
Het dwangmatige/pathologische spel : een geleidelijke 

achteruitgang. 
Het herstel begint wanneer de dwangmatige of pathologische 

consument zijn ongezonde relatie met het spel wil veranderen of 

verbreken en aanvaardt dat hij zijn gedrag dient aan te passen.  Sommige 

leden van Anonieme Spelers Brussel (A.S.BXL.) speelden tot de fase van 

wanhoop (de bodem raken) vooraleer ze wilden ingrijpen. De 

dwangmatige of pathologische consument kan volgende fases 

doorlopen: 

 

Winnen: Tijdens het occasioneel spel installeert de droom van grote 

winst, met inbegrip van onjuiste gedachten en overtuigingen, zich in de 

verbeelding. Bjgevolg nemen de inzetten en bedragen toe...  

 

Verliezen: De start van de afzondering om te spelen, afwezigheid van 

werk of school.... Allerlei verbintenissen worden uitgesteld of 

geannuleerd, diverse leningen worden aangegaan en betalingen blijven 

uit (facturen-leningen). Daarnaast is er ook sprake van manipulatie en 

leugens tegenover mensen uit de persoonlijke en professionele 

omgeving...  

 

Ontreddering: De reputatie en het zelfrespect zijn aangetast en de 

speler neemt afstand van geliefden (familie, vrienden, levensgezel...). 

Gevoelens zoals spijt, bitterheid, een slecht humeur, boosheid tegen 

zichzelf en anderen, bezorgdheid, angst, vrees voor ontslag komen 

boven en er kan zelfs sprake zijn van delinquentie...  

 

Wanhoop: Een depressieve staat, zelfmoordgedachten en -pogingen, 

arrestaties, echtscheiding, alcoholisme, drugs en emotionele labiliteit 

zijn enkele van symptomen en merkbare gevolgen van het dwangmatige 

of pathologische spel. 

De dwangmatige of pathologische consumenten herkennen zich 

gemakkelijk in de wanhoopsfase. Er is immers een drastische 

gedragswijziging. Individueel kan hij weinig of geen mogelijkheden zien 

om deze beproeving te doorstaan. De periode voor de grote depressie 

en zelfmoordpoging kenmerkt zich door onophoudelijk (soms zelf 

24u/24u) spelen met onrealistische inzetten.  

 

Het herstel: Het herstel start met het bijwonen van een eerste 

vergadering van Anonieme Spelers Brussel (A.S.BXL.). Tijdens deze 

vergaderingen komt de dwangmatige consument tegenover en in 

rechtstreeks contact te staan met andere dwangmatige consumenten 

die herstellende zijn en die het problematisch gokken begrijpen en 

kennen. De nauwgezette aanwezigheid van het individu zal de kans op 

succes vergroten. Een speler die trouw aanwezig is op de vergaderingen 

zal herstellen. De regelmatige aanwezigheid op vergaderingen is 

vanzelfsprekend de motor en een belangrijke factor van het herstel.  

Het dwangmatige/pathologische spel? 
Er zijn verschillende interpretaties van het dwangmatige of 

pathologische spel. De meest aanvaardbare definitie voor de vereniging 

Anonieme Spelers Brussel (A.S.BXL)  is dat het dwangmatige of 

pathologische spel een progressieve ziekte van emotionele en/of 

relationele (ongezonde relatie met het spel) aard is waarvan men 

mogelijk kan herstellen. Deze ziekte  pathologie treft mensen van alle 

sociale niveaus, levensstijlen, geslachten en leeftijden. 

 

Het dwangmatige spel en de misdaad 
In de geest van een dwangmatige of pathologische consument 

is verliezen een continu onaanvaardbare realiteit. Willen ze 

verliezen… en waarom??? 
Wanneer de wettelijke manieren om aan geld te geraken zijn uitgeput 

slaan voor een groot aantal problematische consumenten de legale 

leningen en andere leningen (bij vrienden, ouders, enz…) om naar 

diefstal. Diefstal lijkt, voor deze personen, een van hun kenmerken, zij 

denken dat diefstal een onderdeel van hun identiteit is. Tijdens onze 

vergaderingen beseft het nieuwe lid dat hij een misdrijf pleegde om te 

kunnen spelen of om speelschulden terug te betalen. Het nieuwe lid 

realiseert zich ook dat hij de waarde niet meer kent en zijn relatie tot 

geld veranderd is. Gevangen en in het nauw gedreven door het 

dwangmatige of pathologische spel en de bijbehorende verliezen en 

mentaal geobsedeerd door het oplossen van hun problemen door ‘een 

grote winst’ lopen de dwangmatige spelers het risico om buiten de wet 

om middelen (geld) te verwerven om hun verslaving te bekostigen. 

Kenmerkend voor deze verslaving, maar ook voor andere verslavingen 

(alcohol, drugs,...)  is het snel overschrijden verdwijnen van grenzen en 

limieten.. ‘De actie’ is een ander gedragskenmerk van dwangmatige of 

pathologische spelers. Het vinden van steeds grotere bedragen terwijl 

ze zich in een financiële afgrond storten, wordt een misleidend ritueel. 

Hun legale inkomsten zijn onvoldoende geworden om het spel te 

bekostigen en de speler komt uiteindelijk in de criminaliteit terecht. 

Kortom, alle verkregen geldsommen dienen om de verslaving te 

bekostingen.  

 

Eerherstel door terugbetaling 
Bij de A.S.BXL denken en geloven wij dat een terugbetaling essentieel 

is voor het herstel. Op basis van onze lange ervaring dringen wij bij een 

nieuw lid aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met personen 

die hij schade heeft berokkend door zijn gedragingen. Het doel is een 

actieplan op te stellen om de schulden terug te betalen. Zonder 

terugbetaling met eigen middelen is  het risico op het in gevaar brengen 

van het herstel reëel.  Wij ontraden elke financiële hulp (schenkingen, 

leningen) die het herstel op de helling zou kunnen zetten. Wij verkiezen 

responsabilisering door bijvoorbeeld een baan en bijkomende jobs aan 

te nemen om aangegane verbintenissen na te komen. Een 

gevangenisstraf is een onrechtstreekse manier om boete te doen voor 

de speler die geen andere uitweg heeft, dit op voorwaarde dat de speler 

zich er van onthoudt om te spelen. Sommige leden die het 

gevangeniswezen hebben gekend geven te kennen dat ze tijdens hun 

opsluiting toch op verschillende manieren speelden.   

 

De dwangmatige speler herkennen. 
Onrustigheid, geïrriteerdheid, stemmingswisselingen, krankzinnigheid, 

agressiviteit, isolement, depressieve staat (ups and downs) zijn enkele 

kenmerken van verslaving. Het is noodzakelijk de dwangmatige speler te 

herkennen,hem te steunen en te helpen om tot het programma van 

de Anonieme Spelers Brussel (A.S.BXL) toe te treden. De familie, 

vrienden, collega's en professionele hulpverleners kunnen helpen om de 

dwangmatige consument aanmoedigen om aan de eerste vergadering 

van de Anonieme Spelers Brussel (A.S.BXL.) deel te nemen.  

De aanvaarding van geldspelen door ons sociaal systeem maakt het 

vanzelfsprekend dat ‘gokken’ een probleem kan blijken voor een 

onbepaald aantal personen. Bij Anonieme Spelers Brussel (A.S.BXL) zijn 

we ons ervan bewust dat een verbod op deze spelen eveneens 

problematisch zou kunnen worden, al zij het op andere niveaus. Het 

geheimhouden van de nefaste relatie tot het spel, schuldgevoel en 

schaamte sluiten het individu op in zijn “beschermingssysteem” en 

houden dit ook in stand. Vaak is het individu de laatste om te beseffen 

dat zijn relatie tot het spel problematisch is geworden. In werkelijkheid 

is hij gevangen door zijn overtuiging dat spelen de oplossing is voor zijn 

probleem. Het gevolg is dat het vaak de naasten zijn die de dwangmatige 

consument op weg helpen naar het herstel. Het individu vergezellen, 

leiden en ondersteunen bij de eerste en volgende vergaderingen van de 

Anonieme Spelers Brussel (A.S.BXL) gebaart van steun, vrijgevigheid en 

liefde bij het begin en tijdens de herstelperiode. Familie, vrienden, 

collega's, werkgevers en professionele hulpverleners zijn de geschikte 

personen om hem bewust te maken van zijn probleem.  

 

Op de achterzijde vindt u vragenlijst. Deze vragen dienen om een eigen 

diagnose te kunnen stellen. Indien u zich herkent in het profiel van een 

excessieve speler dient u in gedachten te houden dat ontkenning een 

van de mogelijke reacties is. Indien u zich hierin herkent of hierover 

twijfelt raden wij u aan om de vertegenwoordiger van de Anonieme 

Spelers Brussel (A.S.BXL.) te contacteren. Ook de naasten die het 

problematisch gedrag van de excessieve consument ondergaan en 

hieronder lijden zijn welkom bij Anonieme Spelers Brussel (A.S.BXL).  

 

 

 

 

 



Twintig vragen: 

1. Hebt u al tijd verloren op het werk of op school omwille 

van het spel? 

2. Heeft het spel uw familieleven al geschaad? 

3. Heeft het spel uw reputatie beschadigd? 

4. Hebt u spijt gehad na het spelen? 

5. Hebt u gespeeld om geld te verkrijgen om schulden af te 

betalen of financiële problemen op te lossen? 

6. Heeft het spel uw ambitie en doeltreffendheid aangetast? 

7. Hebt u na verlies al de zin gehad zo snel mogelijk terug te 

keren om het verlies terug te winnen? 

8. Hebt u na winst zin gehad terug te keren om meer te 

winnen? 

9. Hebt u dikwijls tot uw laatste cent gespeeld? 

10. Hebt u al geleend om het spelen te financieren? 

11. Hebt u al iets verkocht om uw spel te financieren? 

12. Hebt u al getwijfeld uw “speelgeld” uit te geven aan 

normale uitgaven? 

13. Heeft het spel u al aangezet uw eigen welzijn en dat van uw 

familie te verwaarlozen? 

14. Hebt u al langer gespeeld dan u gepland had? 

15. Hebt u al gespeeld om uw zorgen en problemen te 

ontlopen? 

16. Hebt u al een illegale daad begaan of overwogen om uw 

spel te financieren? 

17. Heeft het spel u slaapproblemen bezorgd? 

18. Wekken emoties, ontgoochelingen of frustraties een 

dwingend verlangen op om te gaan spelen? 

19. Hebt u al een gelukkige gebeurtenis gevierd door enkele 

uren te gaan spelen? 

20. Hebt u al gedacht aan zelfmoord of zelfverminking als 

reactie op uw spel? 

 

De meeste van de dwangmatige spelers antwoorden JA op 

minstens 7 van deze vragen 
 

 

 

 

 

 

 

Anonieme Spelers Brussel (A.S.BXL) baseert zich op de  

filosofie van de internationale vereniging 

 

GAMBLERS 

       ANONYMOUS 

 

 

 
 

(Internationale vereniging) 

 
Zelfhulp- en steungroep 

voor gokkers die lijden en hun 
familieleden 

 

Hier, 
 

Stellen wij u voor om een nieuwe weg in te 
slaan, een deur te openen naar een nieuwe 

levensstijl. 
Een pad om uzelf te ontdekken, 

Verlost van uw gevangenschap door het spel. 

 

 

Voor gebruikers: Vergadering op 
woensdag van 19u30 u tot 21u30 
 
Voor gebruikers en naasten (partner, 
familie, vrienden en anderen): Vergadering 
op de laatste maandag van de maand 
tussen 19u30 en 21u30 
 
Enkel voor naasten:  Vergadering op 
maandag van 19u30 en 21u30 
 
Voor deelname en meer informatie: 

Gelieve contact op te nemen met Didier op 

het nummer 0471/817.167 

 

Links: 
Nederlandstalige website in ontwikkeling 

jouanony. bxl@gmail. Com 

 


