit van de stoornis en verdween de
pijn in het gezicht die ze ervoer tijdens een tic. Dit werkte als een positieve bekrachtiging
voor de cliënte waardoor zij gemotiveerd raakte om de oefeningen te blijven doen tijdens de
therapiesessies. Om haar spraak te verbeteren kreeg ze ook ‘speech retraining’, waarin ze
leerde om fluisterend te spreken. Dit werd ondersteund door ‘systematische desensitisatie’
waarin ze de angstopwekkende stimulus moest visualiseren. Z odra haar angstniveau
verhoogde moest ze relaxatieoefeningen toepassen. Deze laatste technieken bleken weinig
succesvol te zijn . Tenslotte werd er nog ‘response prevention’ toegepast. Bij de videobanden
die er waren opgenomen tijdens de vertoning van de verschillende tics kwam naar voren dat
de voorwaartse beweging van de kaak diende als een ‘geconditioneerde stimulus’ (CS) welke
de angst opwekte. Als ‘respons prevention’ kreeg zij daarom een plastic omhulsel om haar kin
(dit wordt onder andere gebruik t bij sporten zoals hockey en bokse n) en dat zou de excessieve
kaakbeweging moeten tegengaan. Een ander voordeel van dit omhulsel is dat het de cliënte op
de hoogte bracht van het precieze moment waarop een tic vertoond werd. Gehoopt werd dat
door bewustwordingstraining en de respons preventie van de kaakbeweging, de tic alsook de
SUDS konden worden gereduceerd. De resultaten van de ‘respons preventie’ waren zeer
toereikend. Binnen enkele dagen waren de kaakbewegingen sterk verminderd. De oefening
die er tijdens de therapiesessie werd uitgevoerd verliep als volgt. Zij moest haar kinomhulsel
dragen, de angstopwekkende situatie visualiseren en vervolgens zichzelf tot rust proberen te
manen door middel van de aangeleerde relaxatieoefeningen. Deze sessies werden opgenomen
op een videoband. Dit zorgde voor visuele feedback met betrekking tot haar verbeterde spraak
wanneer zij het kinomhulsel droeg. Na een maand van duidelijke verbetering van de spraak,
afname van de tics en de vermindering van SUDS mocht zij het dragen van het kinomhulsel
gradueel afbouwen. Tevens werd zij aangemoedigd om thuis door te gaan met de
relaxatieoefeningen. 18 maanden na de laatste therapiesessie had ze besloten om te scheiden
van haar echtgenoot. Ze had in die periode nog 10 aanvullende behandelsessies van 50
minuten. Na deze sessies vertoonde zij geen tics meer en waren er geen enkele tekenen meer
van een terugval. De therapiesessies die daarop volgden bestonden uit: verbale bekrachtiging
van de spraakverbetering, discussies over haar scheiding en ontspanningsoefeningen.
Langzaam maar zeker werden de therapiesessies afgebouwd. Uiteindelijk werden deze
volledig gestaakt. Na 24 maanden follow-up was zij nog steeds vrij van klachten. Gezien
wordt bij deze case-study dat HR de meest effectieve methode lijkt te zijn. Echter om te
kijken of dit te generaliseren valt, zal een grotere steekproef moeten worden uitgevoerd. Het
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aanslaan van een therapie kan sterk afhangen van de aard van de stoornis. Wanneer er
bijvoorbeeld sprake is van een comorbide stoornis, zoals OCD en tics dan zal de uitkoms t van
de therapie wellicht andere resultaten opleveren. Het toepassen van een onverenigbare
respons zoals deze bij de HR en de MP methode wordt gebruikt, blijkt effectiever te zijn bij
de HR methode. Deze laatste methode handhaaft namelijk een positieve manier van
bekrachtigen. Daarbij vergt de MP methode veel meer inspanning van de cliënt, dit kan
zorgen voor weerstand tijdens de therapie. In de volgende case-study zal de ER nader worden
besproken.

5.2. Exposure en respons preventie.
In he t onderzoek van Verdellen, Hoogduin en Plantsoen (1994) werd een gevalsstudie verricht
naar de Exposure en Responspreventie methode bij een man met het syndroom van GLT.
John is een goed verzorgde man van 30 jaar oud. Hij vertoonde vooral vocale tics en
coprolalie. Toen John net meedeed aan het programma nam hij medicatie op dagelijkse basis
tegen deze verschijnselen. Hij vertelde geen last te hebben van bijwerkingen. Ondanks het feit
dat hij aangaf dat hij goed met zijn aandoening om kon gaan, had hij problemen met de
sociale consequenties van de symptomen die hij vertoonde. Zo was hij door zijn tics gestopt
met zijn studie en vond hij het moeilijk om vriendschappen te onderhouden. Door deze
problemen was John zeer gemotiveerd om de behandeling te volgen. In eerste instantie werd
de procedure van de ‘exposure response preventie’ geïntroduceerd. Tijdens de eerste twee tryout sessies die allebei twee uur duurden, werd de nadruk gelegd op de bewustwording en de
identificatie van de voorbodes van een tic, door middel van zintuiglijke sensaties die er geuit
werden voordat de tic werd uitgevoerd en de mogelijkheid tot het hebben van controle
hierover. De zintuiglijke sensaties die John voelde bij motorische tics waren, een drukgevoel
in zijn been, een gevoel van jeuk in zijn gezicht alsof er een mug op zijn gezicht zat en een
drukgevoel op zijn borst. De sensatie die hij voelde bij vocale tics was het gevoel van een
constante kriebel in zijn keel. In de daaropvolgende 10 sessies werd de nadruk gelegd op deze
zintuiglijke sensaties om zo de ‘arousal’ te verhogen waardoor een proces van ‘habituatie’
optreedt. John moest zich hierbij constant afvragen ‘waar’ en ‘in welke mate’ de sensatie
plaatsvond. Op hetzelfde moment werd John geïnstrueerd door de therapeut om zich te
verzetten tegen de neiging om de tic uit te voeren. Om de 15 minuten moest John de
intensiteit van de neiging om de tic uit te voeren aangeven op een schaal van tot en met vier.
Ook moest hij een oordeel vellen over de algehele druk die hij voelde. Het doel van deze
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sessies was om de frequentie en de intensiteit van zijn tics te laten afnemen door middel van
habituatie. Er werd veelvuldig gebruik gemaakt van het geven van complimenten en
bemoedigende woorden als een vorm van positieve bekrachtiging. Tijdens de eerste sessie
vertoonde John in totaal 121 tics (één tic per minuut) welke hij niet onder controle had.
Ondanks het feit dat verwacht werd dat de tics zouden verminderen bleek dit bij de zevende
sessie niet het geval te zijn, tijdens deze sessie was er sprake van een toename van de tics,
variërend van 125 tot 180 (15-22 tics per 15 minuten). Nadat John de oefeningen grondig
uitgevoerd had was er sprake van een vermindering van de motorische tics. Ook verminderde
de voorsensatie, namelijk het jeukende gevoel wat hij ervoer. John werd zich bewust van het
feit dat het krabben aan zijn hoofd eveneens een voorbode was van een tic. Toen hij zich
realiseerde dat de jeuk ook verdween zonder dat hij hoefde te krabben verdween eveneens de
neiging om de tic uit te voeren. De tics die niet verminderden waren de vocale tics. Als er aan
John werd gevraagd of hij even niets kon zeggen, vertoonde hij enkel vier tics in een periode
van 15 minuten. Als hem echter niets werd gevraagd vertoonde hij 37 tics in dezelfde periode.
Wanneer John de vraag kreeg voorgelegd waarom hij moeite had met het voorkomen van
deze tics vertelde hij moeite te hebben met het identificeren van een voorsensatie. Deze was
in mindere mate te herkennen dan een motorische tic. Hij had een constante kriebel in zijn
keel maar de gevoelde aandrang voor het daadwerkelijk vertonen van de tic vond hij moeilijk
te detecteren. John gaf aan dat wanneer hij in zijn eentje was, hij vrijwel geen vocale tics
vertoonde, enkel wanneer hij in het bijzijn was van anderen en dan in het bijzonder bij
vreemden voelde hij een sterkere (externe ) prikkel om tic s te vertonen. Zijn wens was om hier
geheel van af te komen. Er werd besloten dat er tijdens de resterende vijf sessies enkel
aandacht werd besteed aan zijn vocale tics. Wanneer John tics vertoonde terwijl hij sprak
werd hij tot rust gemaand en moest hij even stoppen met de zin om deze vervolgens nog een
keer zonder de tics uit te spreken. Wanneer hij hierbij wederom een tic vertoonde werd de
procedure herhaald , als zijnde een ‘exposure in vivo techniek’ ten opzichte van de drang om
een tic te vertonen. Door de zin te herhalen werd John telkens geconfronteerd met de
ongewilde voorsensatie om een tic uit te voeren, zodat hij deze steeds beter leerde te
identificeren. Vervolgens werd er gebruik gemaakt van de shaping methode. Shaping ofwel
een successieve benadering is een proces waarbij de cliënt stap voor stap dichterbij het
gewenste gedrag wordt gebracht door middel van positieve bekrachtiging. Bij John bestond
dit gewenste gedrag uit het voeren van een gesprek zonder de uitvoering van tics. Uit
voorgaande sessies en uit een voorbeeld vanuit de praktijk bleek dat hij meer tics vertoonde
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wanneer hij van tevoren nadacht over wat hij wilde gaan zeggen. Zodoende werd er tijdens
deze methode begonnen met niet bestaande woorden en zinnen zodat het cognitieve aspect
werd uitgeschakeld en hij niet gehinderd werd door de betekenis van de woorden. Net als bij
een klein kind dat leert spreken werd het stapsgewijs uitgevoerd. In eerste instantie moest
John een letter zeggen zonder de tics te vertonen, daarna een woord en vervolgens een zin.
Het bleek dat de tijd die tussen het aanbieden van het woord en het hardop zeggen van het
woord een belangrijke moeilijkheidsfactor was. Hoe langer de tussenliggende tijd was , hoe
moeilijker het was om een woord of zin zonder tics uit te spreken. Vermoedelijk treedt er
zodoende geen cognitief proces op waardoor de verwachting van het uitvoeren van een tic
wegvalt. Eveneens is er te weinig tijd om de spanning op te bouwen. Na een langere tijd
hiermee geoefend te hebben werden bestaande woorden (en in een later stadium hele zinnen)
aangeboden die buiten de context van de therapie of directe omgeving van John vielen. De
zinnen werden steeds moeilijker. Wanneer John zich goed concentreerde verliep dit zeer
goed. Uiteindelijk lukte het John om 14 woorden in een rij zonder tics uit te spreken. John
moest dit ook thuis oefenen. Het bleek dat na een langere tijd de ‘shaping methode’ ervoor
zorgde dat de tics niet afnamen maar juist toenamen. Van een totaal van 90 tics tijdens de
eerste sessie tot aan 138 tics in de laatste sessie. Een verklaring voor deze toename kan zijn
dat naarmate de sessies moeilijker werden, John meer spanning ervoer. Tijdens een
telefoongesprek, na drie maanden follow-up klonk John uiterst ontspannen. Ook met
telefoneren ervoer hij minder problemen dan voorheen, vanwege de vocale tics en de
coprolalie die hij vertoonde. Hij kon vrijuit een telefoongesprek voeren waarin hij vrijwel
geen tics vertoonde. Ook was hij beter in staat conversaties te voeren met vrienden. Na enige
maanden was zijn zelfvertrouwen zo gegroeid dat hij besloot op zichzelf te gaan wonen en
zijn studie te hervatten.
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6

CONCLUSIE

6.1. Algehele conclusie
Uit de resultaten van de besproken onderzoeken komt naar voren dat bij alle behandelvormen
(zowel farmaco- als psychotherapie) over het algemeen een vermindering in de ticfrequentie
kon worden aangetoond. Hiermee kan de gestelde hypothese worden bevestigd. Uit de
verschillende onderzoeken blijkt dat de meest gunstige resultaten werden behaald bij de ER
behandelmethode als het gaat om GLT. Hierna was de HR het meest effectief bij de
behandeling van ticstoornissen. Alleen in het onderzoek van Verdellen et al. (2004) kon er
geen significant verschil tussen beide behandelvormen worden aangetoond. ER wordt vooral
als effectieve therapie gezien bij de behandeling van OCD, gezien het feit dat de symptomen
van GLT overeen komen met die van OCD blijkt dit eveneens aan te slaan bij mensen met
het syndroom van GLT. Er kan gezegd worden dat het belangrijk is gebleken om de
bewustwording van zintuiglijke voorbodes van een tic te stimuleren. Ook het gebruik van een
‘competing respons’ en positieve bekrachtiging blijken een effectief middel te zijn voor een
gepoogde ticafname. Farmacotherapie levert gunstige resultaten op. Men streeft er echter naar
om het gebruik van medicatie tot het minimum te beperken gezien de afhankelijkheid en de
bijwerkingen die er kunnen optreden. Zodoende wordt vaak de voorkeur gegeven aan
psychotherapeutische behandeling. De Massed Practice (MP) methode en ondersteunende
psychotherapie kwamen als de minst effectieve therapievorm naar voren. De MP methode
blijkt in de praktijk moeilijk toepasbaar te zijn gezien het feit dat de cliënt hierbij de tics
vrijwillig en herhaaldelijk moeten induceren, dit gaat vaak gepaard met veel stress en
angstgevoelens. Deze kunnen zorgen voor een negatieve bekrachtiging waardoor de motivatie
voor de therapie kan afnemen.

6.2. Deelconclusies:
Farmacotherapie wordt vaak gebruikt bij complexe tics (Buitelaar, van de Wetering en Cath,
1996). Gezien de vele bijwerkingen en het gevaar voor afhankelijkheid wordt vaak de
voorkeur gegeven aan psychologische interventie. Wel kan het nuttig zijn om naast
psychologische interventie ook medicatie te verstrekken. Hierin schuilt het gevaar dat er
afhankelijkheid en een terugval kan optreden wanneer er met de medicatie wordt gestaakt.
Ook kunnen eventuele bijwerkingen als een negatieve bekrachtiging fungeren. Dit kan een
averechtse werking hebben op het doorbreken van het tic gedrag. Wat wel effectief is gebleken
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is om medicatie te gebruiken bij een comorbide stoornis. Bijvoorbeeld wanneer er naast de tic
stoornis ook nog sprake is van ADHD, OCD of depressieve symptomen. Een eventuele
comorbide stoornis kan als een trigger fungeren voor een ticstoornis. Wanneer de bijkomende
klacht (zoals depressieve symptomen of concentratieproblemen) door de medicatie afneemt
blijkt het gemakkelijker te zijn om de ticstoornis te behandelen (Pringsheim et al. 2003).
Het blijkt uit de resultaten van het onderzoek van Wilhelm et al. (2003) dat in eerste instantie
een grotere afname van tics werd behaald bij de HR conditie dan bij de ondersteunende
psychothera pie conditie . Ondersteunende psychotherapie bleek geen effect te hebben op de
ernst van de stoornis. Na enige tijd werd er echter bijna geen verschil gevonden tussen beide
condities. Over het algemeen kan gezegd worden dat HR een effectievere methode blijkt te
zijn dan ondersteunende psychotherapie, gezien het feit dat bij de laatsgenoemde geen
opvallende verbeteringen werden geboekt. Echter gezien de terugval tijdens de follow-up
meting is het goed om te zorgen dat er een onderhoudsbehandeling wordt aangeboden. Dit
kan in de vorm van medicatie of voortzetting van de therapie.

Wanneer HR afgezet wordt tegen ER blijkt dat beide behandelvormen effectief zijn bij de
behandeling van GLT. Uit de YGTSS kwam bij de verschillende condities naar voren dat er
klinisch significante afnamen van de ticfrequentie werden gemeld. De subjecten in beide
condities vertoonden een afname van het aantal tics in verschillende contexten (zowel in een
klinische setting als in de thuissituatie). Verdellen et al. (2004) waren van me ning dat ER
zorgt voor een grotere afname van tics omdat bij ER alle tics in één keer worden behandeld in
plaats van stuk voor stuk. Daarbij wordt ER eerder in de responsketen toegepast dan HR
(bijvoorbeeld al bij de zintuiglijke voorsensatie die veelal wordt ervaren bij een tic) dit zou
zorgen voor een grotere gedragsverandering. Er kon echter geen significant verschil worden
aangetoond tussen beide behandelcondities. De positieve resultaten van dit onderzoek
ondersteunen het gebruik van gedragstherapie als een goed alternatief op farmacotherapie,
welke een tijdlang verkozen werd als een effectieve behandelmethode.

Bij de eerste gevalsbeschrijving, waarbij een vrouw in eerste instantie behandeld werd met de
MP methode en vervolgens met de Respons Preventie methode (ER), kwam naar voren dat de
laatstgenoemde methode het meest effectief was. Dit zou vermoedelijk het geval kunnen zijn
doordat er bij de ER methode gebruik werd gemaakt van meerdere gedragstherapeutische
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technieken zoals het gebruik van een kinomhulsel en systematische desensitisatie. De
resultaten kunnen niks uitwijzen over de superioriteit van de ene behandelvorm boven de
andere gezien de aard van het onderzoek. Wat wel gezien wordt is dat bij een ernstige vorm
van een tic stoornis die al enige tijd duurt een behandelvorm bestaande uit meerdere facetten
uitkomst kan bieden.
Ook in de tweede case-study werden de beste resultaten geboekt bij de ER behandelvorm
welke bestond uit meerdere facetten namelijk de gedragstherapeutische technieken:
habitua tie, (positieve en negatieve) bekrachtiging en shaping. Er werd echter pas na 3
maanden follow -up een duidelijke vooruitgang gezien. John gaf zelf aan dat zijn ticstoornis
met 20% verbeterd was. Het feit dat er pas na 3 maanden vooruitgang werd geboekt zou te
wijten kunnen zijn aan het feit dat de sessies oplopend in moeilijkheidsgraad waren, waardoor
John tijdens de sessies meer spanning ervoer dan daarbuiten.

6.3. Discussie
De ER en de HR methode komen naar voren als de meest effectieve behandeling bij
ticstoornissen. Men kan zich afvragen of de ER methode en de HR methode daadwerkelijk
zoveel van elkaar afwijken. Immers, bij beide methoden gaat het om tics te voorkomen: bij de
ER methode gebeurt dit door de tics bewust te onderdrukken. Dit gebeurt door middel van de
bewustwording van het moment van het uitvoeren van de tic te verhogen. B ij de HR methode
wordt een vorm van responspreventie bereikt doordat er een onverenigbare respons tijdens en
voor en tijdens het vertonen van een tic wordt toegepast. Een duidelijk verschil kan worden
gezien in het aantal te behandelen tics. Er lijkt ook iets voor te zeggen om bij aanwezigheid of
herkenning van zintuiglijke sensaties voorafgaande aan een tic en bij aanwezigheid van een
groot aantal tics, eerst ER toe te passen. Wanneer de cliënt weinig of geen tics vertoont dan
lijkt het meer voor de hand liggend om HR toe te passen. Enkele sessies kunnen dan al
voldoende zijn om het gewenste resultaat te bereiken. In het onderzoek van Verdellen et al.
(2004), zijn enkele tekortkomingen te noemen. Bij de FU werd door 18 personen de YGTSS
niet ingevuld. Ook was er sprake van een cross-over design wat inhoudt dat een gedeelte van
de proefpersonen aanvullende therapie hadden ontvangen bij beide condities. Hierdoor is het
moeilijk om een uitspraak te doen over de lange termijn effecten van deze beide
therapievormen. Het voordeel van ER is dat alle tics in één keer worden behandeld. Dit zou
kunnen verklaren waarom de ER methode over het algemeen voor betere resultaten zorgde.
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Bij enkelvoudige tics zou dit wellicht een minder groot verschil worden aangetroffen. Dit zou
vervolgonderzoek moeten uitwijzen.
Bij de beide case-study's kan men zich afvragen of de resultaten enige betrouwbaarheid
bezitten. In het onderzoek van Verdellen et al. (1994) is er geen gebruik gemaakt van
gestandaardiseerde protocollen. Ook bestaan er twijfels over de afwezigheid van een
vergelijkingsgroep bij gevalsbeschrijvingen. Het is hierdoor moeilijk te generaliseren naar een
algehele populatie van mensen me t ticstoornissen.
In deze scriptie is enkel het psychologische component met betrekking tot het gedrag en de
behandeling van ticstoornissen aan bod gekomen. De genetische- en neurobiologische
factoren zijn buiten beschouwing gebleven. Huidige studies wijzen uit dat er ook een
genetische basis bestaat voor het ontstaan van ticstoornissen. He t is zinvol om hier verder
onderzoek naar te verrichten in de toekomst.
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