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Ticalarmen







Programma

4-day intensive exposure 

group format

supporting elements

patient participation



https://youtu.be/VSWXtRu9s3c


Psycho-education

tics & ‘tic-alarmen’

tic-triggers

houd-de-tics-buiten-de-deur-plan













Workshop coping strategiën

“Ik ben goed zoals ik ben”

oplossingsgericht denken

positieve eigenschappen





BT-Coach training app

motivatie

steun tijdens het oefenen

terugvalpreventie





Ontspanning

ademhalingstechnieken

korte pauzes

speeltijd / voetballen





Ouderbijeenkomsten

psycho-educatie

tips voor thuis oefenen

herkenning en steun



Exposure en responspreventie

STIMULUS RESPONS                                         GEVOLG

Sensatie Tic Opluchting

Exposure en responspreventie (ERP; Verdellen ea, 2004): 

• Responspreventie: alle tics tegelijk zo lang mogelijk tegenhouden

• Exposure: blootstelling aan ticalarmen

• Hierdoor lijkt het kind te wennen aan het ticalarm of het ticalarm te 
leren tolereren



Wat kunt u doen??

• Thuis oefenen:
• Tegenhouden (responspreventie)
• Het moeilijker maken (exposure)
• Resultaten bijhouden op oefenformulier (h. 2.3 werkboek kind) of in app BT-

Coach

• Registreren tics
• Op een vast tijdstip/ vaste bezigheid
• 5 minuten tellen van alle tics
• Lange termijn: is de behandeling effectief?
• Resultaten bijhouden in bijlage ouderwerkboek of in app BT-Coach

• Evt. beloningssysteem:
• Beloon goed oefenen
• Beloon géén ticafname; dit kan het kind niet beïnvloeden!







ernst tics en alarmen (YGTSS, PUTS) 

kwaliteit van leven (C&A-GTS-QOL)

gedragsproblemen (CBCL)

behandeltevredenheid

intake

Tackle your 
Tics

3 + 1 days

T1 2 monthsT2 T3
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Meer weten?
Meedoen? 
Doorverwijzen?

Laat je mailadres achter op de 
intekenlijst! 

of mail naar:

a.heijerman@debascule.com

m.bus@debascule.com 
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