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"Als mensen raar naar me kijken, 

Ik geef ze een kaart en loop weg".

In het VK beveelt 100% 
van de gebruikers het aan. 

"Ook al gebruik je het niet veel, het geeft je meer

zelfvertrouwen en ik merkte dat ik op plaatsen

kwam die ik eerder had vermeden." 

"Vroeger dachten de mensen dat ik een smoes

verzon of dat het een grap was."

(Tourettes Action, UK)

EEN WEINIG BEKEND SYNDROOM!
Hoewel weinig bekend in België,is het
syndroom wijdverspreid en treft het 1 of
de 100 kinderen. TS heeft dezelfde
prevalentie als autisme en de mensen die
eraan lijden worden vaak erg uitgedaagd. 

Het is tijd om te reageren!

TOURETTE SYNDROOM (TS)

Wij zijn ervan overtuigd dat een
identiteitskaart een doeltreffende steun zal
zijn...

Onbedoelde geluiden (keel schrapen,
snuiven); 
Repetitieve oncontroleerbare bewegingen
(herhaald knipperen, ophalen van
schouders);
Ongewilde en ongepaste obscene woorden
en/of gebaren.

Een aandoening die resulteert in:

http://www.iktic.be/


Vul het formulier in dat
beschikbaar is op
www.iktic.be
Zorg voor een pasfoto 
Zorg een schriftelijke
bevestiging van uw TMS-
diagnose.

Hoe kom ik aan een
Tourette
identiteitskaart?

IKTIC VZW- JETIQUE ASBL
De vereniging Iktic-Jetique maakt mensen op een positieve en
creatieve manier bewust van het Tourette Syndroom (TS) en wil
vooroordelen en misvattingen verminderen.
Wij vergemakkelijken de uitwisseling van ervaringen, versterken
het sociale netwerk en de autonomie van de getroffenen.
Onze vereniging is opgericht in Vlaanderen en heeft haar
activiteiten onlangs uitgebreid naar heel België.

DE VOORDELEN :

Bewustmakingssteun en bewijs 

Eenvoudige en doeltreffende uitleg 

Praktische formaat voor in uw portemonnee of
tas;
Kaart met 25 verklarende kaarten om uit te delen
wanneer dat nodig is.

       van de diagnose;

      over de syndroom;

WAAROM EEN KAART?

Leven met oncontroleerbare tics en geconfronteerd
worden met de blik en het onbegrip van de mensen
om je heen kan soms een echte uitdaging zijn en
moeilijk uit te leggen. 

Een identiteitskaart (getest en goedgekeurd in andere
landen) is een doeltreffend middel om de houder ervan
in staat te stellen gemakkelijk en doeltreffend te
communiceren over zijn gediagnostiseerde conditie
telkens wanneer dit nodig is en/of in het geval van een
probleemsituatie. De kaart biedt enige zekerheid en
geruststelling wanneer hij bepaalde procedures
doorloopt of zich in openbare gelegenheden begeeft.
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