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Een zielige straathond van de 

straat halen en hem een be-

ter leven geven is vaak wat 

de meeste dierenliefhebbers 

willen doen. Echter weet de 

meerderheid van de mensen 

dat ze niet de tijd of het geld 

hebben om voor alle verwaar-

loosde dieren te zorgen. Met 

andere woorden; ze kennen 

hun grenzen. Maar wat ge-

beurt er als sommige men-

sen hun grenzen niet ken-

nen? Wanneer een persoon 

niet kan stoppen met het 

redden van dieren, leidt dit 

vaak tot de zogenaamde 

“animal hoarding”. Dit is een 

geval van dwangmatig verza-

melen van dieren, waarbij de 

situaties uit de hand lopen. 

De meeste animal hoarders 

vertonen moeite met het los-

laten van hun dieren, zelfs 

nadat de dieren dood zijn 

gegaan. Hun gehechtheid 

aan deze dieren zijn extreem, 

wat een gevolg kan zijn voor 

het welzijn van de dieren, 

maar ook voor de gezond-

heid van het persoon zelf.1  

Kenmerken van een animal 

hoarder 

Een animal hoarder is ie-

mand die een groot aantal 

dieren verzamelt die 1) niet 

in staat is om de minimale 

normen van voeding, hygiëne 

en veterinaire zorg te bieden 

aan de dieren, 2) de ver-

slechterende toestand van 

de dieren en de omstandig-

heden ontkent en 3) ontkent 

de problemen die door de 
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grote hoeveelheid dieren of 

hun leefomstandigheden 

worden veroorzaakt voor 

hemzelf, de (personen in de) 

directe omgeving of de volks-

g e z o n d h e i d .  

Patronek et al. (1999) heeft 

gerapporteerd dat 76% van 

de hoarders vrouwelijk zijn 

en bijna de helft zijn over 60 

jaar oud. Ongeveer de helft 

tot driekwart van de hoarders 

waren alleenstaand, weduw-

naar of gescheiden. Er is nog 

geen specifieke diagnose 

met betrekking tot een aan-

doening wat leidt tot het 

dwangmatig verzamelen van 

dieren, maar er werd wel 

gerapporteerd dat ca. een 

kwart van de hoarders geïn-

stitutionaliseerd werden of 

geplaatst werden in een wo-

ning waar ze onder toezicht 

zullen wonen. Er werd gesug-

gereerd dat dit gedrag moge-

lijk een teken kan zijn van 

vroege stadia van dementie 

of een nog niet vastgestelde 

psychiatrische aandoening.2  

Typen animal hoarders 

In een studie werden perso-

nen die dieren dwangmatig 

verzamelen geclassificeerd in 

drie categorieën namelijk de 

overweldigde verzorger, de 

redder en de uitbuiter.  

De overweldigde verzorger is 

een persoon die een groot 

aantal dieren redelijk goed 

verzorgde, tot een verande-

ring in de omgeving ertoe 

leidde dat het persoon een 

verminderd vermogen kreeg 

om voor de juiste zorgmidde-

len te zorgen. Voorbeelden 

van veranderingen in om-

  

standigheden kunnen zijn 

het overlijden van een echt-

genoot, verlies van een baan 

of een slechte gezondheid. 

Deze personen proberen 

vaak de situatie onder con-

trole te krijgen, maar raken 

langzamerhand overweldigd, 

waardoor de leefomstandig-

heden ook achteruitgaan. 

Het verwerven van dieren in 

deze gevallen gebeurt dan 

ook vaak passief; de dieren 

zullen onderling met elkaar 

paren en voor nog meer na-

komelingen zorgen. Deze 

personen zullen sneller hulp 

van anderen accepteren in 

plaats van het probleem te 

ontkennen. 

De redders zijn mensen die 

geloven dat zij de enigen zijn 

die goed voor de dieren kun-

nen zorgen. Ze zijn sterk te-

gen euthanasie en vertonen 

ernstige angst voor het dood 

gaan van hun dieren. Deze 

mensen proberen zoveel mo-

gelijk om de autoriteiten te 

vermijden en zullen ook niet 

meewerken bij confrontatie. 

Het verwerven van dieren 

gebeurt hier juist meer actief 

dan passief. Ook al zijn de 

redders niet in staat om voor 

meer dieren te zorgen, zullen 

ze op zoek gaan naar meer 

dieren die hulp nodig heb-

ben. Vaak presenteren ze 

zich ook als leden van die-

renorganisaties die voor hon-

derden dieren zorgen.  

Het verzamelen van dieren 

door de zogenaamde uitbui-

ters zijn het meest ernstige 

en moeilijkste om op te los-

sen. Het gaat om personen 
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met psychopathische ken-

merken, die dieren verwer-

ven om aan hun eigen be-

hoeftes te voldoen. Deze 

personen vertonen ook wei-

nig gehechtheid aan de die-

ren in tegenstelling tot de 

overweldigde verzorgers en 

de redders en lijken ook on-

verschillig voor het lijden van 

hun dieren. Echter net als de 

redders geloven de uitbuiters 

dat hun kennis veel beter is 

dan dat van anderen en heb-

ben de behoefte om controle 

te hebben over hun dieren. 

De uitbuiters vertonen veel 

kenmerken van antisociale 

persoonlijkheidsstoornissen 

zoals charme en charisma. 

Ze zijn manipulatief en nar-

Parasitaire besmettingen en 

ziekte-uitbraken verspreid-

den zich snel in deze overvol-

le omstandigheden. Enkele 

studies hebben gebrek aan 

adequate sanitaire voorzie-

ningen aangetoond in 70% 

tot 90% van de animal hoar-

ding gevallen. Zelfs het hygië-

nisch voorbereiden van eten 

is bijna onmogelijk in zulke 

gevallen. Dit vormt niet al-

leen een gevaar voor de per-

sonen en dieren in dat huis, 

maar ook voor de mensen 

die daaromheen wonen, aan-

gezien de onhygiënische om-

standigheden ongedierte 

aantrekt. Dit verhoogt de 

kans op zoönosen voor zowel 

de bewoners als de gemeen-

cistisch en vertonen geen 

schuldgevoel.1 

Gezondheidsrisico’s voor 

mens en dier 

Het ergste gevolg van dit ge-

drag is het effect dat het 

heeft op de woonsituatie. Er 

zijn grote aantallen dieren 

aanwezig die vaak ziek zijn 

gezien het gebrek aan hygië-

ne en veterinaire zorg en die 

vaak stervend of dood wor-

den gepropt in kleine woon-

ruimtes. De vloeren en mu-

ren zijn vaak besmeurd met 

urine en feces waardoor de 

lucht verontreinigd is met 

hoge concentraties van am-

monia en andere gevaarlijke 

organische verbindingen. 
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Figuur 1. Situatie van animal hoarding met honden. 



 

schap.1 Naast het zoönose 

gevaar, vormt de stank ook 

een overlast voor de buurtbe-

woners. Zoals al genoemd 

kan de ammonia concentra-

tie in de lucht hoog oplopen. 

Ammonia kan ernstige irrita-

tie van de ogen en het respi-

ratiestelsel veroorzaken bij 

een concentratie van 50 ppm 

en hoger. Er is weinig infor-

matie beschikbaar over de 

concentratie ammonia in 

hoarding gevallen, maar er 

was een geval waar de lucht-

ammonia concentratie 152 

p p m  b e r e i k t e . 3 , 4  

Hoewel honden en katten het 

meest voorkomen in hoar-

ding gevallen is het wel van 

belang om te weten dat ook 

andere dieren verzameld 

worden zoals reptielen, vo-

gels en zelfs veedieren. Bij 

reptielen is het gevaar voor 

zoönosen ook heel groot aan-

gezien reptielen dragers zijn 

van Salmonella bacteriën.4  

 

Wat is er hieraan te doen? 

Als dieren gered worden uit 

deze situaties is vaak eutha-

nasie de enige optie. De die-

ren zijn in de meeste geval-

len al ernstig ziek en zijn ook 

weinig gesocialiseerd.3 De 

hoarders ontkennen vaak dat 

zij een probleem hebben en 

niet goed voor de dieren kun-

nen zorgen. Hierdoor zouden 

velen van hen terughoudend 

zijn om naar therapie te gaan 

en hulp te accepteren met 

als gevolg dat er recidieven 

 

optreden. Goede samenwer-

king tussen de dierenbe-

schermingsorganisaties, de 

dierenpolitie, dierenartsen en 

sociale diensten is van be-

lang om gevallen van animal 

hoarding vroeg te herkennen 

om zo op tijd te kunnen inter-

veniëren en ernstige gevol-

gen te voorkomen.4 
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“Zoals al genoemd 

kan de ammonia 

concentratie in de 

lucht hoog 

oplopen. Ammonia 

kan ernstige 

irritatie van de 

ogen en het 

respiratiestelsel 

veroorzaken bij 

een concentratie 

van 50 ppm en 

hoger.” 

Figuur 2. Situatie van animal hoarding met katten. 
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