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De overzichtsfiche zet alle beschikbare materialen over gokken op een rij. De fiche presenteert zowel
materialen waarbij er algemene informatie wordt gegeven, als materialen die de specifieke aanpak voor
welbepaalde doelgroepen weergeeft.

Algemene info
-

Drugs ABC – gokken:

Deze infofiche geeft in een notendop de belangrijkste aspecten van gokken weer.
Wat is gokken? Wat zegt de wet? Waar mag je spelen, en hoeveel? Wat zijn de risico’s?
Wat zijn de oorzaken van een gokprobleem?
-

Dossier gokken:

Dit dossier bundelt de wetenschappelijke literatuur over gokken. In het dossier komen volgende thema’s aan bod:
wetgeving en soorten kansspelen, risicofactoren in het spel, het individu, de omgeving en bij specifieke groepen,
problematisch gokken, preventieve maatregelen, vroegdetectie en -interventie en hulpverlening.
-

Factsheet gokken:

Deze factsheet presenteert de belangrijkste cijfergegevens van het voorbije decennium over de omvang
van gokken in Vlaanderen en België.
-

Factsheet ‘Wat zegt de wet over gokken?’:

Deze factsheet presenteert de wetgeving met betrekking tot gokken. Hier worden de soorten vergunningen overlopen
en de bescherming van de speler. Er wordt ook een kort overzicht gegeven van wat er niet onder de wet op kansspelen
valt.
-

Infographic kansspelwet en wetgeving Nationale Loterij:

Deze infographic illustreert met pictogrammen beknopt de wetgeving rond gokken in België. Zowel de offline als online
kansspelen worden verduidelijkt.

-

Infographic e-sports en e-sportbetting

Deze infographic illustreert een beknopt overzicht van de fenomenen e-sports (het competitief spelen van
videogames) en e-sportbetting (het gokken op die competitie)

		

Voor intermediairs
-

You bet!:

Dit educatief pakket voor 14 - 18 jarigen verschaft op een interactieve manier correcte informatie over kansspelen.
Het pakket is in eerste instantie getest en bruikbaar gevonden bij jongeren in het BSO en TSO. Met dit digitaal spel
willen we informatie geven over onder andere de wetgeving inzake kansspelen, maar ook inzicht in de factor
‘toeval’ en de risico’s verbonden aan kansspelen.
-

Hoe motiveer je cliënten om aan de slag te gaan met hun middelengebruik, gamen 		
of gokken? Een leidraad en een inspiratiebox vol methodieken voor hulpverleners.
Deze leidraad wilt hulpverleners in het welzijnswerk (vb. CAW, OCMW, …) en de geestelijke gezondheidszorg
(vb. beschut wonen, CGG, eerstelijnspsychologen, mobiele teams, PAAZ, …) tips en tools aanreiken om het
gesprek aan te gaan over middelengebruik, gamen en gokken.

-

		

Gokken. Herkennen van en omgaan met gokproblemen bij cliënten in OCMW en CAW:

Deze leidraad is geschreven voor de medewerkers van OCMW of CAW die in contact komen met cliënten met een
gokprobleem. Je leest er concrete antwoorden op vragen als ‘Hoe kan je gokproblemen herkennen?’, ‘Wat kan je 		
doen als begeleider?’, ‘Hoe kan je doorverwijzen?’ en ‘Welk advies kan je geven aan de omgeving van de gokker?’.
Het laatste hoofdstuk bevat achtergrondinformatie zoals soorten kansspelen, wetgeving, gokverslaving en
onthoudingsverschijnselen.
-

Mijn cliënt en middelengebruik: Begeleidingslijn & inspiratiebox om te gebruiken bij
mensen met een beperking.

Deze gids biedt tools aan om een cliënt met een verstandelijke beperking te begeleiden, bij vermoedens van
problematisch gebruik van alcohol, cannabis of andere middelen. Deze aanpak is ook toepasbaar bij gokken en 		
gamen.

- Juridische handvatten voor het gebruik en misbruik van alcohol en andere drugs. 		
Deze drie naslagwerken bieden informatie over het wettelijk kader bij het omgaan met alcohol en andere drugs
binnen verschillende sectoren (op school, in het jeugdswerk en in de bijzondere jeugdzorg).

		

Voor personen met gokproblemen
-

Zelfhulpboekje:

Dit zelfhulpboekje begeleidt de speler in het stoppen met gokken of het onder controle houden van het gokgedrag.
Aan de hand van vragenlijsten en korte opdrachten krijgt de speler zicht op zijn gokgedrag.
-

Stoppen met drank, drugs, pillen of gokken (De Druglijn):

Deze folder biedt basisadvies en houvast voor wie wil stoppen met drank, drugs, pillen of gokken.
-

Postkaart zelftest gokken

Deze postkaart promoot de zelftest gokken op de website van De Druglijn.

-

Affiche ‘Wedden op sportwedstrijden?’

Deze affiche wil personen die (willen) deelnemen aan sportweddenschappen bewust maken van de risico’s. De
affiche promoot ook altijdprijs.org. Daar kan je doorklikken naar informatie over de risico’s van wedden op sportwedstrijden en tools om de eigen kennis en risico’s in te schatten, naast heel wat tips om het leuk te houden.

		

Voor personen in de omgeving
-

Iemand steunen bij het stoppen met drank, drugs, pillen en gokken (De Druglijn):

Deze folder biedt basisadvies en houvast wanneer je iemand uit je omgeving wil helpen bij het stoppen met drank- of
druggebruik en gokken.

-

Recht op antwoord. Informatie voor ouders (De Druglijn):

Deze brochure bundelt heldere en eenvoudige antwoorden op de meest gestelde juridische vragen
van ouders met druggebruikende kinderen.

Meer weten?
Al dit materiaal is te bestellen via www.vad.be/materialen. Voor verdere informatie en adviezen kan je steeds terecht bij:
		
- De regionale preventiewerkers TAD van de CGG van jouw regio
www.vad.be/preventie-en-hulpverlening/preventiewerkers-cgg
		
- Het LOGO van uw regio www.vad.be/preventie-en-hulpverlening/logos
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