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Hulpaanbod gokken Zorggroep Zin
(ook preventie & beleidsadvies)

Face-to-face therapie : persoon of (samen met) omgeving
Online (en blended) begeleiding via www.gokhulp.be
Cursus “Stoppen met gokken”
Praatgroep : Geëvolueerd naar Limburgse Zelfhulpgroep

‘Gokstoornis’
1. Moet met steeds meer geld gokken om de gewenste mate van opwinding te bereiken.
2. Is rusteloos en prikkelbaar bij pogingen tot minderen van of stoppen met gokken.
3. Heeft herhaaldelijk weinig succesvolle pogingen gedaan tot stoppen, minderen of beheersen van gokken.
4. Is vaak gepreoccupeerd met gokken (bijvoorbeeld persisterende gedachten en levendige herinneringen
aan eerdere gokervaringen, verhindering of planning van een volgende keer, en manieren om aan geld te
komen om mee te gokken).
5. Gokt vaak bij onlustgevoelens (bijvoorbeeld hulpeloosheid, schuldgevoel, zorgen, somberheid).
6. Komt vaak, na geld verloren te hebben bij het gokken, de volgende dag terug om het verlies terug goed te
maken.
7. Liegt om de ernst van het gokgedrag te verhullen.
8. Heeft een belangrijke relatie, het werk of de eigen opleiding of carrière in gevaar gebracht of verloren
door het gokken.
9. Heeft geld van anderen nodig om de uitzichtloze financiële problemen door het gokken te verlichten.

Bij 4-5 criteria is de stoornis ‘licht’, bij 6-7 criteria ‘matig’ en bij 8-9 criteria ‘ernstig’.

Onderschat / ‘onzichtbaar’ probleem
1 a 2 % van de bevolking, steeds meer jongeren

Risico’s van overmatig gokken
-

-

-

-

-

-

Financiële problemen. Geld lenen bij familie, vrienden en/of kredietverstrekkers waar een lening
wordt afbetaald met een andere lening…
Door de financiële problemen ontstaan er conflicten met de omgeving.
Mentale gezondheid; Schuldgevoelens, sociale isolatie, negatief zelfbeeld, stress, wanhoop,
depressie, zelfmoordgedachten, …
Illegale praktijken, variërend van lenen onder valse voorwendsels tot frauderen en helen. Soms leidt
dit tot diefstal en tot fysiek geweld.
Verminderen van concentratie voor het werk en studies omdat men voortdurend met gokken bezig
is (plannen, geld regelen, gokken op de computer van het werk of smartphone, hoger ziekteverzuim,
minder presteren, conflicten op school of de werkvloer, stoppen met studies of ontslag, …)
Ongezonde levensstijl door ongezonde levensstijl: eenzijdige voeding, veel drinken en roken,
slaaptekort en oververmoeidheid.
Lichamelijke klachten: slaapstoornissen, hoofdpijn, hartklachten, maag- en darmklachten, rugpijn,
….

Recent interessant onderzoek komt vanuit onverwachte hoek: Lloyds Bank (VK) werkte samen met
wetenschappers van Oxford University. Rekeningen van 100.000 Britten werden opgevolgd.
Gemiddeld gaf men £1345 (€1538) per jaar uit aan gokken. De mediaan was £125 (€143), wat erop
wijst dat een klein deel gokkers heel veel geld uitgeeft aan gokken. Meer dan een half miljoen Britten
spendeert 40 procent van hun maandelijks inkomen aan gokken. Ook zou er een groep zijn van rond
de 218.000 Britten die meer dan 1800 pond (omgerekend 2047 euro) per maand uitgeeft. 1% van de
zwaarste gokkers spendeert zelfs 58% van hun inkomen aan gokken. 1 op 10 spendeert 8% van
inkomen aan gokken.
Een stijging van 10% in absolute gokuitgaven wordt geassocieerd met een toename van het gebruik
van flitskredieten met 51,5% ... en de kans op het missen van een hypotheekbetaling stijgt zelfs met
97,5%. De onderzoekers zagen ook dat Britten die bij het gokken 30 procent van hun maandinkomen
spenderen een derde meer kans hebben om binnen 5 jaar te overlijden dan mensen die niet gokken!
Niet enkel maakt men schulden of komt men in de problemen met afbetalingen, ook is er dus een
rechtstreeks verband gevonden tussen gokken en gezondheidsproblemen.
Het toont weer eens aan dat het businessmodel van operatoren wellicht ook gebaseerd is op het
uitbuiten van de zwakkere.. (hoewel dit steeds ontkend wordt). news/2021 & wetenschap.art.

Wat spelen cliënten vooral?
- Casino-spelen
- Vroeger meer Bingo-spelers (café)
- Na 1999 (wet met vergunning voor 180 speelautomatenhallen) : steeds meer
problemen met slots-toestel & elektronische roulette.
- Met wet 2010 (online gokken en meer weddenschapkantoren) : steeds meer
cliënten die wedden of online gokken (zowel weddenschappen als casinospelen)
Het gaat bijna altijd om legale kansspelen

Bedreiging : meer spelers op risicovolle producten
1 op 5 bij weddenschappen is risicospeler, 1 op 4 van wie online inzet op gokautomaten kent
enige probleem (= ‘hard drug’?)
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Verontrustend is ook de populariteit van de online sportweddenschappen bij jongeren. 19% van de
17-18 jarigen gaf in de VAD leerlingenbevraging van 2017-2018 aan ooit te hebben deelgenomen
aan een sportweddenschap. De leerlingenbevraging toont bovendien aan dat jongeren vertrouwd
zijn met verschillende gokproducten, hoewel kansspelen onder de achttien jaar verboden zijn

Gamegeneratie gaat ook steeds meer gokken?
• ‘Skin gambling’-markt : €

• eSportsbetting : €€€

Geen éénvoudige verklaring.. : Mens-Middel-Milieu)

Genetische bepaaldheid :
20% bij eerste graad verwanten.
Uit tweelingonderzoek: bij 56%
genetische verklaring voor 3 of
meer kenmerken PG.

Personen met gokprobleem (31-52%)
Hulpzoekende gokkers (34-67%)
Link met impulsiviteit/denken over kansspelen

Tot 80% (Hodgins ea, 2005)
Tot 38% Specker ea; 1996
Tot 75% Petry ea, 2005

Middel en interactie Mens-Middel-Milieu
Structurele kenmerken spel zijn bepalend, zoals
variabele bekrachtiging

Motivaties en type gokker
Binde

Vooral krasbiljetten, lager
inkomen, minder online.
Minder ernstig, soms wel
paniekaanvallen en
eetstoornissen.
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Gokomgeving zelf:
(VIP)

High rolling roulettespelers, vooral mannen,
problemen ontvluchten
of depressie verlichten,
vaker manische
episode of obsessiefcompulsief gedrag

Slots, Bingo: opwinding,
ontspanning, vernauwde
aandacht

Meer mannen, iets
jonger,
samenwonend,
vroeg begonnen, ook
online. Meer illegale
acties en andere
middelen

Elektronische Gokmachines: groot deel
van inkomen verspelen,
problemen ontvluchten
of depressie verlichten..

Wetgeving (bepaalt mee Mens-Middel-Milieu) = belangrijk!
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Effectieve hulp?
Volgens APA (American Psychological Association):
Sterkere evidentie:
 Cognitieve Gedragstherapie

 Korte, motiverende en zelfgerichte behandeling
 Farmacotherapie:

Naltrexone/nalmefeen: vooral bij sterke drang en/of (familiale
geschiedenis) alcoholafhankelijkheid (dagelijks of bij risico herval).
Ook SSRI (paroxetine) en stemmingsstabilisator (lithium) bij
comorbiditeit stemmingsstoornissen
 Zelfhulp en psychodynamische benadering: veelbelovend, minder evidentie
omdat effectiviteit van deze hulpopties niet breed onderzocht zijn

Vaststelling : Mens is kwetsbaar voor kansspel/gokmachine
• Belangrijk kenmerk menselijke natuur = motivatie om controle uit te
oefenen op zijn/haar directe omgeving (mensen en dingen). Eigen perceptie
speelt hierbij een rol (Heider, 1958). Meestal positief = kracht menselijk ras. Bij
gokken niet..
• Ook niet-problematische spelers proberen invloed te hebben :
geboortedata op Lotto, ..
• Van kindsbeen af: “met leren, oefenen, .. word je beter!” Bij gokken niet..
• Veel kansspelen sneller dan onze hersenen (verlies dringt niet dadelijk door)
• Mens neemt vaak ook emotionele beslissingen : machine steeds rationeel
(RNG, big data, AI, .. )
• ‘Hersenziekte’ door werking neurotransmitters

Highlights
Intermittent and uncertain
reward permit
perpetual dopamine
release during
gambling.

Over time, this can promote
drug-like sensitization
and addictive states.
Electronic gaming machines
(EGMs) exemplify
these processes.
Structural characteristics of
EGMs (e.g. near
misses) partly mediate
their effects.

Manipulation of tonic
dopamine may promote
or reduce gamblingrelated harm.

Psychisch lijden is groot !

(erkenning !)

• “Drang” kan allesoverheersend zijn : cfr. constant op zoek naar ‘shot’
• Een deel lijdt omwille van de -soms extreme- schulden = weinig perspectief
• Andere groep omwille van co-morbiditeit.
• Qua co-morbide psychiatrische stoornissen vrij hoge cijfers (Lorains et al, 2011).
• Ongeveer 1 op 4 heeft een bijkomende psychiatrische problematiek zoals depressie of
een angststoornis (Petry et al, 2004).
• Bij 1 op 5 is er sprake van een alcoholprobleem.
• Onderzoekers (Petry et al, 2014) wezen op het belang om personen met een
gokprobleem sneller en beter toe te leiden naar hulp.

•
•
•
•

Weinig starten een begeleiding (nog geen 10%).
Onafhankelijk van behandelvorm: weinig gokkers blijven lang in behandeling.
Hoge dropout-cijfers (38% vs 20% gemiddeld algemene psychotherapie)
Bij ernstige gokstoornis: 21% heeft suïcidegedachten, 13% doet een poging.

Zelfhulpgroepen

Type gokkers
Pathways (Blaszczynski and Nower, 2002)
• Gedragsmatig geconditioneerd
• Emotioneel kwetsbaar
• Biologisch kwetsbaar
Gedragsmatig geconditioneerd : Fluctueren tussen regelmatig en buitensporig gokken.
Minder ernstige gokproblemen en gemakkelijker te behandelen dan emotioneel(onderliggende aanpakken) en biologisch kwetsbaar (impulsieve/denken én gedrag
corrigeren)
Emotioneel kwetsbaar : ook angsten, depressie, povere coping- en probleemoplossende
vaardigheden, meer negatieve (familie) ervaringen. (langere behandeltijd nodig,
onderliggend ook aanpakken)
Biologisch kwetsbaar: biologische- en mogelijk genetische kwetsbaarheid. Impulsiviteit,
ADHD en anti -sociale persoonlijkheidstrekken. Vaker delinquent gedrag en
middelenmisbruik.

Onderscheid in type gokkers bij behandeling?
Gemeenschappelijke alle gokkers
-

Motiveren gedragsverandering
Cognities/percepties corrigeren
Sociale- en relationele aspecten
Financiële aspecten
Emoties (weggestopt?) Niet kunnen benoemen?

Verschil in type/persoonlijkheid

- Emotionele kwetsbarheid verkennen: escapisme, gevoelens
herkennen/differentiëren, trauma?, mogelijks bijkomend
relaxatie/mindfullness…
- Impulsiviteit verkennen : zelfcontrolemechanismen, ADHD?,
levensstijl, alternatieve kick, …
= Comorbiditeit (angst, depressie, .. )

http://www.iaj.pt/wp-content/uploads/2018/10/HubertBento-The-impact-of-therapeutic-contract-and-CBTtreatment-in-gambling-disorder-ENG.pdf

Treatment-gap verkleinen = belangrijk!
• Het stigma rondom gokproblemen, samen met het stigma onder
de bevolking leidt tot meer zelfstigmatisering bij personen met
gokproblemen, hogere prevalentie, hogere suïcidecijfers en
lagere utilisatie van zorg
• Intermediairs! Aandacht voor gokgedrag binnen verslavingszorg!

ONLINE SELF-HELP (150-200 / jaar)
-

STEPPED - CARE

max. 12 week-program
785 participants 2013-2016
Weekly an automatic motivational e-mail
50% has gambling-debts
Gambling-diary, all exercises and forum remain
open after 12 weeks
80% never had help before
50% experienced problems with gambling since
"only" two years or less
= important early intervention function!

Online begeleiding
65 a 100 aanmeldingen/jaar
9 (max. 12 weken)
Met wekelijks chat
Tussendoor: opdrachten

STEPPED - CARE

Structuur van een online gesprek
Inhoud van de online gesprekken

1

2

De 10 thema’s

2

Werkthema’s/thuisoefeningen binnen de online begeleiding

2

Online gesprek 1 :

Kennismaking, uitleg programma en inventaris

2

Online gesprek 2 :

Uitlokkers en zelfcontroleafspraken, nadelen gokgedrag

3

Online gesprek 3:

Functie-analyse (voordelen), waardenoefening en doel

3

Online gesprek 4:

Risicosituaties en actieplan

4

Online gesprek 5 :

Noodplan en zelfbeloning

5

Online gesprek 6 :

Omgaan met drang en terugval

5

Online gesprek 7 :

Omgaan met niet-helpende gedachten

6

Online gesprek 8 :

Irrationele gedachten bij het gokken en begrippen
‘Toeval’, ‘Kans’ en ‘Herverdelingspercentage’

6

Online gesprek 9:
(Optioneel gesprek:)
(Optioneel gesprek:)
(Optioneel gesprek:)

(Tussen)Evaluatie
Omgaan met sombere gevoelens/spanning
Probleemoplossende vaardigheden
Een praatje maken

Info voor de online cliënt(e) over CBM-trainingen

6

7
8
8

9

Voorbeeld oefeningen

Waarden : is gokken belangrijk?

Gokken, middelengebruik, depressie en angst (ook jongeren):
Alle info/oefeningen worden geïntegreerd binnen 1 website

WWW.ONLINEPSYHULP.BE
= meer mogelijkheden voor cliënt + hulpverlener (online en blended)

Kans en toeval…

Kennis ‘toeval’
•
•
•
•

Onafhankelijkheid van spelrondes
Illusie van controle
Uitleg ‘kans’
Iemand met gokstoornis denkt tijdens
gokken in 75% van de gevallen niet aan
factor ‘toeval’, integendeel.

Herverdelingspercentage
Geld
Inrichter spel

Tijd

€
0

Gokker

“winst”

7 veelvoorkomende denkfouten
Gambler’s fallacy:
Misvatting dat spelrondes die onafhankelijk van elkaar staan toch
invloed hebben op elkaar. Bv. “Getal dat al lang niet gevallen is, zal
nu wel gaan vallen..” Ook meer inzetten na verlies, minder na winst.
Of wet van grote getallen vertalen naar kleine getallen.

Near–miss fallacy:
Dicht bij succes komen = verder spelen

Over-confidence:
Het brein probeert info te halen uit omgeving om in te schatten/te
voorspellen, en is niet steeds bewust of info relevant is om juist te
voorspellen.

7 veelvoorkomende denkfouten
Illusion of control:
Overschatten eigen vaardigheid. Vooral wanneer winst aan eigen
kunnen wordt toegeschreven en verlies aan externe factoren

Personalisation of outcomes:
Idee het ‘te verdienen’ om te winnen en verlies oneerlijk vinden.

Hot and cold streaks:
Geloven in ‘win- en verliesgolven’.

Sunk cost fallacy: (ook ‘entrapment’ or ‘chasing losses’):
Idee te moeten blijven Gokken omdat men reeds te veel (tijd en
geld) geïnvesteerd heeft en hoopt op recuperatie.

Verbod aanvragen mogelijk voor (online) casino, (online)
speelautomatenhal, online weddenschappen &
landbased weddenschapkantoor: komt eraan.

Er meer nodig dan ‘beveiligen’
- Wat is/was functie van gokken ?
- (Ont)spanning : alternatieven?
- Vrije tijd/verveling : alternatieven?
- Vlucht van moeilijke zaken/emoties: alternatieve coping?
- Zoektocht bevestiging mannelijkheid/vaardigheid /bekwaamheid/
ego…. : alternatieven?
- Wat bij drang?
- Wat als gokken enige hoop was om schulden te kunnen betalen?
(schuldsanering!)
- ‘Verbindingen’ : verslaving als teken dat hulpbronnen droog staan?

Terugtrekken
Eenzaamheid
Financieel
afhankelijk
Workaholic
Gokmilieu

Tegen beter
weten in:
hoop winst
Depressie
Angst
Uiteindelijk
geen uitweg

ID ‘Gokker’
Negatief
zelfbeeld
Liegen
ZelfVervreemden
onderschatting
overschatting

Preoccupatie
Verwaarlozen
rollen (partner,
vader,
werknemer, ..)
‘Chasing’:
geen andere
uitdagingen

Machteloos
Gevoel
geen
controle
‘Veilige’
cocon
gokken
Faal-ID

TIPS?

• Info

• Zelftest : 12 vragen + resultaat
• Kennistest + juiste antwoord
• Gokcalculator

Werkgroep Gokken/Gamen VAD
- Uitwisseling ervaringen hulp & preventie
- Nieuwe projecten, ..
- Kennis delen

- …………….

Dank voor uw aandacht

ronny.willemen@zorggroepzin.be
011.716000

