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De gokwereld, de verslavingszorg en 
ervaringsdeskundigheid



Even voorstellen…

• Tamara de Bruijn Jellinek Preventie 
➢Jellinek is sterk in preventie én behandeling: een unieke combinatie. “Licht als het 

kan, intensief als het moet”

• Raymond Aronds van het Slicks Expertisecentrum
➢ Eigen verhaal; van pathologische gokker tot verantwoordelijke, weerbare en bewuste zelfbeslisser. 

Willen & kunnen sleutelwoorden. 

Opbouw college
Tamara: 45 min - Gokken/gokverslaving, ontwikkelingen, aanbod Amsterdam

Raymond: 45 min - Het kansspel, instrumentarium, stigma, Slicks

Vragen, discussie en toekomst: 30 min. 



Tamara de Bruijn Jellinek Preventie

Kansspelproblematiek & effectieve 
preventie & behandeling

14-2-2020Plaats:



• Problemen met geld
• Psychische problemen
• Sociale problemen
• Lichamelijke problemen
• Problemen met werk/studie 

of school



Cijfers

88% van de Nederlanders heeft wel eens gegokt. 
De meeste mensen spelen recreatief en ervaren hierdoor geen problemen.2

• 8.4 miljoen recreatieve spelers (60,8%)

Bij een gedeelte loopt het gokken uit de hand en ontwikkelt het gokken zich 
in een verslaving, waarbij de gokker de controle over zijn eigen gokgedrag 
verliest.

• Risicospelers: +/- 95.700 (0,7%) 
• Probleemspelers: +/- 79.000 (0,6%)
• Zo’n 2.186 mensen in behandeling

Bron: Modernisering kansspelbeleid. Nulmeting 2016



Je moet met steeds meer geld gokken om een kick te krijgen.
Je bent geïrriteerd of onrustig als je minder gokt of stopt.
Je probeert soms minder te gokken of te stoppen, maar dat lukt niet.
Je denkt bijna de hele dag door aan gokken. Of aan manieren om aan geld te komen.
Je gokt als je je vervelend voelt. Bijvoorbeeld als je je angstig, depressief of schuldig voelt.
Je gokt om verloren geld weer terug te winnen.
Je liegt over het aantal uren dat je gokt. Of over de hoogte van het geld dat je verspeelt.
Je zet je relatie, werk of school op het spel om te kunnen gokken.
Je vertrouwt op anderen om je aan geld te helpen. Of je gokschulden af te betalen.

Wanneer spreken we van een gokstoornis?



Hoe ontstaat gokverslaving?



Risicogroepen

• Jong/ Man/ LVB

• Pro-gok cultuur

• Geen relatie. 

• Werkloos 

• Spelen van meerdere spellen.

• Psychische, lichamelijke of verslavingsproblemen.

• Speelt om foute redenen. Bijvoorbeeld om schulden af te lossen.

• Eenzaam en/of je denkt slecht over jezelf. 

• Coping: kunt slecht tegen spanningen/ verveling. 

• Impulsief & thrill-seeking

• Magisch denken

• Drinkt en rookt.



Zijn games waar gokelementen in verborgen zitten wel zo 
geschikt voor de jeugd?

Nieuwe ontwikkelingen: Gokken & Gamen



Nemen problemen als gokverslaving, huisvestigingsproblemen en 
schulden toe door altijd en overal online te kunnen gokken?

Zorgen versus kansen

Nieuwe ontwikkelingen: Online Gokken



Hoe is Amsterdam voorbereid op de gevolgen van het ‘altijd 
en overal’ online kunnen gokken in 2021?

• Rol en verantwoordelijkheid verslavingszorg

• Preventie/ Behandeling

• Gokkeninfo

• Rol van intermediairs



Rol en verantwoordelijkheid verslavingszorg

• Monitoren van prevalentie riskant en problematisch gokken.

• Ontwikkelen, uitvoeren en up to date houden van evidence based
preventieve interventies.

• Bieden van informatie, advies en consultatie aan spelers, omgeving 
en professionals.

• Toeleiding naar juiste zorg indien noodzakelijk.



Preventieve interventies

• Test je gokgedrag

• Jellinek Expert Team (Tel. hulp)

• Online zelfhulp gokken

• Adviesgesprekken

• Online chat



Hulp, advies en behandeling

• Signalen; omgeving vaak eerder door

• Vaak schuld & schaamte

• Niet over een kam met andere verslavingen

• Behandeling, zelfhulp groepen, schuldhulpverlening, diverse hulp 

voor omgeving.



Hou het gokken onder controle

• Handige tips

• Limieten

• Software

• Verboden/ blokkades

• Cruks

Signalen

Gesprekstips



Wat kun je doen als naastbetrokkene/intermediair?

Stel open vragen Toon begrip & wees oprecht Maak hulp bespreekbaar

Wat je vooral wel doet



Het kansspel & gokproblematiek
vanuit ervaringsdeskundig perspectief

Raymond Aronds, Slicks



Winnen en Kansspelen
• Wat wil de gokindustrie? 

• Wat is het; een spel of gokken? 

• Kun je winnen? . 

• Winnen een prestatie?



Gokproblematiek en 
onze maatschappij.

• Impulsieve keuzes gebaseerd op aannames. 

• Gelegaliseerde kansspelen in de aderen van onze maatschappij. 

• Groei invloed gokindustrie. Sport, huiskamer, wedkantoren, HC een 
avondje uit?, speelhallen, horeca, reclame.

• Verborgen verslaving & stigma.

• Maatschappelijke kosten. Weinig studie. 800.000 euro.

• Aanbod creëert vraag.

• Gemeente, OOV en preventie versus restrictief beleid. 



Beloningssysteem

Gamen en gokken appelleren beide aan het beloningssysteem in onze hersenen die 
een rol spelen bij het conditioneren en ontwikkelen van gewoontes. Voeg gamen en 
gokken samen en je hebt een supercocktail voor verslavingsgedrag. Eenmaal in deze 
verslavende cirkel terecht gekomen is het heel lastig om er weer vanaf te komen. 



Het beloningsproces

Een bepaald signaal herinnert ons aan een ervaring van genot of 
bevrediging waardoor dopamine vrijkomt. Nu ontstaat het 
verlangen naar deze ervaring. Adrenaline en noradrenaline zorgen 
voor alertheid en maken het lichaam klaar om te handelen. Het 
verlangen zorgt ervoor dat we gaan handelen. Tijdens de uitvoering 
van de handeling of als deze voltooid is, zorgt serotonine voor een 
plezierig gevoel van tevredenheid. Daar willen we natuurlijk meer 
van. Bij iedere gok wordt dit proces steeds opnieuw doorlopen.

Dopamine

Nor-adrenaline
en adrenaline

Lichaam klaar 
voor actie

Handeling wordt 
of is uitgevoerd. 

Serotine

Gedachte/signaal



Instrumentarium 

• Kansspel, software – hardware – near miss

• Kansspelomgeving

• Reclame

• Wie zijn dat en welk verdienmodel?

• Loterijen

• Casinospelen

• Speelhallen

• Online gokken



Missie
& 
Visie

• Basis: betrokkenheid, ervaringskennis en wetenschap.

• Geen mens meer in nood door het kansspel

• Weerbaar en bewust

• Wat is en wil Slicks?

✓ Collectieve belangenbehartiging. Input kansspelspeler. 

✓ Kenniscentrum. 

✓ Informatie en steun.

• Inzet en belang van ervaringsdeskundigheid? Slicks, AGOG en AG. 



Discussie

• In 1998 ongeveer 4.800 en in 2019 ongeveer 2.100 kansspelspelers in 
therapie. Hoe is de toename van het aantal gokverslaafden en de 
afname van jaarlijkse behandelingen GGZ te verklaren?

• In België verdrievoudiging aantal gokverslaafden sinds legalisering 
online gokmarkt in 2013. Wat betekent dit voor Nederland in 2021? 



Toekomst Nederlandse gokmarkt
➢ Koa & WOK

➢ Kanalisering. Aantal online kansspelaanbieders.

➢ Gaming & Gambling verweven. Battle Pass i.p.v. Lootboxen? Hoe 
blijven we bij? 

➢ Adviesorgaan kansspelverslavingspreventiebeleid door 
ervaringsdeskundigen. RvKS.

➢ 7 miljoen casino’s erbij, Gambling Awareness in Nederland? Wie 
gaan dit trekken? 


