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Hoe omgaan met de media als person met Tourette Syndroom 

Deze richtlijnen zijn niet te uitgebreid en we willen ook niemand verplichten, maar 
ze bevatten enkele suggesties en tips voor mensen met TS die erover nadenken om 
op de één of andere manier mee te werken aan een programma of artikel of 
interview.  
We bespreken hier een aantal thema’s die aan bod kwamen in interviews met 
Touretters en hun familie. De algemene boodschap van deze mensen is dat het, 
afhankelijk van het type programma/media en hoe ze gefilmd en geïnterviewed 
werden en de communicatie erna, het vaak een aagename ervaring kan zijn die kan 
bijdragen tot het vergroten van begrip voor TS of het werven van fondsen. 
Deze tips zijn dus gebaseerd op de ervaring van mensen met TS die gecontacteerd 
warden door de media of productiehuizen met de vraag om meet e werken aan een 
programma. We hebben de vorm van suggesties  of vragen die je jezelf kunt stellen 
of aan de media in kwestie alvorens je met hen in zee gaat. 

1. Waar moet je aan denken bij de voorbereiding van een optreden in de media 
  

2. Tips, informatie en advies 
 Journalist/filmmaker, hoe pakken zij het aan 
 Tijdens het filmen/interviewen 
 Jouw vereisten 
 Redactionele controle 
 Release & wat erna 
 Reactie van het publiek 

 
3. Welke vragen stel ik mezelf  

mailto:contact@neuro-diverse.org
http://www.neuro-diverse.org/
https://twitter.com/seonaidanderso2


contact@neuro-diverse.org | www.neuro-diverse.org |Twitter @Seonaidanderso2 

 

L2 
 

 Jouw motivatie 
 Denk je aan vrienden en familie 
 Vind ik het leuk 

 
 

1 Waar moet je aan denken bij de voorbereiding van een optreden in de media 
 

 Je kunt het best uitzoeken aan wat voor soort programma je gaat meewerken. 
Bv. een nieuws item, documentaire, een 1 op 1 interview, reality tv of een 
entertainment programma. 

 Het is belangrijk om het productiehuis te checken.  Hebben ze de 
goedkeuring van een TS organisatie? Wat voor programma’s hebben ze al 
gemaakt?  

 Wanneer je met hen praat, vraag naar hun aanpak en waarom ze net dat 
onderwerp willen brengen. Wees zeker dat je je er goed bij voelt. Het is door 
zulke vragen te stellen dat je aangeeft hoe belangrijk je het vindt dat het 
resultaat van jouw bijdrage een respectvol beeld weergeeft. 

 Vraag wat ze al weten over TS.  Het is altijd een goed teken wanneer de 
producers hun research hebben gedaan. Zo laten ze o.a. zien dat ze  
begrijpen dat gefilmd worden voor iemand met TS een hele uitdaging kan 
zijn. 

 Bespreek wat hun verwachting en motivatie is. Zijn ze op zoek naar iemand 
met bepaalde tics (vb. coprolalie) of willen ze iemand in een bepaalde situatie 
filmen? Vraag gerust meer details. Willen ze je bepaalde dingen laten doen en 
heb je daar zelf een keuze in? 

 Probeer uit te vinden of ze het programma waaraan jij meewerkt zullen 
voorstellen als “inspirerend”. Er is tegenwoordig een trend om programma’s 
over aandoeningen of mensen met een beperking het label “inspirerend” 
mee te geven. Daar komt vanuit de gemeenschap van personen met een 
beperking vaak commentaar op omdat ze vinden dat ze geen medelijden 
wensen op te wekken gewoon omdat hun leven anders . Denk dus ook even 
na hoe jij daartegenover staat. (Er is een goede video over dit onderwerp van 
Stella Young at TEDx Sydney 2014 https://www.youtube.com/watch?v=SxrS7-
I_sMQ) 

 Vraag waarom ze net jou hebben benaderd. Vraag hen gerust hoeveel andere 
Touretters ze reeds gevraagd hebben om mee te werken en vraag gerust 
waarom de anderen geweigerd hebben. 

 Stel veel vragen. Laat ze dingen op papier zetten zodat je weet waar je aan 
toe bent bv. wat is het verhaal, voor welk publiek is het bedoeld, op welke 
zender of in welk tijdschrift zal het verschijnen.  

 Zoek uit waar ze willen filmen.  Willen ze dat bij jou thuis doen of op je werk 
of in het openbaar? Of willen ze je de hele tijd volgen met een filmploeg?  

 Vraag hoeveel tijd het in beslag zal nemen zodat je je daarnaar kunt schikken. 
Indien je vrijaf moet nemen, word je dan gecompenseerd, krijg je een 
vergoeding? 

 Indien je niet betaald wordt, vraag dan of ze eventueel willen doneren aan  de 
TS organisatie van jouw keuze. 
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 Misschien wordt er een contract aangeboden. Vooraleer je Je kunt vragen om 
een clausule toe te voegen waarin staat dat je de productie kunt verlaten 
wanneer het te stressvol wordt en/of wanneer ze de eerder gemaakte 
afspraken niet nakomen. 

 

Tips, informatie en advies 

Journalist/filmmaker hoe pakken zij het aan 

 Journalisten of mediabedrijven benaderen je dikwijls via sociale media en 
vragen je zo om je medewerking voor hun project. Wanneer je op deze 
manier benaderd wordt, is het vaak goed om voorzichtig te zijn.  Pas onze 
tips toe en stel jezelf de vraag of je het echt wilt. Wat aanvankelijk een leuk 
idee lijkt, kan uitdraaien op een flinke kater. 

 Weet dat jij en de producers niet altijd hetzelfde doel hebben en dat  het OK 
is om nee te zeggen. 

 Probeer misschien eens om, zoals zovelen tegenwoordig, zelf een video of 
campagne te lanceren. Het is misschien minder sensationeel, maar net een 
betere manier om begrip en kennis over TS te verspreiden. Vraag de 
medewerking van lotgenoten via je plaatselijke TS vereniging. 

 Maak duidelijk hoe en wanneer ze je mogen contacteren. Voor sommigen 
geeft het minder stress om via mail gecontacteerd te worden in plaats van 
opgebeld worden.   

---------- 

Tijdens het filmen/interviewen 

Als voorbereiding op je medewerking, is het goed om vragen te stellen in verband 
met het filmen/opnemen/interviewen. Hier zijn enkele vragen die je kan stellen. 
 

 Vraag of er zaken voorbereid dienen te worden alvorens de opnames 
beginnen?  

 Vraag of de ploeg ervaring heeft met neurodiverse mensen.  
 Vraag naar een plan van aanpak. Wat zal er gebeuren voor, tijdens en na de 

opnames. Dit zal de stress verminderen die ongeplande telefoontjes en 
extra’s met zich meebrengen.  

 Denk aan  mogelijke zaken die zich zouden kunnen voordoen tijdens de 
opnames. Denk vooruit en hou rekening met eventuele vermoeidheid of 
comorbiditeiten die de kop op kunnen steken. Heb een plan klaar voor 
wanneer deze situaties zich zouden voordoen en praat dit door met de 
productie. 

 Zet jouw specifieke noden op papier en deel ze met de productie. 
 Weet dat het niet altijd loopt zoals gepland bij de media. Soms doen er zich 

onverwachte zaken voor.  Indien dit moeilijk is voor jou, vraag dan of ze zo 
gestructureerd mogelijk kunnen te werk gaan. 

 Wees op je hoede wanneer ze je proberen te overtuigen door te zeggen dat 
het je sterker zal maken wanneer je je eigen verhaal kunt doen of door te 
zeggen dat dit je kans is enz.  Het is jouw leven, de week erna zijn de 
producers, hoe goed ze het ook bedoelen,  al bezig met een ander 
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onderwerp en andere mensen. Je bent hen niets verschuldigd en het is ook 
niet jouw verantwoordelijkheid om de bevolking op te voeden.  

 We willen nog eens benadrukken dat het jouw leven is en dat jouw ervaring 
niet representatief is voor alle mensen met TS en zorg er dus voor dat ze je 
geen dingen laten zeggen die zogezegd  gelden voor iedereen met TS bv. 
“mensen met TS zijn altijd…”. 

---------- 

Jouw vereisten 

 Wees je ervan bewust dat fimen vaak veel van je vraagt: lange uren, 
vermoeidheid, afhankelijk van het soort programma zaken (scenes) opnieuw 
doen tot de regisseur heeft wat hij wil.  

 Vraag een schema van de opnames, locatie, uren enz.  Bij filmen komt vaak 
ook een hele tijd wachtend doorbrengen. Is er een plaats voorzien waar je, 
tijdens dat wachten, iets kunt eten of drinken of gewoon even relaxen en 
niet alleen voor jezelf  maar ook voor je eventuele begeleider. Denk er al 
eens over na wat jou zou kunnen helpen. 

 Zeg de crew/productie wat jij wel of niet wilt doen en waar je je niet 
comfortabel bij voelt. Zorg ervoor dat ze dat allemaal weten vooraleer ze 
beginnen filmen. 

 Het kan handig zijn om zulke zaken op voorhand op te schrijven in een 
contract of overeenkomst . 

 Vraag of er een bijdrage is van of toegang tot een psycholoog voor, tijdens 
en na de productie. 

 Durf tijdens het filmen om een break vragen of zeg wanneer je niet OK bent 
met een bepaald aspect. 

 De crew kan heel vriendelijk zijn, maar uiteindelijk is en blijft het hun job om 
te filmen, een radioshow te maken of een artikel te schrijven.  Ze worden 
ervoor betaald en hebben vaak een deadline. Overtuig je ervan dat hun visie 
overeenkomt met de jouwe.  Zeker in het geval je niet betaald wordt, voel je 
dan absoluut niet verplicht om dingen te doen waarbij je je niet op je gemak 
voelt of omdat je denkt dat het van je verwacht wordt , om hen een plezier te 
doen of gewoon omdat je niet onbeleefd wil zijn.  

 Zorg dat ze enkel dingen filmen of vragen stellen waar jij je OK bij voelt. 
 Je kunt ook voorstellen om een stuk op te nemen in het programma aan de 

hand waarvan jij zou kunnen beschrijven of uitleggen hoe de mensen beter 
kunnen reageren op iemand met TS. Dus niet alleen laten zien hoe het is om 
het te hebben, maar om te tonen hoe kleine veranderingen in de houding 
van mensen een enorm verschil kunnen maken en veel kunnen bijdragen tot 
het verminderen van het stigma. 

 Als je je er goed bij voelt, kun je vragen of het mogelijk is om aan het einde 
van het programma een verwijzing te maken naar de Tourettevereniging of 
eventueel ook, afhankelijk van de aard van het programma, te verwijzen naar 
organisaties die zich bezig houden met de geestelijke gezondheid. 

---------- 

Redactionele controle 
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 Vraag, alvorens mee te werken aan een project, of je nog inspraak hebt. 
Vraag om het te mogen  zien of lezen voor het verschijnt. Probeer dit op 
papier te krijgen. Vraag wat de titel gaat worden. Soms focus teen titel van 
een programma op sensatie zoals bv. het vloeken.  Je vindt dit misschien niet 
leuk en dan is het beter om het vooraf te weten.  

 Vraag wanneer het zal verschijnen en weet dat het soms lang duurt 
vooraleer een artikel uiteindelijk verschijnt of een show op TV komt. 

 Stel jezelf de vraag of je het wel leuk vindt dat het resultaat van je 
medewerking  “voor altijd” in omloop zal blijven en dus ook online te 
bekijken/beluisteren zal zijn en eventueel later nog eens herhaald kan 
worden zonder dat je vooraf verwittigd wordt. 

---------- 

Release en wat erna 

De reactie van het publiek 

 Wat de feedback op jouw deelname betreft, weet dat niet iedereen het leuk 
zal vinden en dat je niet voor iedereen goed kunt doen. 

 Wees je ervan bewust dat je de uitdrukking “15 minuten beroemd” ook  
letterlijk moet nemen.  Er verandert niets, je zult nog altijd de afwas moeten 
doen en gaan werken, misschien wel met iets meer publieke aandacht. 

 Stel jezelf de vraag of jij en je familie erin zullen slagen om te gaan met 
eventuele negativiteit als gevolg van jouw deelname. Kunnen jullie het 
negeren, loslaten? 

 Gaat jouw familie het leuk vinden dat je herkend wordt op straat, ook na 
langere tijd? 

 Indien je meegewerkt hebt aan een film of TV-show, kan het zijn dat andere 
media dat oppiken.  Titels die veel clicks genereren, doen het altijd goed en 
zo zou jouw bijdragen kunnen samengevat worden in een grove one-liner. 

 Zorg er zeker voor dat de privacy instellingen van je sociale media niet 
openbaar staan zodat iedereen jouw profiel en afbeeldingen kan zien, delen 
en gebruiken voor andere artikels zonder jouw goedkeuring. 
 

---------- 

Welke vragen stel ik mezelf  

Jouw motivatie 

 Waarom wil je deelnemen? 
 Belangrijk is om na te gaan of deelname goed zou zijn voor al als touretter. 

Denk daarbij ook aan het effect dat het kan hebben op vrienden, familie, 
collega’s enz. Kan het zijn dat zij het niet leuk vinden of het afkeuren? 

 Je kunt het ook bespreken met je huisarts, therapeut of met de 
Tourettevereniging. Zij kunnen je in contact brengen met mensen die al voor 
jou deelnamen aan een mediaproject. 

 Maak voor jezelf uit welke boodschap je wil meegeven en zorg ervoor dat de 
media dat ook heel goed weten en het daar vooral ook mee eens zijn. Indien 
dit niet het geval is, is dit misschien niet het geschikte project voor jou. Hou 
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vast aan je eigen waarden en doe enkel de dingen waarbij je je comfortable 
voelt.  

 Heel belangrijk advies: deel nooit iets wat je eigenlijk niet wil delen! 
 Wees klaar en duidelijk over wat je wil laten zien. Is het de dagelijkse 

realiteit en de strijd van een leven met TS? Niet veel mensen weten hoe het 
is om te leven met TS of hoe jij ermee leerde  leven ondanks de extra 
uitdagingen die je erdoor ondervindt. 

 Laat niet toe dat de media of het productieteam druk uitoefenen om je iets 
te laten doen of voorstellen op een bepaalde manier tijdens het 
filmen/interviewen. Als je je onder druk gezet voelt, kan het zijn dat je een 
break nodig hebt of een stapje terug te nemen en om iemand te zeggen dat 
je je niet goed voelt op die manier. 

 Beheers je verwachtingen. Probeer niet voor iedereen met TS te spreken, 
maar spreek enkel voor jezelf en denk niet dat je de wereld moet veranderen 
door deel te nemen aan het programma. 

 Vraag jezelf of het “het juiste moment” wel is in je leven om hieraan deel te 
nemen. Misschien ondervind je al veel stress door andere gebeurtenissen in 
je leven momenteel. 

---------- 

Denk aan familie en vrienden 

 Het is belangrijk om van bij het begin na te denken en je af te vragen of jij en 
je familie wel echt willen meedoen aan het project waarvoor je benaderd werd. 

 Het hangt natuurlijk af van het soort programma of project waar je aan wil 
meewerken, maar weet dat meedoen aan een TV programma grote gevolgen 
kan hebben voor jezelf en je gezin. Denk dus rustig na of je OK bent met het 
delen van zaken uit je privésfeer. 

 Sommige film- en TV maatschappijen willen je soms in actie zien in je 
dagelijkse bezigheden.  Check altijd of je familie en vrienden dit OK vinden. 
Dat is zeker belangrijk wanneer je er lotgenoten, kinderen of andere kwetsbare 
personen bij wil betrekken. Zij begrijpen niet altijd wat de gevolgen hiervan 
kunnen zijn zoals negatieve of spottende reacties. 

 Bepaal voor jezelf of je klaar bent om hiermee om te gaan. Is je familie hier 
ook klaar voor? Op sociale media kunnen de commentaren soms erg hard 
zijn. 

 Heb je een sterk netwerk van vrienden en familie die er zijn voor jou en je 
kunnen steunen op moeilijke momenten en je kunnen helpen om te gaan 
met een eventueel negatief resultaat?  

 Kun je beroep doen op psychologische hulp hetzij je eigen therapeut hetzij 
een dienst aangeboden door het productieteam? 

 Vraag aan het productiehuis of ze nazorg aanbieden indien het moeilijk 
wordt achteraf. 

---------- 

Vind ik het leuk 

Deze tips en richtlijnen zijn het gevolg van vele jaren luisteren naar mensen met TS 
en hun ervaring met de media. Indien jij beslist om deel te nemen aan een TV 
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programma of iets dergelijks, dan kan dat een hele positieve ervaring zijn. Het kan 
leuk en opwindend zijn en een kans om te tonen hoe geweldig mensen met TS wel 
zijn. 

Deze tips willen je sterker maken zodat je de juiste vragen kunt en durft stellen. 
Durf  het productieteam, de schrijvers, de regisseurs te vragen naar hun visie op TS. 
Durf hen jouw reden geven waarom je wil meewerken bv. om de maatschappij een 
beter inzicht te geven in de aandoening en om meer begrip te creëren voor mensen 
met TS. Door dit te bespreken ben je er zeker van dat het niet enkel entertainment 
wordt. (tenzij je dat helemaal OK vindt natuurlijk!) Hopelijk wordt jouw media 
optreden hierdoor een leuke ervaring. Voel je je toch nog wat onzeker na het lezen 
van deze tips en na een gesprek met vrienden of familie, dan is het misschien beter 
om nee te zeggen en is een media optreden misschien nog niet echt iets voor jou. 
Misschien komen er nog andere en betere kansen op je pad in de toekomst, waar je 
je wel goed bij voelt. 
 
We horen graag wat jullie van deze tips vinden! 

Seonaid Anderson PhD is a chartered research psychologist & freelance 
neurodiversity consultant  

contact@neuro-diverse.org, www.neuro-diverse.org 

Twitter @Seonaidanderso2 

Met dank aan Iktic de Belgische vereniging van Tourette Syndroom patiënten voor 
deze vertaling 
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