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Inhoud 

• Pokerverslaving 
– Meerkerk, G.-J. G., Risselada, A., & Schrijvers, C. T. (2010). De 

kaarten op tafel: verslag van een onderzoek naar aard, ernst en 
omvang van pokerverslaving in Nederland. Rotterdam: IVO. 

 

• Determinanten van gokverslaving 
– ALICE RAP (Addictions and Lifestyles  
 in Contemporary Europe – Reframing  
 Addictions Project) 
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Pokerverslaving 

Onderzoek naar aard, ernst en omvang van 
pokerverslaving in Nederland: 
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• Literatuurstudie 
 

• Interviews met sleutelfiguren en 
cliënten/patiënten 
 

• Online survey bij algemene 
bevolking van 16+ 



Pokerverslaving 

Risicoanalyse kansspelen 
 
• Short vs. long odds 
• Herhaalbaarheid 

 

• Variatie inzet 
• Behendigheid 

 

• Prijsverleiding 
• Verliesquotum 

 

• Ambiance 
• Toegankelijkheid / beschikbaarheid 
• Toezicht / controle 
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Event frequency → immersion → coping 

Beïnvloeding spelverloop 



Pokerverslaving 

“… sleutelfiguren [zijn] nagenoeg unaniem van mening dat poker 
bij sommige mensen tot excessief en ongecontroleerd speelgedrag 
kan leiden en dat dus met recht van pokerverslaving gesproken 
kan worden, zij het voor slechts een klein deel van de bevolking.” 
 
 
• Man 
• Jong 
• Hoog opgeleid 
• Welgesteld 
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NB Online poker! 



Pokerverslaving 

Steekproef NL bevolking 16+ (maart 2010) 
 
 

6 

• 2,4% afgelopen jaar poker gespeeld  
• Vooral jonge mannen 
• Ca. 50% online 
• Ca. 50% offline thuis met vrienden 
• Enkeling in Holland Casino of andere gelegenheid 

 

• 95% van de online pokeraars speelde voor  max. €60,- / maand 
 

• In de steekproef geen problematische pokeraar volgens de criteria van de 
PGSI 



Pokerverslaving: conclusies 

• Geen sprake van grote aantallen pokerverslaafden 
• Survey onderzoek: geen 
• Verslavingszorg: enkelingen (relatief jonge, hoog opgeleide en 

economisch beter gesitueerd mannen) 
 

• Geen aanwijzingen dat het aantal  
 mensen zal stijgen 
 

• Verslavingszorg goed in staat adequaat 
 zorg te verlenen 
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Determinanten 

Wat zijn de determinanten 
van pathologisch gokken? 
 
• Genetisch / neurobiologisch 
• Psychologisch 
• Sociologisch 
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Determinanten: genetisch 

‘Hardware’ 
 

• “… the heritability of PG is estimated to be 50–60% …” 
 

• Dysfunctie van het dopaminerge  
 beloningssysteem 

 

• Comorbide factoren: 
– Parkinson 
– ADHD 

 

• Geslacht en leeftijd 
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Determinanten: psychologisch 

‘Software’ 
 
• Inadequate coping strategie 

– ‘Vergetelheid zoeken in het spel’ 

 
• Impulsiviteit 

– NB DSM-IV: impulscontrole stoornis 

 
• Cognitieve misvattingen 

– Attributie, vaardigheid, controle, bijgeloof, etc. 
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Determinanten: sociologisch 

Omgevingsfactoren 
 
• Beschikbaarheid en toegankelijkheid 

– Internet 

 
• Marketing 

– Imago 
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Determinanten 

Echter: 
 

• Gokkers vormen geen homogene groep (Blaszczynski & Nower, 2002) 

– ‘Behaviorally conditioned problem gamblers’ 
– ‘Emotionally vulnerable problem gamblers’ 
– ‘Antisocial, impulsive problem gamblers’ 

 
• Indeling in pathologische, probleem- of risicogokkers is niet 

statisch en over de tijd stabiel: dynamisch continuüm 
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Conclusie 

Er zijn geen universele risicofactoren!  
 
Het effect van een risicofactor is o.a. afhankelijk van type gokker, 
genetische ‘make up’, stadium van de gokker, eerdere ervaringen, 
comorbiditeit, het soort kansspel en de aanwezigheid andere 
(risico)factoren. 
 

Voorspellen is moeilijk… 
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Dank voor uw aandacht! 

 
 
Vragen of opmerkingen? 
 
Gert-Jan Meerkerk 
meerkerk@ivo.nl 
IVO Rotterdam 
www.ivo.nl 
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