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Van:
Aan:

Onderwerp:

Fwd: Verslaving aan spdkaarten en kxA boxes

Datum:

vrijdag 19 januari 2018 12:44:55

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Datun^U^inuM^^^^^21;33;36 CET
Aan
kansspelaiiloriteit.nl>
Ondenvcrp: I'W; V ersla\ ing aan spelkaarten en loot boxes

Zie onderstaand het antwoord van onze versiavingsartsen;
Met vriendeiijke groet.

Onderwerp: RE: Verslaving aan spelkaarten en loot boxes

Beste|mP
We hebben dit zojuist met zijn drieen besproken; niemand van ons heeft ervaring met deze problematiek op verslavingsniveau. Dit zou

dan moeten vallen onder de 'gokstoornis' die in de DSM V tegenwoordig bij de middelenproblematiek is toegevoegd. We hebben wel de
indruk dat dit vanuit een gedragsmatige aanpak meer bij een psychologische behandelvorm zeals CGT gezocht zou moeten worden.
Kun je hlermee verder zo?
Met vriendeiijke groet

Van:|
Verzonden: 17 januari 2018 16:45
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Onderwerp: FW: Verslaving aan spelkaarten en loot boxes
Beste versiavingsartsen?
Wat zou jullie antwoord zijn?
Met vriendeiijke groet,

Van:^^^^^J[JJH^takansspelautoritpit.nll
Verzonden: 17 januari 2018 13;37

Aan;^[[|^^^^^^Pskansspplai]toritpit.nl>
Onderwerp: Verslaving aan spelkaarten en loot boxes
Beste relatie,

Vanuit uw praktijkervaring leg ik graag de volgende twee vragen aan u voor:

<!~[if lsuppOrtLiSts]">l. <l~{endif]~>Hee/t u ooltmensen behandeld die verslaafd waren aan het openen dan wel verzamelen van
spelkaarten, zoals Magic en Pokemonkaarten?

<l~[if IsupportLists]—>2. <1—[endif]~>Hee^u oo/tmensen behandeld die verslaafd waren aan het openen van zogenaamde hot boxen?
Indien uzelfniet mensen met verslavingsproblematiek behandelt verzoek ik u-indien mogelijk- vanuit uw expertise over kansspelverslaving antwoord
op bovenstaande vragen te geven.

Ik verzoek u uw reactie uiterlijk 24januari te doen toekomen.
Bij voorbaat veel dank voor uw medewerking en vriendeiijke groet

Coordinerend adviseur preventie kansspelverslaving

Afdeling Toezicht en Consument
Kansspeiautorlteit
Rijnstraat 50
|
2515 XP j Den Haag
Postbus 29S I 2501 CG { Den Haag

W www.kansspptautQriteit.ni

Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaant>od

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

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

ultslultend bestemd voor de geadresseerde van dIt bericht. Indlen u niet de beoogde ontvanger van dit bericht
bent, verzoekt de Kansspelautoriteit u dit bericht te verwijderen, eventuele bijiagen niet te openen en wijst de
Kansspelautoriteit u op de onrechtmatigheid van bet gebruiken, kopieren of verspreiden van de inhoud van dit
bericht (inclusief bijiagen).

