
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  

najaar 2020

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

Het doel van Ups & Downs vzw is om zowel de patiën-

ten als hun partners en familieleden te begeleiden en 

te ondersteunen bij het omgaan met de bipolaire (of 

manisch-depressieve) stoornis en chronische depressie. 

Het is vooral het lotgenootschap dat de werking van 

Ups & Downs zo uniek maakt. Om het met de woorden 

te zeggen van Maaike Cafmeyer - actrice en meter van 

Ups & Downs - in een interview met de Standaard: “Zo’n 

organisatie is goud waard.” 

Elf regionale groepen organiseren maandelijkse 

bijeenkomsten in tien steden over heel Vlaanderen 

verspreid, waar ook familie en vrienden welkom zijn. 

Tijdens die bijeenkomsten leren we van elkaars ervaring 

en kennis. Herstel, veerkracht en positief denken staan 

daarbij voorop. Regelmatig nodigen we ook gastspre-

kers uit die ons informeren over actuele thema ‘s. 

De regionale coördinatoren zijn telefonisch bereikbaar. 

Meer informatie op www.upsendowns.be.  

Ups & Downs vzw wordt gedragen door vrijwilligers, 

waarvan de meesten ervaring hebben (gehad) met 

bipolaire stoornis of chronische depressie. Bij ons kun je 

terecht voor ervaring uit de eerste hand en een luiste-

rend oor (geen professionele begeleiding).



prograMMa najaar 2020 praktische inforMatie

contact & info

Dinsdag 8 september•	
Groepsgesprek: ‘Lente- en zomermaanden en de 
invloed van de “corona- tijden” op je relatie(s)’.

Dinsdag 22 september•	
INFO-AVOND: Kennismaking met Ups & Downs. 
Wat is een chronische depressie? Wat is een bipo-
laire stoornis?

Dinsdag 6 oktober•	
“De dokter kijkt dubbel”: psychiater Jeroen Kloet 
komt over zijn psychische kwetsbaarheid vertellen 
in zijn dubbelrol.

Zaterdag 10 oktober •	
Jaarlijks Ups & Downs Forum: omwille van corona dit 
jaar een virtueel forum of webinar.  
Meer informatie via www.upsendowns.be.

 Zondag 25 oktober•	
Herfstwandeling: “Wandelend maken we de sla-
pende reus wakker.” Afspraak om 10.30 uur aan de 
ingang van de Kabouterberg (Kabouterstraat) in 
Kasterlee. Makkelijk te bereiken met bus 490 - halte 
Venheide. www.kempen-info.be/kabouterberg.html 

Dinsdag 10 november•	
(Over)leven met een depressie.  
“Enkele ervaringsdeskundigen aan het woord in een 
mini- zelfzorggids”.   
Toelichting door ervaringsdeskundige en Ups & 
Downs-lid, Erik Van der Eycken

Dinsdag 1 december•	
Curieuze weet-, doe- en proefkwis!

Dinsdag 5 januari 2021•	
Groepsgesprek: ‘Goede voornemens voor het 
nieuwe jaar’, aangevuld met “bubbels”.

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

Waar
Ontmoetingscentrum ‘t Vooruitzicht, gelegen op het 
terrein van het OPZ (ingang via Stelenseweg nr. 19).  
Afhankelijk van de maatregelen omtrent COVID 19, gaan 
onze bijeenkomsten door in het Ontmoetingscentrum ’t 
Vooruitzicht. Dit is gelegen op het terrein van het OPZ.

Indien nodig organiseren we een online bijeenkomst via 
ZOOM . 

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 bijeen-
komst voor familie en omgeving van lotgenoten. De 
gesprekken van de familiegroep gaan door in ’t Vooruit-
zicht op dezelfde data en uren, maar na de pauze in een 
ander lokaal.

UPs & doWns geel
geel@upsendowns.be 
Lieve 0477 65 12 65 
Dirk 0479 49 00 65

andere UPs & doWns-groePen in de regio
antwerpen•	
antwerpen@upsendowns.be   
Johan: 0495 53 85 80

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

hasselt•	  
hasselt@upsendowns.be 
Patrick: 011 72 40 39
leuven•	   
leuven@upsendowns.be 
Tom: 0484 96 57 98

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

www.facebook.com/upsendowns.be 

Dinsdag 19 januari 2021•	
INFO-AVOND: Kennismaking met Ups & Downs. 
Wat is een chronische depressie? Wat is een bipo-
laire stoornis?

oPgelet: Check altijd eerst het programma op 
www.upendowns.be voor eventuele wijzigingen 
ivm corona!

V.U. Rebecca Müller - Ups en Downs vzw - Ondernemingsnummer: 457.753.193 - Maatschappelijke zetel: Tenderstraat 14, 9000 Gent - RPR – Ondernemingsrechtbank Gent – Afdeling Gent 


