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F
rouke Vermeulen is 31,
hoogopgeleid en aan de
slag in een baan die he-
lemaal in de lijn van
haar diploma ligt als ze
instort. De diagnose:

een bore-out, afgeleid van het Engelse
to be bored (zich vervelen). Een bore-
out is, bondig omschreven, een toe-
stand van mentale en fysieke uitput-
ting door te weinig prikkeling en
afwisseling op vlakken die je interes-
seren en/of te weinig activiteiten die
je voldoening, plezier, en dus ook
energie opleveren. 
In haar boek Vechten tegen verve-

ling brengt Frouke Vermeulen open-
hartig haar persoonlijke verhaal,
aangevuld met wetenschappelijke
bevindingen en eigen inzichten.
“Opdat anderen in soortgelijke situa-
ties herkenning en erkenning zouden
vinden, want dat zijn de eerste stap-
pen naar herstel”, benadrukt 
Vermeulen, die na haar bore-out een
grondige carrièreswitch maakte en

vandaag mensen met een bore-out,
hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid
coacht. 

Taboe
Een bore-out bij jezelf herkennen en

erover praten met je omgeving is niet
eenvoudig, weet Frouke Vermeulen als
ervaringsdeskundige. “De verveling
sloeg niet alleen toe als ik weinig om
handen had, maar ook als ik veel
werk kon verzetten én er complimen-
ten voor kreeg. Ik durfde op mijn

werk dan ook niet te vertellen dat ik
de minuten aftelde tot ik weer naar
huis mocht. En thuis kon ik uren
apathisch voor me uit zitten staren.
Ook dat verzweeg ik uit schaamte,
omdat iedereen om me heen wel een
boeiend leven leek te hebben. Ik
wilde ook wel iets leuks doen om me
te ontspannen, maar kon mezelf er
niet toe bewegen. Ik vond ook niet
dat ik dat verdiende na een – in mijn
ogen – nutteloze werkdag. Uiteinde-
lijk moest ik mezelf niet alleen moti-

veren om te gaan werken of te spor-
ten, maar ook om gewoonweg eten
klaar te maken, af te wassen of te
douchen.”

Bore- of burn-out?
Het fenomeen verveling is in elk

geval niet nieuw. Filosofen, schrijvers
en dichters in het antieke Grieken-
land bogen zich al over het onder-
werp, en het wordt al ruim 100 jaar
wetenschappelijk bestudeerd. Vol-
gens de Vlaamse psychiater-psycho-
therapeut Dirk De Wachter biedt
(gezonde, tijdelijke) verveling je de
gelegenheid om even de rust in jezelf
op te zoeken of contact te leggen met
wie of wat je werkelijk bent en/of
wenst. En de Amerikaanse psycho-
loog Gary Marcus beweert dat verve-
ling een nuttige signaalfunctie heeft
die je vertelt dat je beter wat anders
zou doen. “Maar wat als je hoege-
naamd niet weet hoe je concreet aan
de verveling kunt ontsnappen?”,
werpt Vermeulen op. “In dat geval
kan een gezonde, tijdelijke verveling
overgaan in een chronische verveling
die je mentaal en fysiek volledig
uitblust.”
De uitkomst van een bore-out mag

dan sterk gelijken op die van een
burn-out, de aanloop ernaar en de weg
eruit zijn verschillend. Vermeulen
verduidelijkt: “Bij een burn-out kun
je – eenvoudig gesteld – de prikkel-
kwaliteit weer in ere herstellen door
de prikkelintensiteit te verlagen. Bij
een bore-out daarentegen brengt het
verlagen of verhogen van de prikke-
lintensiteit geen soelaas maar moet de
prikkelsoort wijzigen. Welke soort

prikkels je wél voldoening geven, zie
je alleen niet zo helder middenin een
bore-out.” 

Kerntalenten
Nagaan waar je goed in bent, helpt

je niet altijd meteen vooruit. “Want
wat je goed kunt, doe je niet noodza-
kelijk gráág”, zegt Vermeulen. “Het
komt erop aan om je kerntalenten te
achterhalen, want die weerspiegelen
je aard, je natuurlijke aanleg én je
intrinsieke motivatie of je goesting om
er iets mee te doen.” 
Volgens Danielle Krekels, de

Vlaamse grondlegster van de kern-
talenten-methode, zijn er 23 kern-
talenten waarop je kunt scoren (1). De
scores worden bepaald aan de hand
van een vragenlijst die je terugbrengt
naar je kindertijd (4-12 jaar). “Als je
op je werk en in je vrije tijd je sterke
kerntalenten mag en kunt inzetten,
krijg je er energie en voldoening voor
terug”, zegt Vermeulen. “Kun je je
sterke kerntalenten níét uitleven, dan
wreekt dat zich hoe dan ook. Je raakt
snel verveeld of krijgt minstens het
gevoel iets te missen, hoe mooi de rest
van het plaatje ook is of hoeveel
complimenten je ook krijgt. En
bevind je je vooral in situaties waarin
je je minder sterke kerntalenten moet
aanspreken, dan kost dat je vooral
veel extra energie en ben je vaak niet
in de mogelijkheid om echt uit te
blinken.”
De weg uit een bore-out kan er dus

in bestaan dat je je bewust wordt van
je sterke kerntalenten en dat je nagaat
bij welke activiteiten je die kunt
inzetten. “Concreet betekent het
bijgevolg ook dat je eventueel de
mogelijkheid van een carrièreswitch
bekijkt, oude hobby’s herontdekt, je
openstelt voor nieuwe hobby’s,
enzovoort”, verduidelijkt Vermeulen.
“Maar je kunt ook baat hebben bij
het nog beter leren kennen van
bepaalde delen van je persoonlijk-
heid. Sommige persoonlijkheidsken-
merken bepalen mee welke activitei-
ten jou voldoening schenken én welk
niveau van prikkels voor jou opti-
maal is.” 

In haar boek verduidelijkt 
Vermeulen dat in het bijzonder voor
de persoonlijkheidskenmerken hoog-
begaafdheid en hoogsensitiviteit, die
het risico op een bore-out verhogen.

Eigen regie
“Houd bij het uitstippelen van je

nieuwe levenspad de regie in eigen
handen”, benadrukt Vermeulen ten
slotte. “Laat je dus niet of niet langer
leiden door wat de goedkeuring van
anderen wegdraagt. En kun je de
stappen naar herstel niet alleen
zetten, roep dan de hulp in van
naasten die je goed kennen, zoals
familie, vrienden en – niet het minst –
je huisarts. Daarnaast kun je ook een
beroep doen op onder meer een bore-
outcoach, een loopbaanbegeleider,
een kerntalentenanalist, een psycho-
loog of een mindfulnesscoach. Je
werkgever op de hoogte brengen, is
wellicht niet gemakkelijk. Maar een
goede werkgever zal je probleem ter

harte nemen, om
jou als persoon
voort te helpen én
de kosten van
ziekteverzuim te
voorkomen of te
beperken.”  b

Geveld door
verveling

Als verveling zich gaat nestelen in je hoofd en lichaam kun
je volledig uitgeblust raken. Hoe kan het zover komen? 

En hoe overwin je een bore-out? — Door An Swerts
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Bodytalk geeft weg
In Vechten tegen verveling getuigt Frouke
Vermeulen openhartig over haar eigen
bore-out en herstel. Ook vertaalt ze
wetenschappelijke bevindingen en eigen
inzichten naar concrete handvatten die ze
als bore-outcoach aanreikt in haar
praktijk. Bodytalk geeft 3 exemplaren van
dit boek weg. 

Geïnteresseerd? Stuur een gemotiveerd
mailtje naar bodytalk@bodytalk.be.
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“Bij een bore-out
weet je vooral wat je

níét meer wilt, eerder
dan wat je wél wilt.”
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