
Het is sinds 1 oktober, met de intrede van de nieuwe gokwet,
legaal om online kansspelen aan te bieden. Ook mogen licen-
tiehouders reclame maken. Zo’n drie weken later hebben
3060 mensen zich al geregistreerd in het Centraal Register
Uitsluiting Kansspelen (CRUKS): een landelijke database
voor probleemspelers en verslaafden. Dit baart zorgen, vin-
den verslavingsexperts. Zeker nu reclamespotjes voor Toto
en andere gokspellen al niet meer van tv zijn weg te denken.
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Na geweld tegen Rotterdamse hulpverleners:

Onderzoek naar
waarde bodycam

door Maarten Ritman 

ROTTERDAM • Er komt
een uitgebreid onder-
zoek naar de toegevoeg-
de waarde van body-
cams voor hulpverle-
ners in Rotterdam.
Hiermee moet geweld
tegen verplegend per-
soneel tegen worden
gegaan. 

Voor de zomer werd hier-
om gevraagd door PvdA-
raadslid Steven Lammering
in een debat over de mis-
handeling van ambulance-
personeel in Rotterdam-
West. Toen de ambulance-
medewerkers een onwel ge-
worden iemand in de ambu-
lance wilden onderzoeken
werden ze uitgescholden en
mishandeld waarna ze zich
terug moesten trekken. 

Dat was genoeg reden
voor meerdere politieke
partijen om een signaal af te
geven dat ’iedereen moet af-
blijven van onze hulpmede-
werkers’. Burgemeester Ah-
med Aboutaleb had aange-
geven te kijken wat er moge-
lijk is en na een eerste
inventarisa-
tie kondigt
hij een groot
onderzoek
aan. „De mo-
gelijkheden
en beper-
kingen, voor
zover tot nu
toe bekend, zijn voor mij
aanleiding om een interdis-
ciplinair onderzoek te laten
doen naar de toegevoegde
waarde van de bodycam”,
laat hij weten in een schrij-
ven aan de gemeenteraad. 

Eind volgend jaar hoopt
de burgemeester de resulta-
ten van het onderzoek te
kunnen delen. Bij het on-
derzoek wordt naar meer-
dere aspecten gekeken.
„Hierbij wordt onder ande-
re gekeken naar de juridi-

sche houdbaarheid op het
gebruik van de beelden, de
temperende werking op de
agressor en de wenselijk-
heid van de hulpverlener
om de bodycam te gebrui-
ken.” 

Want niet alle verwach-
tingen komen overeen. De

burgemees-
ter wil een
eensgezinde
aanpak.
„Ten aan-
zien van het
gebruik van
bodycams
door hulp-

verleners zijn wenselijkhe-
den, juridische mogelijkhe-
den en verwachtingen mo-
menteel divers.” 

Vanuit Ambulancezorg
Nederland wordt voorals-
nog niet enthousiast gerea-
geerd op het plan. „Er is al
eerder naar de behoefte ge-
informeerd maar het is als
niet nodig beoordeeld”, ver-
telt een woordvoerder. Dat
heeft meerdere redenen.
„De privacy van de patiënt
komt in het geding, het han-

delen van de verpleegkundi-
ge wordt vastgelegd en ook
al komt agressie weleens
voor tegen het ambulance-
personeel is het geen sche-
ring en inslag.”

Engeland
In Engeland is deze zomer

juist besloten het ambulan-
cepersoneel wel te voorzien
van bodycams nadat het ge-
weld tegen verplegend per-
soneel weer was toegeno-
men voor het vijfde jaar op
rij. 

Toch hoopt Lammering
dat bodycams bij hulpverle-
ners dezelfde werking zal
hebben als de bodycams bij
boa’s. „Het kan de-escale-
rend werken en brengt ook
daders in beeld”, stelde het
raadslid in het debat. 

Uit een evaluatie in 2019
van het gebruik van body-
cams door boa’s komt dat
ook naar voren; de conclusie
luidt dat ’de bodycam de-es-
calerend werkt.’ „We zien
een afname van bedreigin-
gen, verbale agressie en es-
calaties. Burgers gedragen

zich beter en hierdoor voe-
len handhavers zich veili-
ger.” 

Naast het onderzoek naar
de mogelijke inzet van body-
cams wordt ook werk ge-
maakt van een lokale voor-
lichtingscampagne over ge-
weld tegen hulpverleners.
„Geweld tegen hulpverle-
ners is ontoelaatbaar en die
boodschap kan niet vaak ge-
noeg worden uitgedragen”,
stelt Aboutaleb. 

Hij heeft contact gehad
met vijftien regioburge-
meesters om ze voor een
campagne te polsen. Die
’staan open’ voor medewer-
king aan een dergelijke cam-
pagne. „Hierbij zal gekeken
worden naar afstemming
met zowel landelijke initia-
tieven, als lopende acties
per organisatie. Deze cam-
pagne zal in het tweede
kwartaal van 2022 worden
georganiseerd.”

Aboutaleb: 
eensgezinde
aanpak

Uit een evaluatie kwam naar
voren dat de cams bij boa’s het
gewenste effect hebben. 
FOTO ANP/HH
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ten, omdat niet iedereen
hulp zoekt, zegt Fred Steu-
tel van Hervitas, een versla-
vingsinstelling speciaal
voor mensen met een game-
of gokverslaving. „Desal-
niettemin maken wij jaar-
lijks een groei mee van maar
liefst 50 procent.” 

Kliniek
Ook bij afkickkliniek Kick

Your Habits kloppen steeds
vaker gokverslaafden aan en
hetzelfde geldt voor Jelli-
nek, Yes We Can Clinics en
Solutions. In laatstgenoem-
de kliniek werden 280 gok-
verslaafden geholpen in
heel 2020. In oktober 2021
zijn dat er al meer dan 300. 

Er is sprake van een gok-
verslaving wanneer mensen

de controle over hun gokge-
drag kwijtraken, met vaak
grote financiële problemen
tot gevolg. „Bij gokken komt,
net als bij drugs of bij alco-
hol, dopamine vrij, waaraan
je verslaafd kunt raken”,
legt Sijthoff van Kick Your
Habits uit. Bovendien zit
gokken in ons dna. „Een
gokje willen wagen is men-
selijk. Maar wat vaak begint
als een onschuldig spelletje,
kan eindigen in flinke schul-
den en grote problemen.”

De onzichtbaarheid van
een gokverslaving is het ve-
nijnige aan gokken, legt ver-
slavingsdeskundige Bas
Brons uit. „In tegenstelling
tot een middelenverslaving
ruik, proef of zie je een gok-
verslaving niet.” De omge-
ving heeft niks door en de
verslaafde houdt zijn of
haar problemen makkelijk
verborgen.

Branchevereniging
VNLOK zegt alles op alles te
zetten om gokverslaving te
voorkomen. Zo moeten aan-
bieders van online kansspe-
len een verslavingspreven-
tiebeleid voeren en hebben
ze een zorgplicht. Tevens
streeft men naar strenge ei-
sen voor de reclame-uitin-
gen.

Toch is er nog geen recla-
mecode met duidelijke af-
spraken. „We hadden ge-
hoopt in samenspraak met
meerdere partijen, waaron-
der de Consumentenbond,
vóór de opening van de gok-
markt 1 oktober een recla-
mecode rond te krijgen,

Na de uitzending
van een voet-
balwedstrijd
van Ajax vorige
week stond de

telefoon van gokversla-
vingsdeskundige Bas
Brons roodgloeiend. De
therapeut van afkickkli-

niek Solutions kreeg tien-
tallen berichten van (ex-)
verslaafden. „In de recla-
meblokken worden we
doodgegooid met gokre-
clames en dat doet echt
wat met mensen. Het trig-
gert. Heel vervelend, want
dat zou betekenen dat

men niet eens meer naar
een voetbalwedstrijd kan
kijken zonder in de verlei-
ding om te gokken te ko-
men.”

Ook Sigrid Sijthoff van
verslavingskliniek Kick
Your Habits verbaast zich
over de vele reclames.

„Het is echt krankzinnig
hoeveel gokreclames er nu
al worden uitgezonden. En
dan te bedenken dat het er
alleen maar meer zullen
worden, aangezien er in de
toekomst meer aanbieders
van kansspelen een licentie
zullen krijgen. Heel zorge-
lijk.”

Hoewel recente cijfers
ontbreken, blijkt uit een
rondgang bij verschillende
klinieken dat het aantal gok-
verslaafden groeit. In 2016
becijferde onderzoeksbu-
reau Intraval al dat een klei-
ne 100.000 gokkers in ons
land zogenoemde ’risicos-
pelers’ zijn, waarbij het gok-
ken tot problemen leidt.

Het exacte aantal gokver-
slaafden is lastig in te schat-
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maar dat is helaas niet ge-
lukt”, zegt VNLOK-voorzit-
ter Helma Lodders. „Inmid-
dels zijn we een aantal ge-
sprekken verder en hopen
we snel afspraken te heb-
ben.”

Ondanks het ontbreken
van een reclamecode hou-
den gokbedrijven zich met
betrekking tot reclame-ui-
tingen nu
aan de voor-
lopige code.
Zo mag er
tussen zes
uur ’s och-
tends en ne-
gen uur ’s
avonds geen
reclame
worden ge-
maakt en streeft de VNLOK
ernaar om na negen uur ’s
avonds een limiet van drie
gokreclames per reclame-
blok uit te zenden.

Maximum
De Ster, die de reclame bij

het Nederlands publieke
omroepbestel verzorgt, zegt
terughoudend te zijn in het
beschikbaar stellen van het
aantal reclameminuten
voor gokbedrijven. 

Ster hanteert nu het stre-
ven van de VNLOK van
maximaal drie reclames per
blok. „Maar vanaf deze week
zijn onze regels nog wat
strikter, namelijk een maxi-
mum van drie aanbieders,
waarvan maximaal twee uit
eenzelfde subbranche”, laat
een woordvoerder weten. 

Gokverslavingsdeskun-

dige Bas Brons noemt de re-
gels omtrent reclame-uitin-
gen ’vooral voor de bühne’.
„Alsof jongeren na negen
uur ’s avonds geen televisie
kijken”, verzucht hij. 

Tevens verbaast hij zich
over het feit dat er über-
haupt reclame voor gokken
wordt gemaakt. „Reclame
maken voor tabaksproduc-

ten is ver-
boden,
maar voor
gokken gaat
die vlieger
blijkbaar
niet op.
Terwijl gok-
verslaving
nota bene
een offici-

ele DSM-diagnose (een
stoornis, red.) is.”

De verslavingsarts vreest
daarom ook dat de stort-
vloed van gokreclames ook
zorgt voor ’nieuwe’ pro-
bleemspelers. 

„Niemand is meteen ver-
slaafd, het begint altijd on-
schuldig. Maar als je er re-
clame voor maakt, geef je
het signaal af dat het nor-
maal is wat je doet. En dat is
het niet.”

Lodders van de VNLOK
benadrukt echter dat recla-
me maken een noodzaak is,
om spelers van het illegale
circuit naar het legale cir-
cuit te ’lokken’. 

„Er wordt nu veelal ge-
gokt in het illegale circuit,
waar we de speler ook niet
kunnen beschermen. In het
legale circuit kan dat wel.”

’Door
reclame
lijkt het
normaal’

AMSTERDAM • De schaduwzijden
van gokken: Paul (36) weet er
alles van. Wat ooit onschuldig
begon met een sportwedden-
schap tussen vrienden, eindigt
voor Paul jaren later in een se-
rieuze gokverslaving. Hij verliest
tienduizenden euro’s, wordt
meermaals opgenomen en het
kost hem zijn relatie.

Paul heeft geen gemakkelijke
jeugd. In zijn vroege kinderjaren
overlijdt zijn moeder. Het ver-
driet van die gebeurtenis hangt
zijn hele kindertijd als een donke-
re wolk boven het gezin. „In
materialistische zin kreeg ik alles
wat mijn hartje begeerde, maar

liefde kreeg ik niet.”
Paul werkt op zijn 19e in de

horeca als hij voor het eerst in
aanraking komt met voetbaltoto.
Samen met collega’s zet hij een
tientje in op een voetbalwed-
strijd. „Ik hou van sport en heb
best een beetje verstand van
voetbal, dus dit vond ik leuk.”

Hij wint. „Een waanzinnig ge-
voel”, blikt de Hagenaar terug. Hij
krijgt de smaak te pakken en
waagt steeds vaker een gokje.
„Mijn omgeving had niet door
hoe vaak ik inzette op de voetbal-
toto, dat hield ik verborgen.”

Wanneer Paul begin 20 is, sluit
hij een lening af van tienduizend

euro. Dat geld is er binnen een
week doorheen. Hij stopt een
tijdje met gokken, maar op het
moment dat Paul zijn vrouw ont-
moet, is hij weer volop in de voet-
baltoto aan het spelen.

Al snel wint hij een groot geld-
bedrag en zijn vrouw is onder de
indruk. „Wanneer je wint dan
deel je dat, maar alles wat je
verliest hou je verborgen. Ze had
dus geen idee dat ik ook veel geld
verloor.” Toch loopt Paul op een
gegeven moment tegen de lamp.
„Ik kon mijn vaste lasten niet
meer betalen, dus kon niet an-
ders dan alles opbiechten.”

Paul meldt zich bij een versla-

vingskliniek. Na een korte opna-
me hervat hij zijn leven. Nadat
iemand in zijn omgeving komt te
overlijden, vlucht Paul toch weer
in oud gedrag. Hij kan de verlei-
ding van voetbaltoto spelen niet
weerstaan. Wanneer hij weder-
om door de mand valt, is voor
zijn vrouw een grens bereikt. Ze
vraagt de scheiding aan.

Paul laat zich enkele weken
opnemen bij gokverslavingskli-
niek Hervitas in Zeist. „Ik zag dat
ik echt iets moest gaan verande-
ren en dat ik de trauma’s uit mijn
jeugd niet goed verwerkt had. De
voetbaltoto was voor mij puur
vluchtgedrag.”

Paul (36) verliest veel geld en vrouw verlaat hem
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG • Er moet opheldering
komen over de neutraliteit van
rapporten die gezondheidseffecten
van windturbines in kaart brach-
ten, vinden Kamerleden van links
tot rechts. 

Woensdag uitte de Universiteit
Twente twijfels over de werkwijze
van het RIVM, dat volgens weten-
schapper dr. Joris van Hoof ge-
bruikmaakt van door de industrie
betaalde of beïnvloede studies,
maar onderzoeken als onafhanke-
lijk presenteert. Volgens onderzoe-
ker Van Hoof heeft het RIVM in
haar twee rapporten uit 2017 en
2020 nergens bekendgemaakt „dat

het zich baseert op studies waarbij
sprake is van belangenverstrenge-
ling”, aldus Van Hoof. „Dat had het
wél moeten doen.” 

„Het is totaal onwenselijk dat het

RIVM invloed verzwijgt”, zegt SP-
Kamerlid Renske Leijten. „Maar
het is ook zorgelijk dat er blijkbaar
onvoldoende onafhankelijke gege-
vens zijn. Het zou goed zijn als de
regering hier een bespiegeling op
geeft.” 

Hoewel het RIVM de eigen me-
thode verdedigt, klinken er ook bij
VVD zorgen. „Windmolens op land
kunnen er alleen staan als het
veilig is voor omwonenden en als
er draagvlak is. Die veiligheid moet
onafhankelijk worden vastgesteld”,
zegt VVD-Kamerlid Silvio Erkens.
„Mensen moeten de conclusies
kunnen vertrouwen. De gang van
zaken die nu naar buiten is geko-
men, is zorgwekkend.” 

KAMER: OPHELDERING RAPPORTEN RIVM

Het RIVM bracht de gezondheidseffecten
van windturbines in kaart.

VERSLAVING

Een gokverslaving leidt
vaak tot grote finan-
ciële problemen.
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