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En weer een

Van:||mi^HHm^H|^trimbos.nl]
Verzonden: donderdag 18 januari 2018 11:09

AaniHHIIimi
Onderwerp: RE: Verslaving aan spelkaarten en loot boxes

Beste^K
Ik behandel uiteraard niet,

■ Ik kwam ooit een behandelaar tegen die Magic kaarten juist als therapie gebruiken:jongens komen dan de deur uit ipv bij
gamen (waar ze alleen thuis zitten). Dit kan heel stimulerend zijn.
- Ik heb zelf ooit Magic gespeeld (redelijk intensief) maar ik kende slechts een enkeling die te veel geld uitgaf. Die had

bovendlen allerlei psychologische/sociale problemen achteraf bekeken. Ik heb meer excessen gezien bij online gaming
(qua speeltijd, niet geld) dan bij Magic.
- Informeel hoor ik van buitenlandse gokonderzoekers, game journalisten en behandelaars dat er mensen gezien worden
die excessief geld uitgeven aan loot-boxes.
@loot boxes;
Deze thread bevat eerstehands informatie van een ontwikkelaar:

"I've seen players with lifetime spend counts of over $50,000 on those games. People spend a lot of money on hobbies f..]. However,
that kind of amount starts to worry you a little" https://www reridit rnm/r/IAmA/cnmmpnts/7igiid/i was a game designer at a freetoplay gamp/dqyr?ws/?
context=3&st=irkbiiq7n»sh=7R?9e1ab
Ik stuur je verzoek ook even door aan de werkgroep preventiemedewerkers gameproblematiek waann ik zit, daar zitten
verschillende mensen die hier mogelijk meer over weten.
Met vriendeliike

Da Costakade 45 - 3521 VS Utrecht
Postbus 725 - 3500 AS Utrecht

Disclaimer

Dkansspelautoriteit.nll
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Verzonden: woensdag 17januari 2018 13:37

Aa n:j[|^^^^B|^akansspelautoriteit.nl>
Onderwerp: Verslaving aan spelkaarten en loot boxes
Beste relatie,

Vanuit uw praktijkervaring leg ik graag de volgende twee vragen aan u voor:
1. Heeft u ooit mensen behandeid die verslaafd waren aan bet openen dan wei verzameien van spelkaarten, zoais Magic
en Pokemonkaarten?

2. Heeft u ooit mensen behandeid die verslaafd waren aan het openen van zogenaamde loot boxen?
Indien u zeif niet mensen met versiavingsprobiematiek behandeit verzoek ik u - indien mogelijk - vanuit uw expertise over
kansspeiversiaving antwoord op bovenstaande vragen te geven.
Ik verzoek u uw reactie uiteriijk 24 januari te doen toekomen.
Bii voorbaat veel dank voor uw medewerking en vriendeiijke greet,

Coordinerend adviseur preventie kansspeiversiaving
Afdellng Toezicht en Consument
Kansspelautoriteit
Rijnstraat 50
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Den Haag
Postbus 298 I 2501 CG j Den Haag

W www kansspelautoriteit.nl
Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod

Alle e-mail berichten (inciusief bijlagen) van de Kansspelautoriteit zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. De

Kansspelautoriteit kan voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie geen
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aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden

^

ontleend. De inhoud van dit bericht(inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt de
Kansspelautoriteit u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst de Kansspelautoriteit u op de
onrechtmatigheid van bet gebruiken, kopidren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

