
Project Toeval in de greep
De achtergrond / inleiding
• Gokverslaving is een groot probleem in een moderne samenleving . De verwachting is dat het binnenkort nog een 

groter probleem wordt gezien de ontwikkeling van het internet gokken. Stichting Slicks is opgericht om ook vanuit 
de positie van ervaringsdeskundigen een bijdrage te geven aan de oplossing van de problematiek, zowel door risi-
co- en probleemgokkers te helpen met hun wens te stoppen als algemene bewustwording van de problematiek van 
het gokken.

• Slicks is een startende stichting waarin onder andere met vrijwilligers initiatieven worden genomen om de gevolgen 
van kansspelen te verminderen en te werken aan de preventie van gokverslaving.  

• De aanleiding om het project te starten was de beschikbaarheid van apps die geschikt zijn om risico- en probleem-
gokkers meer inzicht te geven in de werkelijke kansen bij gokspelletjes door middel van simulaties. Hiermee willen 
we de gamblers fallacy tackelen.  Deze apps zijn dan ook geschikt om in het middelbaar onderwijs gebruikt te 
worden binnen het statistiekonderwijs, waardoor de gokproblematiek op een natuurlijke manier binnen de klas aan 
de orde komt. Zie www.vustat.eu

De projectdefinitie
• De projectdoelstelling is om uit te zoeken of de doelgroep geïnteresseerd is in deze aanpak en of inderdaad een 

beter inzicht in kansen bij het gokken  de ex-gokverslaafde helpt om sterker te staan tegenover de verleidingen van 
het gokken. Ook willen wij onderzoeken of deze aanpak inpasbaar is binnen de reguliere hulpverlening. 

• Het  project wil ook een projectverkenning te doen voor het statistiek onderwijs. Voor het statistiek onderwijs  willen 
wij een serie lessen aanbieden die passen binnen het reguliere onderwijs. In deze project verkenning wordt dan 
ook onderzocht of andere activiteiten als een vertrouwenspersoon of een voorlichtingsmiddag zinvol zijn(Gambling 
Awareness).

• De scope van het project is een drietal dagdelen waarin risico- en probleemspelers inzicht krijgen in de kansen bij 
de gokspelletjes roulette en fruitautomaat. Daarnaast wordt ook aandacht besteed hoe de gokindustrie probeert 
mensen verslaafd te maken en te houden. Vaak gebeurt dit door misleidende of suggestieve informatie en factoren 
van de speelomgeving en het kansspel zelf.

• De belangrijkste projectresultaten zijn een lessenserie die uitgeprobeerd is met risico- en probleemspelers en 
daarna ook aangepast wordt. De ervaringen en de meningen van de deelnemers aan de cursus worden vastgelegd. 
Evenals de visie van deelnemende behandelaars over inpassing binnen de normale behandeling.

• de randvoorwaarden. Medewerking van een professionele organisatie is nodig om te kunnen onderzoeken of deze 
aanpak inpasbaar is binnen de reguliere verslavingszorg. Ook is zijn expertise nodig om op eventuele gevaren te 
wijzen.  Ook is een beperkte financiële bijdrage nodig vooral voor de deelnemers aan de proefcursussen en de 
huur van een lokaal

Dit is het eerste project van slicks. Op dit moment zijn wij ook bezig met het ontwikkelen van een video over gokver-
slaving . In de toekomst lijkt een project waarin de wetenschappelijke kennis over de veranderingen bij de hersenen 
bij gokverslaving geschikt gemaakt wordt voor de doelgroep zinvol.
Gezien de beperkte inzet van financiële middelen en tijd lijkt het ons een serieuze poging waard om deze aanpak te 
onderzoeken. Als het lukt om de risico- en probleemspeler meer op de langere termijn te laten denken en de dubieu-
ze rol van de gokindustrie te laten inzien, is veel gewonnen. Vooral als deze kennis ook nog ingezet kan worden in het 
reguliere onderwijs.

De kwaliteitsverwachtingen van de klant
Aangezien de lessen worden gegeven door een zeer ervaren statistiek/wiskunde docent en de andere docent een 
ruime ervaring heeft met gokverslaafden en de aanwezige professionele begeleider eventuele problemen met cursis-
ten nog ter plekke kan helpen oplossen, menen wij de cursisten een volwaardige zinvolle cursus te kunnen aanbie-
den.
Er is nog geen ervaring met het aanbieden van een dergelijke cursus aan ex-gokverslaafden en ligt veraf van de 
gebruikelijke activiteiten met ex-gokverslaafden. Ervaringen bij het stoppen met roken laten zien dat boosheid op ver-
oorzakers van het kwaad (sigaretten industrie) en wetenschappelijk inzichten over de gevolgen helpen bij het stoppen 
met roken.
De samenwerking met de reguliere verslaafdenzorg en stichting Slicks moet ook uitgewerkt worden en moet zich in 
de praktijk bewijzen.

www.slicks.nl


