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De overgrote meerderheid van alle spelers (&gt;90%) gokt ‘recrea-
tief’. Recreatieve spelers spelen voor het plezier, ervaren niet of 
nauwelijks problemen door gokken, en ook als ze verliezen blijven ze 
binnen hun financiële budget. Van groot belang is dat recreatieve 
spelers ook echt recreatief blijven, en niet opschuiven richting 
risicospeler! 

Een kleine minderheid (&lt;10% van de spelers) wordt ‘risicospeler’ 
genoemd. De risicospeler gaat gewoonlijk best goed om met 
gokken, maar probeert af en toe verliezen goed te maken door 
roekeloos spel, wordt soms boos of emotioneel door verlies, en blijft 
niet altijd binnen het eigen budget. Risicospelers hebben vaak een 
beetje hulp nodig zodat ze weer recreatieve spelers worden, en 
zodat ze niet verder wegzakken richting de gevaarlijkste categorie: 
probleemspelers. 

Een nog kleinere minderheid (&lt;2% van de spelers) wordt wel 
‘probleemspeler’ genoemd. Voor deze speler is het spel allang geen 
spelletje meer. Deze speler weet vaak van zichzelf dat gokken niet 
goed is voor hem, maar kan toch niet stoppen, vaak met grote finan-
ciële, relationele of werkproblemen als gevolg. Een deel van deze 
probleemspelers is ook echt gokverslaafd.

Welke vormen
van gokken zijn er?

Je kunt gokken online/mobiel of ‘traditioneel’ in een casino of speelhal.

Gokken kan zijn een puur geluksspel (roulette, fruitautomaten) of een spel 
dat de geluksfactor combineert met vaardigheid (poker, blackjack, sport-
weddenschappen).

Gokken kan zijn als spel tegen het huis (blackjack) of tegen andere spelers 
(poker). Als je speelt tegen het huis, heeft het huis bijna altijd het voordeel. 
Dit betekent dat je wel op de korte termijn een paar keer goed kunt 
winnen, maar op lange termijn eigenlijk altijd zult verliezen.

Van online spelen wordt gezegd dat het risico op verslaving groter is 
dan bij traditioneel gokken. De grotere anonimiteit online, de snelle-
re bereikbaarheid/beschikbaarheid online, en het hogere tempo 
online zijn enkele mogelijke verklaringen. Maar ook traditionele 
kansspelen zijn zeker niet zonder gevaar! 

Spelen met een korte tijd tussen inzet en uitbetaling (zoals fruitauto-
maten) worden ‘short odds’ spelen genoemd, en hebben het hoog-
ste risico op verslaving. Spelen met een lange tijd tussen inzet en 
uitbetaling (zoals traditionele loterijen) worden ‘long odds’ spelen 
genoemd, en hebben het laagste risico op verslaving.

Een stoornis in gokken is als de positieve aspecten van 
het spel niet meer opwegen tegen het negatieve, maar 
je toch niet kunt stoppen. Zou het bovenstaande in 
extreme mate het geval zijn, is sprake van gokverslaving.

Een gokverslaving is heftig. Ook voor de omgeving. Gokverslaving heeft veel 
gevolgen op psychisch, sociaal, relationeel en financieel vlak. Vaak gaat 
gokproblematiek samen met een andere psychiatrisch ziektebeeld zoals 
depressie, ADHD, en/of een andere verslaving. Het kan zijn dat er ook 
sprake is van criminele activiteiten.

Wat is een stoornis
in gokken?

Impact van mogelijke 
gokverslaving

Voor meer informatie over gokken 
neem contact met ons op 
en/of check onze website

Hoe vaak komt een stoornis
in gokken voor?

Welke spelen hebben het hoogste 
risico op verslaving?
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- Veel tijd aan gokken besteden.

- Meer geld vergokken dan dat iemand missen kan.

- Geld lenen.

- Partner/vrienden verwaarlozen.

- Liegen.

- Somber, prikkelbaar, onrustig.

- Laat naar bed, laat opstaan of beide.

- Problemen op het werk of met de studie.

- Vale gezichtskleur van iemand die weinig 

  buiten komt/verandering in uiterlijk
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Hoe herken ik een mogelijk gokprobleem?

- Vermoeid, schichtig of verwilderd uiterlijk.

  (Grote ogen, vlekken in nek.)

- Moeilijk bereikbaar: telefoon soms niet

  opnemen, vaag over locatie.

- Moeilijk afspraken mee te maken.

- Onverklaarbare schommelingen in geld: meestal 

  heel krap, dan ineens weer veel te besteden.

- Neiging tot magisch of fatalistisch denken, 

  of juist veel geloof in zichzelf of 

  eigen winstkansen.

- Zoeken naar spanning/experimenteren/

  tot aan het randje gaan.

1. Zorg dat je zelf kennis hebt over gokken.

2. Geef aan dat je wilt praten omdat je je zorgen maakt.

3. Voor het gesprek één op één; op een rustig moment.

4. Deel de signalen die je hebt waargenomen.

5. Vraag of de ander weleens gokt. 

    Vraag door ook bij een ‘nee’. (Wat versta je onder gokken?)

6. Bij een ja: Vraag met belangstelling waarom iemand gokt.

7. Vraag hoeveel tijd iemand besteed aan gokken, 

    hoeveel geld iemand uitgeeft, hoe en waar iemand gokt.

8. Informeer naar de voor- en nadelen van het gokken.

9. Bespreek de invloed die het gokken heeft op de

    persoon en zijn omgeving.

10. Wees niet te dwingend of te oordelend, en laat de 

    ander zélf zijn conclusies trekken.

11. Geef de ander informatie over gokken en maak 

    indien nodig professionele hulp bespreekbaar.

12. Vraag na een tijdje nog eens hoe het met gokken gaat.

12 Risicogroepen

12 Tips om het gesprek aan te gaan:

1. Mensen die van nature verslavingsgevoelig zijn.  

    (Drank, drugs, gamen, seks)

2. Mensen die niet goed hun eigen grenzen kennen.

3. Mensen met weinig zelfreflectie.

4. Mensen die graag spanning opzoeken.

5. Mensen met relatief lage opleiding.

6. Mensen die bijgelovig zijn.

7. Mensen met weinig mathematisch inzicht. 

    (Niet snappen winstkansen)

8. Mensen uit een gokcultuur. 

    (Bijv. Aziatisch/Turks/Marokkaans/Antilliaans, 

    veelal gokkasten en loterijen, 

    soms ook tafelspelen als blackjack)

9. Jongens onder de 21. (Vooral diegenen met een game-

    achtergrond; correlatie met autisme of ADHD)

10. Goed opgeleide mannen onder de 25. 

      (Vaak strategische spelen als poker en sportwedden)

11. Middelbare mannen. (Veelal traditionele gokspelen: 

      tafelspelen of gokkasten)

12. Middelbare vrouwen. (Niet strategische spelen:

      online Facebook spelletjes, ook gokkasten, vaak relatief   

       lage inzetten maar veel tijd eraan besteden)
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