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SAMENVATTING 

CVO heeft in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC) een onderzoek uitgevoerd naar de 

omvang van kansspelverslaving onder deelnemers aan short odds online kansspelen. Short odds kansspelen zijn 

kansspelen waarbij er een korte tijd zit tussen de inleg en het speelresultaat. Van dit speltype is bekend dat dit 

gepaard kan gaan met een relatief hoog verslavingsrisico. Het onderzoek biedt inzicht in de mate waarin 

deelnemers aan online kansspelen kenmerken van kansspelverslaving vertonen en is opgebouwd uit een 

panelstudie onder deelnemers aan online kansspelen en een inventarisatie onder behandelaars uit de 

verslavingszorg. 

Beperkingen van het onderzoek 

Dit onderzoek kent een aantal belangrijke beperkingen. Het onderzoek heeft een korte doorlooptijd en de 

steekproef van deelnemers aan online kansspelen is relatief klein. Ook het aantal interviews met behandelaars 

uit de verslavingszorg is beperkt: hierbij zijn daarnaast geen interviews afgenomen met behandelaars uit 

privéklinieken of met vertegenwoordigers van anonieme zelfhulpgroepen zoals de Anonieme Gokkers en 

Omgeving Gokkers (AGOG). Daarom moet bij het trekken van conclusies voorzichtigheid worden betracht. 

 

Panelstudie onder deelnemers aan online kansspelen 

Er is een panelstudie uitgevoerd onder 509 personen die hebben aangeven in het afgelopen jaar te hebben 

deelgenomen aan short odds online kansspelen in de vorm van een online enquête. In de online enquête is de 

deelname aan zowel online als land based kansspelen uitgebreid bevraagd. Daarnaast zijn er twee 

screeningsinstrumenten gebruikt om vast te stellen of iemand problemen met kansspelen heeft: primair de 

South Oaks Gambling Screen (hierna: SOGS) en daarnaast de Problem Gambling Severity Index (hierna: PGSI). 

Aan de hand van de uitkomsten van de screeningsinstrumenten kunnen spelers gesegmenteerd worden in 

recreatieve, risico- en probleemspelers. Recreatieve spelers zien het kansspel vooral als een spel, waarbij het 

speelgedrag nauwelijks tot geen verslavingspotentie vertoont. Risicospelers zijn spelers die enige kenmerken 

van kansspelverslaving vertonen en mogelijk kansspelverslaafd zijn. Probleemspelers hebben waarschijnlijk te 

maken met een kansspelverslaving maar zijn dat niet per definitie. 

 

Kenmerken van kansspelverslaving bij deelnemers aan short odds online kansspelen 

Uit de panelstudie volgt dat op basis van de SOGS 8,1 procent (met een betrouwbaarheidsmarge van plus en 

min 2,3%) van de online spelers kwalificeert als probleemspeler. Hierbij dienen we op te merken dat het 

problematisch speelgedrag niet altijd is toe te schrijven aan online deelname. Een substantieel aantal 

probleemspelers besteedt meer geld en tijd aan land based kansspelen. Van de SOGS is voorts bekend dat deze 
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over goede psychometrische eigenschappen beschikt maar ook tot een overschatting van de prevalentie van 

probleemspelers kan leiden. Om tot een meer valide schatting van het aantal probleemspelers te komen is 

daarom een correctie uitgevoerd. Hiertoe is de dubbelclassificatie van problematisch speelgedrag met de PGSI 

als uitgangspunt genomen. In dat geval wordt 5,2 procent (met een betrouwbaarheidsmarge van plus en min 

1,9%) van de online spelers als een probleemspeler gekwalificeerd. De dubbelclassificatie door de SOGS en de 

PGSI kan als een ondergrens van de prevalentie van probleemspelers worden beschouwd, de classificatie op 

basis van de SOGS alleen als een bovengrens. Als wordt uitgegaan van de meeste recente schatting van 

242.000 online spelers van short odds kansspelen in Nederland, ligt het geschatte aantal online 

probleemspelers tussen de 13.000 en de 20.000.  

Verdeling van deelnemers aan online kansspelen in recreatieve, risico- en probleemspelers 

Op basis van de gecombineerde uitkomsten van de SOGS en de PGSI kwalificeert 5,2 procent van de 

deelnemers aan online kansspelen als probleemspeler. Een iets grotere groep van 11,3 procent classificeert als 

risicospeler. De recreatieve spelers vormen het grootste deel van 83,4 procent.  

 

Verdeling van deelnemers over verschillende typen short odds online kansspelen 

Veel online spelers nemen niet slechts deel aan één, maar aan meerdere online kansspelen. De meerderheid 

van de online spelers neemt daarnaast ook deel aan land based kansspelen. De meest gespeelde online 

kansspelen zijn sportweddenschappen (49 procent) en poker (40 procent). Ook kansspelautomaten (24 

procent), casinospelen (20 procent) en bingo (14 procent) worden door een deel van de online spelers via het 

internet gespeeld. Het online wedden op paarden- of hondenraces (5 procent) of online krassen (3 procent) 

komt aanzienlijk minder vaak voor. 

 

Verdeling van recreatieve, risico- en probleemspelers over verschillende typen online kansspelen 

Online spelers nemen zoals gezegd vaak niet slechts aan één, maar aan meerdere kansspelen deel, zowel 

online als land based. In de analyses is bezien of het problematisch speelgedrag daadwerkelijk kan worden 

toegeschreven aan het betreffende online kansspel of dat men meer geld en tijd besteedt aan andere land 

based kansspelen. Het aandeel risico- en probleemspelers waarvan het problematisch spelgedrag 

daadwerkelijk toegeschreven kan worden aan het betreffende online kansspel blijkt relatief klein te zijn. Het 

merendeel van de risico- en probleemspelers besteedt meer tijd en geld aan andere kansspelen. 

 

Dit in ogenschouw nemende volgt voor online casinospelen een genuanceerd aandeel risicospelers van 6 

procent en een aandeel probleemspelers van 1 procent.  Voor deelnemers aan online kansspelautomaten is het 

genuanceerde aandeel risicospelers 10 procent, terwijl het aandeel probleemspelers op 2 tot 3 procent uit 

komt. Onder deelnemers aan online bingo zou op basis van deze redenering een aandeel van 1 tot 3 procent 

risicospelers en een aandeel van 0 tot 1 procent probleemspelers bestaan. Voor online sportweddenschappen 

volgt een genuanceerd aandeel risicospelers van 3 procent en een aandeel probleemspelers van 1 tot 2 

procent.  Het online krassen en het online wedden op paarden- of hondenraces komen dermate weinig voor 

dat er geen betrouwbare uitspraken gedaan kunnen worden over de genuanceerde verdeling van spelers. Bij 

online poker loopt het genuanceerde aandeel nogal uiteen: 5 tot 9 procent risicospelers en 1 tot 6 procent 

probleemspelers; veel online spelers die problematisch speelgedrag vertonen geven aan ten opzichte van de 

andere kansspelen niet het meeste geld maar wel de meeste tijd aan online poker te besteden. Een mogelijke 

verklaring hiervoor kan zijn dat online poker ten opzichte van andere online kansspelen met lagere inzetten 

voor langere duur gespeeld kan worden. 

 

Inventarisatie onder behandelaars uit de verslavingszorg 

Uit de Jaarrapportage 2013 van SIVZ volgt dat van de hulpzoekers waarbij de plaats van het gokken is 

geregistreerd ongeveer 30 procent voornamelijk deelneemt aan kansspelen via het internet. De schattingen 

van de geïnterviewde behandelaars sluiten hier redelijk op aan. Een aantal behandelaars signaleert een 

toename van het aantal cliënten dat online deelneemt aan kansspelen. 
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Probleemspel kan in de mening van de behandelaars echter niet per definitie gerelateerd worden aan 

deelname aan online kansspelen: er zijn behandelaars die aangeven dat cliënten die online spelen dit 

doorgaans combineren met land based kansspelen, maar ook behandelaars die aangeven dat deze groep 

cliënten wel uitsluitend online speelt. De behandelaars die bijhouden met welk kansspel het probleemspel is 

begonnen geven aan dat cliënten meestal eerst land based deelnemen aan kansspelen. 


