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Protocol verzamelstoornis

• Cliëntenwerkboek

• Handleiding

– Voor behandelaren cognitieve gedragstherapie

– Voor thuisbegeleiders



Taakverdeling

• Cognitieve gedragstherapie, cue-exposure en 
motivering door behandelaar

• Toepassing technieken en daadwerkelijk 
wegdoen van papieren en spullen door 
thuisbegeleider

• Afstemming taken: door behandelaar, 
thuisbegeleider, GG&GD, woningbouw



Hoofdstuk 1: Wat is verzamelstoornis?

• Psycho-educatie en motivering

• Opstellen behandeldoelen

• Verzamelstoornismodel

• Oefeningen



Verzamelstoornismodel
• Opvoeding en achtergrond

• Ingrijpende levenservaringen

• Informatieverwerkingsproblemen

• Overtuigingen over spullen en emoties

• Gedrag: 

• Actief: in huis halen spullen

• Passief: bewaren van spullen



Verzamelgedrag

• Veel kopen en koopjes jagen

• Veel “bruikbare’ zaken meenemen

• Veel bewaren voor zichzelf, anderen

• Niet opruimen: door de bomen het bos niet 
meer zien

• Niet weggooien



Oefening 1: kosten-batenanalyse

Verzameldrang

• voor- en nadelen van meenemen spullen

• voor- en nadelen van laten staan van spullen

Bewaren/niet wegdoen

• voor- en nadelen van weggooien van spullen

• voor- en nadelen van bewaren van spullen



Oefening 2: Visualisatie-oefening

• Stel je een klus in huis voor, die je al heel lang 
uitstelt, en concentreer op de plek. 

• Welke gedachten komen er bij je omhoog, 
welke gevoelens, en waar voel je dat in je lijf?



Hoofdstuk 2 Verzameldrang

• Verminderen van het meenemen van spullen

• Plezierige activiteiten

• Oefening 3. Cue-exposure 

Ga naar de een winkel met je geld en bedenk 
wat je zou willen kopen, en koop dat niet. Scoor 
je drang te willen kopen: 0-10.



Instandhoudende factoren

• Sterke emoties bij spullen en bij wegdoen

• Onlogische gedachten en overtuigingen

• De hoeveelheid spullen ontmoedigt om op te ruimen

• Moeite met ordenen en categoriseren

• Alles is belangrijk en daardoor niet kunnen beslissen

• Neiging om te vermijden of uit te stellen

• Aanschaf van spullen niet kunnen weerstaan

• Client ervaart het niet als probleem



• Cognitieve therapie

• Ordenen/organiseren en wegdoen

Oefening 4. Besliscriteria opstellen

Oefening 5. Noodzaak versus verlangenschaal

• DVD



Oefening 4. Besliscriteria opstellen

• Sta voor je kledingkast, en de helft moet je 
wegdoen. Welke criteria stel je op, wat weg 
kan en wat niet. Schrijf dat op.



Oefening 5. Noodzaak/verlangen

Pak een voorwerp uit de tas van je buurvrouw / 
man en bespreek dit voorwerp met behulp van 
de noodzaakschaal en de verlangenschaal.

Welke gedachten en gevoelens roept dat op?



Hoofdstuk 3: Cognitieve therapie

• Uitleg cognitieve model en gebruik 
gedachteschema

• Uitdagen van gedachten
• 2-kolommentechniek
• Gedragsexperimenten



Overtuigingen (1)

- Ik wil onvoorzienbare omstandigheden voor zijn
• ‘Liever mee verlegen dan om verlegen’

- Ik wil geen mogelijkheden of informatie verliezen

- Ik voel me verantwoordelijk voor verspilling
• Het is bruikbaar voor mij of iemand anders



Overtuigingen (2)

– Voorwerpen zijn een emotionele steun voor me 
• Ik voel me veilig met mijn spullen
• Ik gooi mezelf weg als ik voorwerp weggooi

– Ik moet controle houden over de zaken
– Ik heb slecht geheugen en moet dit compenseren 
– Ik wil liefst alles perfect doen, compleet hebben



Gedragsexperimenten

• Experiment met geheugenfunctie: Verlies je de 
herinnering en emoties als je een voorwerp 
wegdoet?

• Experiment met eigenwaarde: Enquête naar mening 
mensen over bijv. wegdoen spullen, niet op de 
hoogte zijn van nieuws/feiten etc

• Experiment met verdragen van ongemak: 
Onderzoeken of cliënt het ongemak aankan als hij 
iets weggooit. 



Hoofdstuk 4: Ordenen en organiseren

• Leren spullen thuis op een systematische 
manier te ordenen en op te ruimen.

• Organisatieplan administratie en 
organisatieplan spullen opstellen.

• Materiaal regelen om te kunnen ordenen en 
weg te gooien.



Hoofdstuk 5. Wegdoen van spullen

• Doelgebied formuleren met behandelaar en 
thuisbegeleider.

• Beslisregels opstellen.

• En nu daadwerkelijk weggooien.

• Grote opruimactie.



Behulpzame vragen (1)

• Heb je het nodig?

• Kun je zonder het?

• Als je op langere termijn kijkt, is het dan beter om te 
bewaren of weg te doen?

• Helpt dit je bij je grote wens namelijk...?

• Hoeveel heb je ervan en is dat voldoende?

• Heb je er voldoende ruimte voor?



Behulpzame vragen (2)
• Hoe staat dit in verhouding tot de spullen die je erg 

waardevol vindt?

• Lijkt dit nu vooral belangrijk omdat je ernaar kijkt?

• Is het actueel?

• Is het van goede kwaliteit, nauwkeurig, 
betrouwbaar?

• Is het gemakkelijk te begrijpen?

• Zou je het weer kopen als je het al niet had?



Behulpzame vragen (3)

• Heb je voldoende tijd om  het te gebruiken, te lezen?

• Heb je het het afgelopen jaar gebruikt?

• Heb je een specifiek plan om dit binnen afzienbare 
tijd te gaan gebruiken? 

• Past dit bij wat je echt belangrijk vindt?

• Zou je verzamelprobleem afnemen als je het niet 
meer had?



Tips bij weggooien spullen

• Hou ‘t klein, overzichtelijk en concreet.

• Samen plannen van de voorbereiding

– Wat heb je nodig, volgorde, wanneer enz.

• Stoppen met praten en samen doen .

• Blijf bij het gemaakte plan.

• Maak de taak af  “weg is weg”.



Tips bij weggooien (2)

• Complimenten geven

• Actieve houding 

• De moed niet verliezen

• Tempo erin houden



Valkuilen

• Discussie over spullen, geen ja maar

• Beslissingen overnemen

• Aanraken en verplaatsen zonder toestemming

• Vertellen hoe de ander zich moet voelen

• Voorbij je eigen grenzen gaan 



DVD 

• Netty: behandeling verzameldwang



Valkuil: tasoefening

• Deelnemer 1 kiest een ding uit zijn tas om weg 
te gooien (geen waardeloos maar ook geen 
waardevol voorwerp)

• Deelnemer 2 probeert deelnemer 1 te 
overtuigen dit weg te gooien



Extra aanwijzing bij oefening

• Deelnemer 1 probeert zicht te krijgen op eigen 
opvattingen over weggooien en bewaren.

• Hier staan we in de nabespreking bij stil.



Nabespreking oefening

• Welke gedachten treden er op?

• Hoeveel spanning roept het op?

• Welke emoties ervaar je?




