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Ticstoornissen

ticgedrag uitlokken. De sensaties worden vaak beschreven als plaatselijke
spanning, druk, jeuk, tinteling, koude
of warmte op plaatsen die gerelateerd
zljn aan het deel van het lichaam waar
de

tic wordt uitgevoerd. Soms wordt

ook gesproken van een algeheel gevoel
van spanning.ro Veel patiënten met
GTS rapporteren deze gewaarwordingen voorafgaand aan een tic en noemen ook een gevoel van opluchting
wanneer de tic is uitgevoerd.tr,r2 Het
uitvoeren van tics bij patiënten met
GTS zorgt voor een (trJdehjke) verlichting van sensorische sensaties.10, llDoor

middel van ER wordt de koppeling
tussen de sensatie en de daarop volgende tic verbroken. De patiënt wordt
tijdens de behandeling gemotiveerd
om zijn tics niet uit te voeren (responspreventie) waardoor blootstelling aan
de sensaties plaatsvindt (exposure).
Hierdoor kan gewenning (habituatie)
aan de sensaties optreden, met ticreductie tot gevolg.7
EXPRESINFO

Bii bewustwordingstroining goot het
erom de potiënten bewust te moken
von het uilvoeren von de tics en ook

von de dqormee gepoord goonde
sensoties.

bestaande uit een training in het toepassen van de onverenigbare respons
in verschillende (imaginaire) situaties.
Uit onderzoek is echter gebleken dat

niet alle negen onderdelen nodig zijn
om HR te laten slagen. De belangrijkste onderdelen zijn het trainen van
bewustwording en het toepassen van
de onverenigbare respons.

ra'rs

Bij bewustwordingstraining

gaat het

erom de patiënten bewust te maken
van het uitvoeren van de tics en ook
van de daannee gepaard gaande sensaties. Tijdens de training in het toepas-

sen van de onverenigbare respons
wordt de patiënten geleerd hoe zij,
wanneer ze een tic voelen aankomen
een met de tic onverenigbare beweging
kunnen uitvoeren, ook wel onverenigbare respons genoemd. Deze moet één

De gedragstherapeutische methode die
op dit moment vooral wordt toegepast

bij

de behandeling van GTS is Habit
Reversal (HR). In 1973 ontwikkelden
Azrin en Nunn deze behandeling voor

tics en ongewenste gewoonten, zoals
nagelbijten en haartrekken.13 De originele behandeling bestond uit negen
onderdelen; vier onderdelen om de
cliënt meer bewust te maken van zTjn
tics ofgewoontes, één onderdeel voor
het toepassen van een onverenigbare
respons, drie onderdelen om de motivatie en compliance met therapie te
verhosen en een laatste onderdeel
TIJ DSCHRIFT VOOR NEUROPSYCHIATRIE

delingen werden effectief bevonden in
het verminderen van tics. Het aantal
patiënten dat op ten minste één van
drie uitkomstmaten (de YGTSS, tictellingen thuis en tictellingen op het instituut) meer dan 30Yo verbetering liet
zien, was 95%o voor de ER conditie en
83%o voor de HR conditie. Het percentage patiënten dat op alle drie de uitkomstmaten signifi cante verbetering
liet zien was 42oÁ voor de ER conditie
en l7oÁ voor de HR conditie.lT
EXPRESINFO

Nerirofeedbock lilkt in te grilpen in
het direcr,e pod voor beweging, heF
geen ook een verkloring is voor de
effecten op ADHD.

tot drie minuten worden volgehouden,
wanneer patiënten een tic voelen aankomen of wanneer zij een tic hebben
uitgevoerd. Er is sinds 1973 zeer veel
literatuur verschenen met betrekking
tot de effecten van HR bij de behandeling van tics.ts In het grootste deel van
de onderzoeken werd gebruik gemaakt
van een within-subjects design met
weinig deelnemers. Dit kan worden
gezien als een belangrijke tekortko-

ming in onderzoek. In zijn originele
vorm werd HR toegepast op twaalf
Habit Reversal

tussen ER en HR werden geen signihcante verschillen gevonden tussen
beide behandelmethoden; beide behan-

patiënten met ongewenste gewoonten
of tics. Na één sessie waren de tics en
ongewenste gewoonten met 900Á verminderd bij alle deelnemers. Bij follow-up na zeyen maanden lieten de

patiënten een verbetering zien van
99%. De validiteit v an deze resultaten
is echter beperkt, omdat alle data verzameld werden door middel van zelfrapportage.l3

Neurofeedback
Tijdens neurofeedback worden op verschillende plaatsen op de schedel elektroden geplaatst die de hersenactiviteit
meten. De dieper gelegen structuren in
het brein, zoals ondermeer de thalamus
en de basale ganglia, zijn generatoren

van (afwijkende) eeg-activiteit. Dit
gedrag kan worden veranderd door
operante conditionering, zo ontdekte
Sterman in de zestiger jaren.rs Door
middel van software wordt de gemeten
activiteit omgezet in auditieve of visuele representaties op een computer-

monitor. Wanneer de hersenen

de

gewenste frequenties laten zien, wordt
dit beloond door middel van visuele of
auditieve feedback. Een voorbeeld van

visuele feedback

is het

'Pac-Man

f,rguurtje' dat telkens een steentje opeet
wanneer de gewenste hersenactiviteit

effectiviteit van HR bij GTS werden

wordt vertoond. Het laten klinken van
een geluid of muziek wanneer hersenfrequenlies in de juiste mate aanwezig
zijn is een voorbeeld van auditieve

ticreducties gevonden tussen de 55 en
950Á.t6 In een vergelijkend onderzoek

feedback. De therapeut past de criteria
van beloning tijdens elke sessie aan en

In de verschillende onderzoeken die
daama hebben plaatsgevonden naar de
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Ticstoornissen

SMR met 60% verhoogd ten opzichte
van baseline, vanaf de vijfde sessie
waren de tics verdwenen. Bij followup op termijn van een jaar waren ze
nog steeds afwezig.

De tweede cliënt, een jongen van 14,
had last van onwillekeurige geluiden,
kaakbewegingen en schokkende bewegingen van het hoofd naar voren. In de
tweede klas van de lagere school was
hij naar een psycholoog verwezen in

verband met zijn sterke impulsiviteit,
afleidbaarheid, korte aandachtsspanne
en oppositioneel gedrag. In het eeg viel
de verhoogde ratio van theta (4 toL T

Hz): SMR op, van circa 3:1. Na 18
sessies was SMR met 2lYo verhoogd
en Theta met l'lYo verlaagd. Na tien
sessies waren de tics verdwenen; de

ve functions taken. Follow-up ontgegevens gerapporteerd van een 1ljarige jongen met GTS die succesvol

was afgenomen. Na behandeling door
middel van NF waren de resultaten van
de tictellingen op het instituut en de
score op de YGTSS terug op het
niveau van de voormeting. De ticfre-

behandeld was met neurofeedback op

quentie thuis was wel gedaald ten

breekt.
In een andere casus worden follow-up

de leeftijd van

8 jaar. De auteurs con-

cluderen dat de resultaten behouden en

gebleven en dat de jongen na de
behandeling de geëigende ontwikkeling had doorgemaakt.25
EXPRESINFO

De tics kunnen von potiënt tol
potiënt zo verschillend ziln en in
zulke uiteenlopende situotie optreden, dor her nier olrild duidelilk ls
wot wel en wot geen tic is.

ouders rapporteerden kalmer gedrag en
betere concentratie. Bij follow-up na
een halfjaar waren de tics nog steeds

Vergelijking ER en NF
In eigen onderzoek hebben we in een
cross-over design bij twee kinderen

verdwenen.

gekeken wat de specifieke bijdrage van
ER en NF is voor GTS. Beide behan-

Strohmayer

& Libertto (2004) rap-

porteren in een abstract de eerste resul-

taten

bij drie deelnemers

aan

een

delingen namen twee uur per week in
beslag, gedurende tien weken.26 Hierbij

onderzoek naar NF. Ze concluderen dat
de normalisatie van functie en gedrag
gerelateerd is aan de mogelijkheid van
de persoon om 12 tot 15 Hz activiteit
op de motorschors te verhogen.23

werd uitgebreid gemeten via observatie door de ouders thuis, en tictellingen
en scores op de Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS) tijdens de tussen-

Een recente case studie vond plaats bij

Beide deelnemers ontvingen de behan-

van de nameting ER
(-67%). NF werd niet effectief bevonden volgens de uitkomstmaten YGTSS
en de ticfrequentie op het instituut. Er
was wel een significante afname in de
ticfrequentie thuis.
De hypothese dat NF geen toegevoegde waarde heeft op ER, kon door
de discrepantie tussen de resultaten op
de uitkomstmaten niet bevestisd woropzichte

den.

Deelnemer I vertelde dat hij tijdens de
ER behandeling had geleerd zijn tics
tegen te houden. Volgens zijn moeder
heeft de NF behandeling gezorgd voor
meer ticvermindering tot ongeveer
75oÁ. HeI verschil was ook in de klas
merkbaar. Na de NF was de deelnemer
opener geworden over zijn gevoelens,
aldus moeder.

De tweede deelnemer ontving

de

vijfde jaar was hij gediagnosticeerd

Deelnemer 1 was een jongen van tien

behandelingen in de volgorde NF-ER.
De verwachting hierbij was dat ER
toegevoegde waarde zou hebben op
NF. Na behandeling door middel van
NF was de score op de YGTSS toegenomen (+50%) evenals de ticfrequentie op het instituut (+160%). De
ticfrequentie thuis was afgenomen (-

met GTS op basis van schouder opha-

jaar met motorische tics zoals ogen
wegdraaien, trekken met de mond en

57%). Na behandeling door middel
van ER was er een afname op de

trekken met de neus. Daarrraast waren
er vocale tics, namelijk het ophalen
van de neus en het produceren van een

YGTSS ten opzichte van de nameting

een jongen van acht jaar.2a Yanaf

metingen op de universiteit.

zljn delingen

len, oogknipperen, hoesten en keelschrapen. Op het moment van de
studie stonden oogknipperen en de
productie van kreten op de voorgrond.

Neurofeedback vond plaats op de
motorschors op C4, referentieel gemeten. Na 30 sessies was de SMR activiteit gestegen en was de tic activiteit
afgenomen met 70%o. Onverwacht was
ook theta gestegen op Cz. Op neuropsychologische taken \ryas na behande-

ling een verbetering te zien

op
geheugentaken, aandachts- en executi-

in

omgekeerde volgorde.

keelgeluid. Deelnemer I ontving ER,gevolgd door NF. Voor deze conditie
gold de verwachting dat NF geen toegevoegde waarde heeft bovenop de
behandeling door middel van ER. Na
behandeling door middel van ER was
de score op de YGTSS afgenomen (33%). Ook de ticfrequentie, zowel op
het instituut (-68%) als thuis (-29%)
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na NF (-21%). De ticfrequentie op het
instituut was ten opzichte van de NF
nameting toegenomen (+181%). De
ticfrequentie thuis was eveneens toegenomen (+7%). Op grond van deze
gegevens moest de hypothese dat ER
toegevoegde waarde heeft bovenop NF

verworpen worden. Deelnemer 2 voelde zich na NF beter, omdat hij minder
vaak "de kluts kwijt" was en minder
buikpijn had. Na ER had hij het gevoel
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