
   

  
 

 

Verzamelgedrag, Koopverslaving of Hoardinggedrag? 

 

 Verzamelen Koopverslaving Hoarding 

Reden van 

aankoop 

Kan kopen of verkopen 

volgens plan  

Voelt drang tot kopen, 

koopt meer dan nodig, 

buien van kooplust 

Voelt onweerstaanbare 

drang tot kopen of 

bewaren; kan objecten 

niet wegdoen; 

verzamelt of bewaart 

“weggevertjes” 

Rechtvaardiging 

aankoop 

Baseert aanschaf op basis 

van wat de verzameling 

nodig heeft 

Kan altijd meer kopen, 

wordt meestal ook gedaan 

Misschien komt het 

later van pas, spullen 

hebben grote waarde, 

zeker als het gratis is 

(onweerstaanbaar) of 

zelfs als het gestolen is 

Mate van 

controle over 

aankopen 

Selectief, bezoekt 

bijeenkomsten met 

gelijkgestemde verzamelaars 

In staat prioriteiten en 

voorwaarden te stellen, 

gecontroleerde keuzes, 

van favorieten wordt vaak 

meer gekocht 

Moeite met keuzes 

maken, o.a. wat te 

bewaren, waar, hoe 

lang 

Bedoelde 

bestemming 

van aankoop 

Voegt aankopen toe aan 

bestaande collectie 

Heeft niet altijd een 

bestemming 

Geen geplande 

bestemming  

Daadwerkelijke 

integratie van 

aankoop in de 

omgeving 

Verzameling/bezittingen zijn 

georganiseerd en worden 

goed onderhouden, 

uitstalling objecten kan 

wisselen bij beperkte ruimte 

“Shop and drop”: nieuwe 

spullen worden niet altijd 

opgeborgen. Spullen raken 

kwijt en worden 

vervangen, aanschaf van 

opbergmaterialen in een 

poging alles te organiseren 

Zeer gedesorganiseerd; 

willekeurig verspreid, 

moeite met 

categoriseren. 

Hoeveelheid spullen 

wordt gezondheids- of 

veiligheidsrisico. 
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 Verzamelen Koopverslaving Hoarding 

Effect op de 

omgeving 

Meestal onder controle of 

stukken worden verplaatst 

naar geschikte ruimte 

Spullen verstoren het 

bedoelde gebruik van een 

ruimte 

Spullen verstoren het 

bedoelde gebruik van 

een ruimte  

Effect op 

sociaal leven 

Vrijwillig tentoongesteld 

voor anderen, trots op nieuw 

verworven stukken 

Er kan sprake zijn van 

sociaal isolement 

Sociale isolatie, 

schaamte om situatie en 

hoeveelheid spullen 

Effect op 

financiën 

Er is geld en tijd voor het 

verzamelen 

Mogelijk (extreme) 

schulden, weten dat ze het 

zich niet kunnen 

veroorloven 

Vaak schulden, soms 

extreem. Inzicht 

ontbreekt meestal. 

Effect op 

emoties 

Minder afhankelijk van 

emoties, keuzes worden 

rationeel gemaakt 

Het koopgedrag of 

overwegingen om hiermee 

te stoppen belemmeren 

normaal functioneren 

Vertraagde 

besluitvorming zorgt 

voor gevoel van 

onmacht en 

keuzeverlamming. 

Verstoord algemeen 

functioneren 

Gevoel van 

tevredenheid 

Tevreden met nieuwe 

aankopen 

Sommigen genieten van de 

“jacht”, anderen van het 

gebruik 

Schaamte, verdriet of 

depressie na in huis 

halen van de spullen. 
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