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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?



Verzameldwang? Verzameldrang? Verzamelstoornis? Hoarding? 
Problematisch verzamelen?



Verzamelstoornis
Saving inventory-revised

Spullen van 

weinig waarde 

binnenhalen

Leefruimte 

vol rommel

Niet 

weggooien

Plezierig
verslavend

Pijnlijk 
tijdens / 

door? 
therapie

Soms lastig 
door 

anderen



Hoarding:

Hartl &Frost, 1997;Pertusa et al., 2008;2010

• “gewoon” verzamelen  en bewaren:
– evolutionair geconserveerd, wijd verspreid gedrag (tot 70% van de 

populatie verzamelt)

• “Ongewoon” verzamelen en bewaren:
– Verwerven van grote hoeveelheden spullen die weinig waard zijn

– Onvermogen spullen weg te gooien, zelfs als deze spullen niet waardevol 
zijn.

– Onvermogen om spullen te ordenen en categoriseren              rommel

• Klinisch relevant bij:
– Psychisch lijden

– Overvol huis

– Gevaar voor de gezondheid



Van normaal naar pathologisch?

Hoarding is evolutionair behouden; 70% van kk bewaart of 

spaart?
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Typische hoarding cognities

-Overmatige Emotionele hechting aan een voorwerp:

- Als ik dit weggooi is het alsof ik een vriend weggooi”

- Dit voorwerp geeft me troost, dat kan ik niet weggooien”

- Als ik dit weggooi is het alsof ik een deel van mezelf weggooi”

Overmatige instrumentele hechting aan een voorwerp:

- Dit voorwerp (of een onderdeel) kan altijd nog van pas komen  

Overmatig gevoel van verantwoordelijkheid voor  een voorwerp:

-Ik ben verantwoordelijk voor het welzijn van dit voorwerp

-Geheugen onzekerheid

-- ik moet dit voorwerp (in het zicht) bewaren, want anders ben ik mijn 

herinnering eraan kwijt

-Controle:

-- Niemand heeft het recht om aan mijn spullen te komen



Emotionele verbondenheid met voorwerpen



Gecoelens van in-compleetheid ten aanzien van 
voorwerpen



DSM V: verandering tov DSM IV

DSM IV

Angst stoornissen

•Paniekstoornis met/ zonder
agorafobie
•Specifieke fobieeen
•Sociale angststoornis
•PTSD
•Acute stress stoornis
•GAD
•Angst stoornis door medische
aandoening
•Angst stoornis NAO

•OCD inclusief hoarding

DSM V

OCD spectrum stoornissen

•OCD
•Body Dysmorphic Disorder
• Hoarding 
• Pathologisch haar trekken 
(Trichotillomania)
• Skin Picking Disorder
• OCD gerelateerd aan verslaving
• OCD gerelateerd aan een 
medische aandoening
• Andere specifieke of 
onspecifieke OCD gerelateerde 
aandoeningen



Verschillende hoarding subtypes
Pertusa e.a., 2008, 2010, 2013

OCD

Obsessies/checking

hoarding

wassen

symmetrie

“Pure” 

hoarding

50%

OCD & Hoarding

10%

Hoarding 

door OCD

14%

De hoarder anno 2013

24% 76%



Ned. tweelingstudie: Relatie hoarding- OCS
45% van additieve genetische variantie voor hoarding, 60% van additieve genetische 

variantie  voor OCS is gevolg van gedeelde  genetische factoren tussen  beiden.

Relation hoarding- OCS OCS above 
cutpoint

Hoarding 
above cut-
point

Hoarding above cut-point 16.3%

OCS above cut-point 24.3%

Relation 
hoarding- OCS

Age (yrs) % female Acquisition 
≥ 3

Clutter 
≥ 3

Discard
≥ 3

Hoarding  only 41.5 61% 95% 83% 90%

OCS only 66% 43% 31% 28%

Hoarding + OCS 37.6 48% 95% 86% 88%



Resultaten: prevalenties van Hoarding (HRS-SR)
pm 90% van de hoarders: problemen in alle domeinen

HRS-SR: 
2(0-32)

Mean scores Above Cut-off: ≥ 14 
(Tolin et al, 2010)

Above Cut-off ≥ 17 
(Iervolino et al, 2009)

Entire sample 6.2 10.4% 6.7% 

Males 6.7 7.5%

Females 5.9 6.3%



Hoarding; verzamelzucht, verzameldwang, 
problematisch verzamelen

Karakteristieken

Prevalentie 2%- 6%

Erferlijkheids schatting 0.4

Mannen : vrouwen 2:1

Leefijd bij aanmelding Vaak 50jaar of ouder

Leeftijd start verzamelen Rond 20 jaar

Familie anamnese + voor hoarding, + voor OCD

Ziektebesef/ inzicht/ lijdensdruk Opvallend laag

Behandeling Slechts 25% verbetering met zowel CGT 
als psychofarmaca



Differentiaal diagnose OCD-hoarding:
Structured interview on hoarding continued

Hoarding OCD

Gedreven door specifieke angst:
• Smetvrees
• Angst dat dierbare iets ergs overkomt
• Gevoel ens van incompleteness
• Bewaren om levens -gebeurtenissen te monitoren

Niet weggooien uit angst dat rituelen worden 
getriggerd

Prettig of geruststellend om 
spullen te verzamelen

nee

Emotioneel gebonden aan 
spullen

nee

Verzamelen vanwege 
instrumentele of echte waarde

nee

Oha GEEN Hoarding! Bewaren van lichaamsprodukten (urine, faeces, haar, 
nagels)



Differentiaal diagnose vervolgd: Kernvragen 
Structured interview on Hoarding disorder

Pertusa & Mataix-Cols, 2010

Wat is de  belangrijkste motivatie voor uw  verzamelgedrag?

- Specifieke interesses: denk aan autisme spectrum stoornis -> 

- Wanen: denk aan psychotische stoornis - >

-

- Cognitieve beperkingen: denk aan beginnende dementie

- Denk aan OCD  wanneer: 

- verzamelen gedreven door prototypische obsessies -> 

- verzamelen als resultaat van voortdurende vermijding van 

lastige compulsies

-



Relatie Hoarding met ADHD & autisme 2
Anholt, 2008; Tolin et al., 2011, eigen data (Jory)

“Pure” 

hoarding

Voorspellers:

• Leeftijd

• ADHD inattentie

• Autisme spectrum symptomen?



Relatie hoarding met ADHD & autisme:
Anholt et al., 2009: n=109 OCD patienten, 90 controles

OCD

Obsessies/checking

hoarding

wassen

symmetrie

OCD & Hoarding

38%

Hoarding 

door OCD

12%

Voorspellers:

• ADHD inattentie

• Leeftijd

NIET : autisme spectrum symptomen



Cumulatieve toename van klinisch significant  
hoarding gedrag met elke decade 

Cath et al., 2017
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HD ernst toename per 10 jaar
Cath et al., 2017
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De levensloop van de typische hoarder
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geheel eigen 

keuze

Trauma



Conclusies hoarding

• Erfelijke component

• Aanwijzingen voor zinvol onderscheid HD+OCD versus “pure” HD, niet op basis van 
DSM V  categoriele benadering maar op basis van spectrum gedachte

•Relatie met ADHD, OCD, autisme spectrum stoornissen?

• Behandeling bij OCD+hoarding minder effectief dan bij OCD zonder hoarding

• Behandelstudies bij patienten met pure HD missen

•ROl van m-fenidaat nog onduidelijk maar verdient aandacht

• Nieuwe intensieve behandelmethodes waarbij CGT met aanpassing (vaker regels  
conform behandeling van ASD) wordt gecombineerd met farmacotherapie


