
Samenvatting Flitsonderzoek Druggebruik en (online) Gokverslaving 
Onderzoeksperiode: september 2017. 
 
Respons  
Twaalf jongerenwerkers hebben gereageerd op de vragenlijst. De reacties laten grofweg een 
tweedeling zien t.a.v. de vraag of men een stijgende trend herkent. 5 respondenten herkennen geen 
stijgende trend. De zeven anderen wel. 
Landelijk onderzoek wijst op een daling in druggebruik onder de jongere leeftijdsgroep 12-16 jaar. De 
meeste respondenten zien dit niet echt terug. Ook bij degenen die geen stijgende trend zien, bestaan 
zorgen over druggebruik en gokken onder jongeren. 
 
Een interessant artikel over de huidige trends stond in september in de Volkskrant: 
 
1: Druggebruik 
De meest genoemde drugs: 

• Lachgas 

• XTC 

• Ketamine 

• Speed 

• Alcohol 

• Miauw miauw 

• Anabolen 
Trends: 

• Men ziet een daling in het gebruik van cannabis (blowen).  

• Lachgas en XTC laten een stijging in het gebruik zien. Beide zijn gemakkelijk verkrijgbaar en 
verhoudingsgewijs goedkoop. Zeker t.o.v. alcohol! 

• Blowen verschuift qua leeftijd iets naar boven: van 14 naar 16 jaar. 
 
2: Gokken 

• Vooral bij allochtone jeugd en in de Hiphop en R&B scene. 

• Het betreft vooral iets oudere jeugd: 16 à 18 jaar 

• Meestal online, dus onopvallend 

• Winkeliers laten ook jongeren onder 16 jaar gokken (Toto) 
 
Trends: 

• Toename van gokken moeilijk te signaleren 

• Vooral sportwedstrijden (voetbal) zijn populair 

• Het hebben van (veel) geld en dus status draagt bij aan ontstaan van verslaving 
 
Behoefte aan concrete vervolgacties: 

• Meer gezamenlijke en gecoördineerde aanpak van JW met organisaties als IrisZorg e.d. 

• Behoefte aan reflectie (‘weerwoord’)  van collega’s 

• Meer cijfermatige informatie over trends in het gebruik 

• Meer controle op de horeca i.v.m. bijvoorbeeld leeftijdsgrenzen 

• Kennisdeling: goede informatie over risico’s 

• Aandacht voor preventie en hóe je preventief kunt werken 
 
Kort onderzoek: overzicht informatie online gokverslaving bij jongeren 
Er is veel informatie beschikbaar is over middelengebruik zoals online gokken. Ook zijn er veel 
doorverwijzingen beschikbaar naar instanties die ondersteuning bieden aan jongeren die 

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/alle-tieners-zeggen-ja-tegen-mdma-de-jeugd-is-braver-dan-ooit~a4514629/


gokverslaafd zijn. Veel van deze informatie gaat over gokverslaving in het algemeen. Op de websites 
waar gegokt kan worden op voetbalwedstrijden staan artikelen speciaal over deze verslaving.  
Hieronder staat een aantal websites met informatie over online gokken.   
 
Websites 

• http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/hulp-support/definitie-gokken/ 
Centrum voor Verantwoord Spelen is een onafhankelijke stichting en non-profit organisatie. 
Zij is opgericht als missing link tussen de kansspelindustrie en verslavingszorg. Het centrum 
zet in op vroeg signalering en preventie.   

 

• https://www.gokkeninfo.nl/publiek/test-je-gokgedrag 
Het Trimbosinstituut heeft vanuit het Kenniscentrum Verslavingszorg een aparte pagina met 
informatie over gokken waaronder bijvoorbeeld de ‘test je gokgedrag’. 

 

• https://www.voetbalwedden.tips/verslaving/  
Artikel en test rondom voetbalwedden. Op de website staan ook allerlei sites ter verwijzing 
naar hulpverlening rondom verslaving.   
 

• https://www.voetbalwedden.net/kenniscentrum/psychologie/ben-ik-verslaafd  
https://nl.unibet.be/general-info/whentostop 
Op deze websites kan je wedden op wedstrijden, maar staat ook informatie over de gevaren 
van het gokken. In dit geval worden beide kanten belicht, wat ook te maken heeft met de 
regels waaraan deze websites zich moeten houden.  
 

• https://www.iriszorg.nl/verslaving/gokken  
Iriszorg biedt hulp aan als je problemen ervaart bij je internetgedrag of als je merkt dat je 
verslaafd bent aan gokken. Er is geen specifieke informatie over gokken bij sportwedstrijden.  
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