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Wat is diermisbruik?

Het is verboden om zonder redelijk doel 
of met overschrijding van hetgeen 

ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, 
bij een dier pijn of letsel te veroorzaken 
dan wel de gezondheid of het welzijn 

van het dier te benadelen.

Wet dieren, artikel 2.1. lid 1



Wat is hoarden / dierverzamelen?

Dierenbeschermingsorganisaties en dierenartsen

1981 – 31 zaken beschreven – ‘multiple animal ownership’

1988 – 1994 – ‘animal collectors’

Psychologie

1993 - eerste psychologisch onderzoek

1999 – definitie Gary Patronek: ‘pathological collecting of animals’ 

76 - 83% hoarders = vrouw

46%  > 55 - 60 jaar of ouder

50 - 75% woont alleen, isolatie

80% - zieke, stervende en dode dieren

dieren: katten, honden, landbouwhuisdieren en vogels. 

gemiddeld aantal = 39 dieren
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Wat is hoarden / dierverzamelen?

● Meer dan een normaal aantal dieren hebben.

● Niet in staat zijn om aan de minimale vereisten wat betreft voeding, hygiene, 
huisvesting en medische verzorging te voldoen (zodat dieren ziek worden en 
dood gaan omdat er geen medische behandeling gegeven wordt en ziekten
verspreid worden).

● Ontkennen van het feit dat dieren niet goed verzorgd worden en het nadelig
effect  hiervan op de dieren zelf en op de mensen in het huishouden. 

● Ondanks alles doorgaan met het verzamelen van dieren.
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Patronek 1999, Lockwood 2018



Gary Patronek: dierenarts, oprichter

https://vet.tufts.edu/hoarding/

6Start: 1997

https://vet.tufts.edu/hoarding/


Wat is hoarding?

► geestelijke ziekte

● beschreven in DSM-5
categorie: dwangmatig gedrag en gerelateerde aandoeningen

● vaak gecombineeerd met objecten verzamelen

● dierverzamelaars: onhygienischer en minder inzicht in eigen ziektebeeld

In alle sociale klassen, alle beroepen en alle culturen
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Jaarverslagen LID 2016 – 2017, Lockwood 2018



Wie loopt risico?

► overvraagde verzorger

► uitbuiter - geen emotionele band met eigen dieren

► “de dieren redder”
betreft vaak veel dieren
‘dader’ heeft complexe psychiatrie:

- zelfbeeld: beste verzorger mogelijk
- geen besef van aangerichte schade
- niet coöperatief 
- overheid en handhavers zijn de vijand
- geen vertrouwen in dierenartsen
- gebruik alternatieve geneeswijzen
- na aanpak: bijna 100% recidivisme
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Jaarverslagen LID 2013, Lockwood 2018
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“de dierenredder” – RISICO!! 

Signalen :
minder bezoek aan dierenarts
surrogaat dier, geurmiddelen
aantallen?
vaak wisselende dieren
afwijkende tijden, grote afstanden
interesse in meer nieuwe dieren: extreme moeite

slechte conditie = net gevonden
problemen: slechte preventie / hygiëne / overbevolking / stress: 

parasitaire en ademhalings problemen
aangeboren afwijkingen
kannibalisme

klant verwaarloosd, medische/psychiatrische problemen
Miller 2010
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“de dierenredder”

RISICO  VOOR  ONSZELF  EN  COLLEGA’S!!

RISICO  =  GEVAAR   x  BLOOTSTELLING

Risico op 
schadelijke

effecten

Eigenschappen
van het product

Contact 
met het 
product
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41 honden in 2-onder-1-kap huis

https://www.youtube.com/watch?v=9
IGUBqaohUY

NETFLIX

https://www.youtube.com/watch?v=9IGUBqaohUY
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Slachtoffers van hoarding:  
dieren én mensen

Stop collecting lives!
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Als liefde te ver gaat…
let goed op en help elkaar


