
Webinar 
hoarding
17 mei 2021

Door Klazien Tempelaar,  professional organizer, 
ambulante begeleider en gastdocent



Welkom allemaal,
Er zijn heel veel aanmeldingen voor dit webinar. Hartelijk 
dank voor jullie belangstelling. Heb je een vraag? Zet die 
vraag uitsluitend in de chat. Ik nodig jullie uit om op 
elkaar te reageren. Zo maken we dit webinar met elkaar 
tot een succes. 



Programma
• De Nederlandse Hoarding Week 

• Voorstellen: Klazien Tempelaar 

• Wat is hoarding en wie heeft er last van
• Ruiken, voelen, ervaren van hoarding 

• Wat kunnen we doen om hoarding te voorkomen

• Hoe gaat het nu verder? 



NHW
De eerste Nederlandse Hoarding Week is een initiatief 
van de landelijke werkgroep hoarding en collega’s van de 
NBPO. Het is onze gezamenlijke wens om hoarding 
bespreekbaar te maken. 

De initiatieven zijn gebundeld op de website die is 
gemaakt door collega’s van de NBPO.

https://www.linkedin.com/groups/13540695/

www.nederlandsehoardingweek.nl

https://www.linkedin.com/groups/13540695/
http://www.nederlandsehoardingweek.nl/


Klazien Tempelaar, PO-er in het 
hoardingteam van Ebczorg.nl en
vanloo-organizing.nl/van-loo-co.
Ambulante begeleider bij
beter-thuis-wonen.nl. 
Gastdocent Rinogroep en SvOrganizing.



Wees geraakt door mijn verhalen en 
laat je inspireren. 
Blijf kritisch denken en innoveren.



vraag
Zet in de chat: Hoe ben jij betrokken bij cliënten met hoarding? 

A: direct 

B: indirect

C: kom je bij hen thuis

D: je spreekt hen op je kantoor
(meerdere opties mogelijk) 





Wat is hoarding?
• Grote hoeveelheden spullen, met weinig tot geen 

economische- of emotionele waarde voor anderen.

• Moeite om afstand te doen van spullen.
• Normaal gebruik van de ruimte is niet meer mogelijk.

• Stress, lijden en ernstig beperken in het dagelijks 
leven.

•



Wat is hoarding?
Dr. Satwant Singh en Dr. Colin Jones:

“Door het verzamelen en bewaren van spullen is het huis 
niet langer bruikbaar zoals bedoeld: de ruimte is niet langer 
‘van jou’. Het is begrijpelijk dat spullen belangrijk zijn, maar 
de leefruimtes zijn niet langer geschikt voor de 
oorspronkelijke doelen.”



Wat is hoarding citaat uit de DSM5
Leefbaarheid komt pas terug door inspanning of ingrijpen 
van derden. De symptomen: beperkingen in sociaal 
opzicht,- in gebruik van de woning, of andere belangrijke 
gebieden van normaal functioneren en in het creëren van 
een veilige omgeving voor zichzelf en anderen.



Wat is hoarding volgens de cliënt?

• Egosyntoon, het past bij hem/haar

• Een manier van (zuinig) zijn

• Een last, een vloek, een zegen

• Ervaringsdeskundigheid die wij serieus moeten 
nemen 



Wat is hoarding volgens jou?

Zet in de chat:

Wat neem jij mee uit deze beschrijvingen van 
hoarding? Wat raakt jou? Of blijft plakken in je 
hoofd?





Hoarding, wie heeft er last van?

Hoarding:

•Oorzaak van en ontstaan uit multiproblematiek

•Raakt alle betrokkenen rondom de verzamelaar

•Gaat van binnen naar buiten, van kwaad tot erger

•Hulp/begeleiding wordt vaak (te) laat ingezet

• Is gebaat bij preventie



Ruiken, voelen, ervaren van hoarding

•Overlast bij EtS door muizen en vervuiling.

•Verpleging weigert zorg bij DG.

•N woont bij een kennis. ‘Tijdelijk’ zegt hij.

• JV heeft al 5 jaar niet gedoucht.

• EBK leeft in de nacht en slaapt overdag. 



Ruiken, voelen, ervaren van hoarding

•De mondkapjes plicht is een zegen
•Handschoenen en beschermende kleding (soms) 

must
• Eigen veiligheid en gezondheid versus presentie
•Mijn verantwoordelijkheid versus betrokkenheid
•Vrijwillige kader versus dwang en drang 



Help! Mijn cliënt
heeft last van 
hoarding.



Ruiken, voelen, ervaren van hoarding

•Mijn grens is waarschijnlijk niet jouw grens;  
daarover zijn de meningen verdeeld

•Gebruik de clutter hoarding scale voor objectief 
vaststellen ICD_CHS-Full_Dutch_040313.pdf (yourganize.nl)

• To do: eenduidige aanpak

https://yourganize.nl/images/pdf/ICD_CHS-Full_Dutch_040313.pdf


Ruiken, voelen, ervaren van hoarding

Zet in de chat:

•Wat zijn jouw veiligheidsvoorwaarden?

•Waar gruwel jij van bij hoarding? 





Wat kunnen we samen doen?

Beoordelen van duurzame gedragsverandering bij 
hoarding

d∆ = F (iD x D x iA)

d∆ = duurzame verandering is het resultaat van 
innerlijke drang x lijdensdruk en discipline x 
innerlijke attributie (houding) 



Wat kunnen we samen doen?

Ik werk graag samen met: WMO consulenten, 
sociaal wijkteam, woningbouw, RIBW, bewind 
voering, wijkagent, dierenpolitie, 
overlastcoördinator, verpleging, huishoudelijke 
hulp organisaties, huisarts, POH, 
schoonmaakbedrijf, ontruimingsbedrijven, 
psycholoog of psychiater en anderen.



Wat kunnen we samen doen?

Zet in de chat

Wie is volgens jou de regiehouder bij 
hoardingproblematiek? 



Wat kunnen we doen tegen hoarding?

•Aanwezig zijn achter de voordeur.

•Actief betrokken zijn en cliënt activeren.

•De cliënt is eigenaar van het probleem en de oplossing.

•Beslisregels maken en uitvoeren.



Wat kunnen we doen tegen hoarding?

•Behandeling koppelen aan begeleiding;

cognitieve gedragstherapie en exposure 

•Als netwerk een lange adem hebben

•Multidisciplinair samenwerken en begrenzen

•Participatie bevorderen (met de lef van leven)



Wat kunnen we doen bij hoarding?

• Tijdig ingrijpen om uitzetting te voorkomen 

•Grenzen stellen om herhaling en overlast te voorkomen

•Menswaardig, diervriendelijk leven te organiseren

•Vanuit presentie aansluiten en aanwezig zijn  



Een probleem
van jaren vraagt
om maandenlang
herstel.

Heb compassie.



Hoe gaat het nu verder?

• Innovators in de zorg gevraagd

•Maatjesproject of buddy

•Rust, reinheid, regelmaat: de 3 r’s terug in huis

• Inzet van drang- en dwangmaatregelen nodig

•Organiseer je eigen zelfzorg, inter- of supervisie 



Hoe gaat het nu verder?

Kijk voor meer informatie op de website van deze 
eerste Nederlandse Hoarding Week. Er is veel 
informatie verzameld en beschikbaar gesteld. 



Hoe gaat het nu verder?

Overweeg je scholing, een lezing, een workshop 
of een webinar organiseren binnen je team of 
organisatie, neem dan gerust contact met mij op, 
of met een van de andere hoarding-professionals.  



Vragen?
Ideeën!
Suggesties?


