
Ups & Downs is een ontmoetingsplaats voor lotgenoten 

en betrokkenen om van gedachten te wisselen en elkaar 

te steunen in het leven met een bipolaire stoornis of 

chronische depressie.

Onze regionale zelfzorggroepen organiseren in negen 

Vlaamse centrumsteden maandelijkse bijeenkomsten 

voor lotgenoten waar ook familie en vrienden welkom 

zijn.

Tijdens die bijeenkomsten leren we van elkaars ervaring 

en delen we informatie over de bipolaire stoornis en 

depressie. Regelmatig nodigen we gastsprekers uit.

Ups & Downs vzw is een zelfzorgvereniging die volledig 

gedragen wordt door vrijwilligers die ervaring hebben 

met de bipolaire stoornis of chronische depressie. 

Bij ons kan je terecht voor ervaring uit de eerste hand en 

een luisterend oor (geen professionele begeleiding).

Met je hoofd in de wolken lopen en bruisen van energie, 

in zo’n stemming is iedereen wel eens. Ook een sombere 

bui hoort bij het leven. Bij sommigen zijn de pieken 

echter extreem hoog en de dalen donker en diep.

We spreken dan van wisselende manische en depressie-

ve episodes. Mensen die zulke extreme stemmingswis-

selingen hebben, lijden aan een bipolaire stoornis, ook 

wel manisch-depressieve stoornis genoemd.

Mensen met een chronische depressie hebben steeds 

terugkerende depressieve klachten. Je hebt dan nergens 

plezier in of belangstelling voor. Het is een somberheid 

die je niet of nauwelijks kunt beïnvloeden. Activiteiten 

waar je altijd zin in had, vind je opeens niet meer inte-

ressant. Je voelt je lusteloos.

Maar depressie is te behandelen, net zoals de bipolaire 

stoornis. Lotgenotencontact helpt het herstelproces 

bevorderen. Praat erover!

Je kan lid worden van Ups & Downs door storting 

van 12 euro op rekening BE58 4280 1159 6179 

Ups & Downs vzw, met vermelding van ‘lidgeld’ en  

toevoeging van naam, adres en e-mailadres.

Bipolaire stoornis Ups & Downs

Depressie
Programma  

voorjaar 2019

geel

ZelfZorggroeP voor  

biPol aire stoornis  

en ChronisChe dePressie

Maaike Cafmeyer, actrice, 

is meter van Ups & Downs

vereniging voor personen met een bipolaire stoornis

of chronische depressie en hun omgeving

Manisch? Depressief?

Zo gek nog niet!

Surf naar www.upsendowns.be voor alle  

informatie over onze regiogroepen en volg ons  

op www.facebook.com/upsendowns.be   

E-mail: contact@upsendowns.be



prograMMa voorjaar 2019 praktische inforMatie contact & info

Dinsdag 8 januari •	
Nieuwjaarsbijeenkomst.

Dinsdag 22 januari•	
Bijeenkomst voor nieuwkomers.

Dinsdag 5 februari•	
Leve(n)de Bib: lotgenoten vertellen hun verhaal.

Dinsdag 12 maart•	
Budgetbeheer: uiteenzetting door Nele Geudens.
(Let op! 2de dinsdag van de maand)

Zondag 31 maart•	
Lentewandeling: afspraak om 11uur bij  
“Den Doktoor”, Gasthuisstraat 58 in Meerhout.

Dinsdag 2 april •	
Wat houdt ons bezig? Babbelen in groep(jes).

Dinsdag 7 mei•	
Uiteenzeting Transcraniale Magnetische Stimulatie 
door Kaat Hebbrecht.

Dinsdag 4 juni •	
Vakantiekriebels? Of net niet?

Dinsdag 2 juli•	
Zomerterras, afspraak om 19 uur aan Kerk, markt 
Geel.

Dinsdag 6 augustus•	
Zomerterras, afspraak om 19 uur aan Kerk, markt 
Geel.

Dindag 3 september•	
We zien elkaar weer en vertellen...

Dinsdag 17 september•	
Bijeenkomst voor nieuwkomers.

Wanneer
Elke eerste dinsdagavond van de maand van 18.30 tot  
21 uur (met pauze), tenzij anders vermeld.

Waar
De bijeenkomsten gaan door in het ontmoetings- 
centrum ‘t Vooruitzicht, gelegen op het terrein van het 
OPZ (ingang via Stelenseweg nr. 19).

bereikbaarheid
Voor de auto is er gratis parking vlakbij het ontmoe-
tingscentrum. 
Op 1 km wandelafstand (ca. 15 min) van Geel Markt.

Via De Lijn vanuit Geel station of Markt (ca.10 min): 
•	Lijn	510	(Geel	-	Heist-op-den-berg	-	Westerlo	-	 
   Mechelen), halte Dr. Sanodreef 
•	Lijn	490	(Turnhout	-	Aarschot),	halte	Waterstraat 
•	Lijn	306	(Geel-	Leuven),	halte	Waterstraat

bijdrage
Je hoeft geen lid te zijn van Ups & Downs om deze  
bijeenkomsten bij te wonen, maar er wordt ter plekke 
een bijdrage van € 0,5 voor leden en € 1,5 voor niet-
leden gevraagd.

familiegroeP
Tijdens elke bijeenkomst hebben wij ook een  
bijeenkomst voor familie en omgeving van lotgenoten. 
De gesprekken van de familiegroep gaan door in  
’t Vooruitzicht op dezelfde data en uren, maar in  
een ander lokaal.

U p s  &  D o w n s  -  v e r e n i g i n g  v o o r  p e r s o n e n  m e t  e e n  b i p o l a i r e  s t o o r n i s  o f  c h r o n i s c h e  d e p r e s s i e  e n  h u n  o m g e v i n g

UPs & doWns geel
geel@upsendowns.be 
Erik: 014 75 51 46 (na 20 uur en in het weekend) 
Lieve: 0477 65 12 65

andere UPs & doWns-groePen in de  
ProvinCie antWerPen

antwerpen•	
antwerpen@upsendowns.be   
Johan: 0495 53 85 80 

brasschaat•	  
brasschaat@upsendowns.be 
Erika: 0476 78 02 71

mechelen•	
mechelen@upsendowns.be 
Katrien: 0478 62 43 55 
Marie-Anne: 0475 81 86 25

voor alle regionale groePen  
en meer info:
www.upsendowns.be  
contact@upsendowns.be 

www.facebook.com/upsendowns.be 


