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Criteria volgens de DSM - 5
Er moet sprake zijn van duidelijk lijden en/of 
disfunctioneren
Het moet niet veroorzaakt worden door een medische 
aandoening (herseninfarct)
Het moet niet veroorzaakt worden een andere mentale 
aandoeningen zoals ocd / autisme / dementie
De symptomen moeten resulteren in een grote mate van 
rotzooi
Er moet een sterke neiging zijn voorwerpen te bewaren /
moeite hebben met voorwerpen weg te doen
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Wat is hoarding?

Het binnenhalen en bewaren van een groot aantal 
bezittingen.

(Frost&Gross,1993)
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Wat zijn de redenen om te verzamelen:

Sentimentele reden
Instrumentele reden
Intrinsieke reden
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Oorzaken? Wanneer begint het?

- Echte oorzaken zijn nog niet bekend, er wordt 
wel onderzoek naar gedaan.

- Binnen bepaalde families komt het vaker voor 
dan bij andere

- Tijdens adolescentie start het, de gevolgen 
komen pas later naar voren.

- Traumatische + stressvolle gebeurtenissen
zorgen voor een verergering van de klachten.
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Waar kijk je tegenaan?
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Behandeling
-Diagnose
-Psycho-educatie: hoe ziet de behandeling eruit, motivatie en

plan B.
-Medicatie
-CGT   Cognitieve therapie

Gedragstherapie in vivo met responspreventie
-Huisbezoek: schaamte, + als motivatie ter voorkoming van

plan B.
-Thuiszorg: starten met een drie gesprek, we hebben tel en

mail contact, alle mail contact gaat met een cc
naar elkaar.

-Terugvalpreventieplan: continueren van de zorg.
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Cognitieve therapie

Gebeurtenis: ……………

Automatische Gedachten: ………………………

Gevoel: …………………

Gedrag: ………………….
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Cognitieve therapie

Gebeurtenis: ik zie een aanbieding van een 
mobiel die goedkoop is. 

Auto. Gedachten: wanneer mijn goedkope mobiel 
gestolen wordt op een plek die onguur is waar ik 
op dat moment ben is dat minder erg dan dat 
mijn duurdere mobiel wordt gestolen    ……. %

Gevoel: angst                                            .……   %

Gedrag: ik koop het toestel                       .……   %
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Cognitieve therapie

Kritische vragen tav de gedachten.
- komt u vaak op ongure plekken, wanneer was de 

laatste keer?    Antwoord…….  +   ……%

- hoe vaak is uw mobiel gestolen?                 
Antwoord….…  +  …… %

- is uw levensstijl zo dat u ongure plekken opzoekt of 
juist vermijd?                       Antwoord……..  +  …… %
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Cognitieve therapie

Alternatieve gedachten.
Ik heb geen extra mobiel nodig omdat ik niet
op ongure plekken kom.

Gedrag: 
1. mobiel terugbrengen
2. oefenen met situaties waarbij mobieltjes

goedkoop worden aangeboden.
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Exposure in vivo + responspreventie

45 minuten                                                               15 minuten

moet blijven twijfel direct weg

moet blijven twijfel direct weg
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Hulp bij de besluitvorming.

Stap 1. Omschrijf concreet de probleemsituatie.

Stap 2. Inventariseer de gevolgen op gedragsniveau in:  
kort termijn pos en neg en lang termijn pos en neg.

Stap 3. Alle veronderstellingen en aannames moet uit de 
inventarisatie

Stap 4. Evalueer de uitkomst en hoe reëel is dit? 
Stel kritische vragen.  
Kijk naar levensstijl van de pt..
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Handvatten voor in de praktijk
Benoem dat de patiënt de eindverantwoording heeft.
Duidelijk krijgen wanneer de patiënt gaat afhaken, maak 
hier afspraken over.
Laat een hiërarchie maken of doe dit samen; waar ligt 
wiens prioriteit (motivatie / lijdensdruk).
Begin samen spullen te ordenen daarna samen te ruimen, 
het liefst spullen van instrumentele waarde.
Maak vooraf duidelijk: wie, wat, waar en hoelang.
Wat is het einddoel.
Maak gebruik van Clutter Image rating, foto of video
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Meten is weten
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`Mijn leven in puin`
(plan B) 

Wat zijn de voordelen van deze aanpak?

Wat zijn de nadelen van deze aanpak?
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Aanbevelingen

1. Diagnostiek
2. Medicatie SSRI
3. Cognitieve gedragstherapie + thuiszorg

Thuiszorg + cognitieve gedragstherapie
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Literatuur: Henk Plenter
Problematisch verzamelen

Vragen

www.hoardingcare.nl
info@hoardingcare.nl
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