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T R A I N I N G W E E R B A A R H E I D E N B E W U S T

Persoonsgegevens

Naam:   Leeftijd:

Telefoonnummer:    Email:

Plaats:

Kruis aan welke module(s) u wilt volgen 

 Module 1. / Kennis over werking menselijk beloningssysteem.

 Module 2. / Kennis over de gokomgeving en doelen van de kansspelindustrie. 

 Module 3. / Kansberekening, illusie van control en toeval. 

 Module 4. / Budgettraining. 

 Module 5. / Exposure en Skills. 

Opmerkingen

Module 1. Kennis over werking menselijk beloningssysteem in relatie tot gewoonte en impulsief gedrag. Waarom werkt gokken 
verslavend en hoe gaat dat dan? Wat kun je zelf ertegen doen?

Module 2. Kennis over de gokomgeving en doelen van de kansspelindustrie. Hoe werken gokspellen eigenlijk? Wat is de 
bedoeling daarvan? Het instrumentarium ontleed.

Module 3. Kansberekening, illusie van control en toeval. Wat is jouw ware kans om te winnen? Statistisch en wetenschappelijk 
aangetoond met behulp van onze app via (www. vustat.eu)

Module 4. Budgettraining. Bewustwording over je financiële situatie en leer controle te krijgen over jouw uitgaven aan gokken.

Module 5. Exposure en Skills. De opgedane kennis en inzichten oefenen in een risicovolle omgeving. Onder begeleiding eraan 
wennen dat je niet hoeft te gokken. Goed je innerlijke reacties en gedachten volgen. Wat zie je? Wat voel je daarbij? 
Waarom zou je wel of niet mee willen doen? Wat zijn voor jou de triggers? Wat doet de kansspelaanbieder aan 
verslavingspreventie en hoe? Ontwikkel geestelijke spierballen tegen jouw dwang en drang om te gaan gokken. Maak 
daarbij gebruik van de kennis, inzicht en aangeboden handvatten.

Voorkeur voor locatie 

 SCIP in het computerlokaal op de Cornelis Dirkszstraat 27-3, 1056 TP  Amsterdam West

 SLICKS Info en steunpunt ‘THUIS’ op de Mt. Lincolnweg 11, 1033 SN  Amsterdam Noord 

 Geen voorkeur

 LET OP: Aan deze opgave van uw voorkeurs-locatie kunnen geen rechten worden ontleend!
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