Op zoek naar de genen van het Syndroom van Gilles de la
Tourette in familie onderzoek

Het Syndroom van Gilles de la Tourette is een erfelijke aandoening
die gekenmerkt wordt door herhaalde, onvrijwillige of doelloze
bewegingen (bewegingstics) en geluiden, woorden of uitdrukkingen
(geluidstics). Sommige mensen hebben erg veel last van de tics,
bij anderen vallen ze nauwelijks op.

We weten dat tics erfelijk zijn en vaker binnen families voorkomen. Maar de genen die tics veroorzaken zijn nog niet
gevonden. We weten nog niet goed waarom het ene familielid wel en anderen geen tics krijgen. Daarom is TIC Genetics op
zoek naar de genen binnen families of ouder-kind trio’s. Ook deelname van familieleden zonder tics is belangrijk!

TIC Genetics is een grote internationale studie en bestaat uit meer
dan twintig onderzoekscentra uit de Verenigde Staten, Europa en ZuidKorea. Het genetisch materiaal en de onderzoeksgegevens worden anoniem
opgeslagen in een databank in de VS. Wetenschappers uit de hele wereld
kunnen hier op termijn gebruik van maken. Alle gegevens worden strikt
vertrouwelijk behandeld. Er worden data van meer dan 2000 personen
verzameld.

Website: http://tic-genetics.org

Wie kan aan TIC Genetics meedoen?
1. Hele families: broers en zussen, vader en moeder, opa en oma, ooms en tantes, neven en nichten….
Wij zijn op zoek naar hele families, namelijk naar kinderen of volwassenen met het syndroom van Gilles de la Tourette of een
chronische ticstoornis met tenminste twee andere verwante familieleden die ook tics hebben, én die ook aan het
onderzoek willen meedoen! Het is belangrijk dat zoveel mogelijk familieleden meedoen, ook familieleden zonder tics!
Hoe meer familieleden mee doen hoe beter.

2. Ouder-kind trio’s: kind of volwassene met tics en beide biologische ouders
In plaats van hele families, kunnen ook alleen drie personen aan het onderzoek
meedoen, namelijk kinderen of volwassenen met het syndroom van Gilles de la
Tourette of een chronische ticstoornis en zijn/haar beide biologische ouders.

Het onderzoek bestaat uit het eenmalig invullen van een vragenlijst en een
eenmalig bezoek bij de Bascule in Amsterdam of een alternatieve locatie in
Nederland. U kunt samen met uw familie langskomen. Het bezoek duurt ongeveer
een uur. Van elk familielid wordt informatie over de tics en andere problemen
uitgevraagd en eenmalig bloed verzameld.

Wilt u meedoen of wilt u meer weten?
Mail of schrijf ons (postzegel niet nodig) onder vermelding van uw
naam en telefoonnummer. Het onderzoeksteam neemt dan zo
spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ons ook direct bellen.
Wij beantwoorden graag uw vragen.
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