
 

  

 

Uitnodiging - ouderbijeenkomst - syndroom van Gilles de la Tourette 

 

 

“Die zenuwtrekjes? Dat gaat wel over hoor, dat heeft mijn kind ook een poos gehad.” 

“Heeft je kind last van zijn neus? Hij trekt steeds zijn neus op.” 

“Ik begrijp echt niet waarom jullie dat taalgebruik van jullie kind toelaten.” 

Zucht. ‘Nee het gaat niet over, hij kan er niets aan doen; hij heeft het syndroom van 

Gilles de la Tourette…’ 

 

Welkom 

Zijn bovenstaande uitspraken herkenbaar? Heeft uw kind het syndroom van Gilles de la 

Tourette en een (boven)gemiddelde intelligentie? Dan nodigen we u uit voor een 

ouderbijeenkomst waar u andere ouders kunt ontmoeten en ervaringen kunt 

uitwisselen. U bent van harte welkom. 

 

Inhoud 

Het thema van de avond is ‘Leven met tics; een pittige uitdaging voor ouders en 

kinderen’. Spreker is mevrouw drs. W. (Wietske) Noordzij, ontwikkelingspsycholoog en 

pleegmoeder van een inmiddels volwassen pleegzoon met het syndroom van Gilles de la 

Tourette. Naast achtergrondinformatie en handvatten door de spreker, is er gelegenheid 

om met elkaar in gesprek te gaan.  

Deze avonden zijn bedoeld voor ouders van kinderen met het syndroom van Gilles 

de la Tourette. Aan leerkrachten en andere professionals vragen we gebruik te maken 

van andere bijeenkomsten. 

 

Datum, locatie en tijd 

De bijeenkomst wordt gehouden Deo volente donderdagavond 4 maart 2021 in de 

Bethelkerk van de Gereformeerde Gemeente te Tricht-Geldermalsen, Laan van 

Leeuwenstein 10. Vanaf 19.30 uur is er ontvangst met koffie en de bijeenkomst begint 

om 19.45 uur. We hopen dat de coronamaatregelen dan versoepeld zijn, zodat de 

bijeenkomst door kan gaan. 

 

Kosten  

De meeste bijeenkomst van Helpende Handen zijn bedoeld voor onze leden. 

Voor deze (eerste) bijeenkomst over het syndroom van Gilles de la Tourette is 

lidmaatschap geen voorwaarde. Als u meer bijeenkomsten van Helpende Handen wilt 

bijwonen, kunt u lid worden via www.helpendehanden.nl/lidworden 

 

We ontmoeten u graag! 

 

Namens Helpende Handen, 

 

Leo Huisman en Inge van Hell-van Dijke, 

consulenten lotgenotencontact 

Aanmelding vooraf is verplicht. 

 

U kunt zich tot 25 februari aanmelden via onze website. 

Indien nodig kunt u mailen of bellen naar info@helpendehanden.nl of (0348) 48 99 70 

http://www.helpendehanden.nl/lidworden
https://helpendehanden.nl/agenda/gilles-de-la-tourette.html
mailto:info@helpendehanden.nl

