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september  Verveling en gezamenlijke hobby’s
In de maand september van het leefstijl project ‘Zo fit als je kunt’ staat het thema verveling en gezamenlijke activiteiten 
centraal. We staan met elkaar stil bij de nadelige gevolgen van verveling en wat je er tegen zou kunnen doen. We zoeken met 
elkaar naar mogelijkheden om gezamenlijke activiteiten te ondernemen zoals bijvoorbeeld spelmiddagen of het bezoeken 
van wijkteams.

TIP 1: WEET DE GEVAREN VAN VERVELING
Verveling is een onaangenaam gevoel van lusteloosheid, van desinteresse, van hangerigheid en niet 
geïnteresseerd  zijn. En tegelijkertijd is er een wens naar stimulans, plezier en sensatie. Verveling heeft 
indirect gevolgen voor onze gezondheid. Verveling staat in verband met een verhoogd alcohol- en 
drugsgebruik, risicovol gedrag, obesitas, depressie en geestelijke achteruitgang.

TIP 2: GA MET ELKAAR IN GESPREK OVER HET ONDERWERP VERVELING
Het is goed om met elkaar te spreken over verveling. Ervaar je verveling? Wat doet dit met je en hoe ga 
je hiermee om? Luister naar elkaar en bedenk vervolgens welke dingen je leuk vindt om te doen. Schrijf 
vervolgens op papier welke activiteit je het liefste als eerste wilt oppakken.

TIP 3: DOE AAN BEWEGEN OF SPORT
In beweging komen is altijd goed. Zeker als je last hebt van verveling. Door te wandelen, fietsen of te 
sporten maak je endorfine aan. Dit staat bekend als bestrijder van stresshormonen en zorgt ervoor dat 
je je lichamelijk veel lekkerder voelt. Daarnaast zullen psychische klachten verminderen.

TIP 4: ONDERNEEM GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN
Op de momenten dat we ons verveeld voelen, voelen we ons vaak beter in gezelschap met anderen. 
Nodig een vriend uit en onderneem een gezamenlijke hobby waar je met elkaar plezier aan beleefd. 
Ook kun je lid worden van een club of vereniging, passend bij je hobby. Door gedeelde passies kunnen 
er mooie vriendschapen ontstaan.

TIP 5: VERMIJD VERVELING
Mocht je veel gaten in je dag hebben, probeer deze dan op te vullen met iets 
wat je leuk en interessant vindt. Spreek bijvoorbeeld af met vrienden, maak een 
wandeling, lees een spannend boek, luister naar de vogels in het bos of naar je 
favoriete muziek van vroeger.
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