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Vereniging voor personen met de manisch-depressieve stoornis
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WIE IS WIE
Ups & Downs Vereniging voor
personen met de manisch-depressieve
stoornis en chronische
depressie en betrokkenen.
Maatschappelijke zetel:
Tenderstraat 14 - 9000 Gent
Secretariaat:
Ups & Downs vzw
p/a Tenderstraat 14 - 9000 Gent
Telefonisch contact:
- Rechtstreeks bij de regionale contactpersonen:
je vindt de programma’s en de contactgegevens
van de regionale zelfzorggroepen achteraan in dit
tijdschrift.
- Via Teleonthaal contactnummer 106 kan je ook
doorverwezen worden naar de dichtstbijzijnde contactpersoon van Ups & Downs in jouw regio.
E-mail: contact@upsendowns.be
Website : www.upsendowns.be
Ups & Downs Discussieforum: http://groups.google.be/group/manisch-depressief
Nuttige websites:
www.psychiatrie.be
www.zelfhulp.be
www.hulporganisaties.be
www.vvgg.be
www.similes.org
Werkten mee aan dit nummer:
Rebecca Müller, Wilfried Danschotter, New Day,
Petra, Monique en gedichten van Katrien
Eindredactie:
Rebecca Müller, Wilfried Danschotter
Vormgeving: Annemie Lemahieu 0471/980442
Verantwoordelijk uitgever: Ups & Downs vzw
Lid worden:
De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage is € 12
Te betalen door overschrijving op rekeningnummer:
428-0115961-79
Voor een Europese overschrijving:
IBAN: BE58 4280 1159 6179
BIC: KREDBEBB
Op naam van:Ups & Downs vzw
p/a Tenderstraat 14 - 9000 Gent
De betaling van deze lidmaatschapsbijdrage levert
volgende voordelen op:
- je wordt lid van onze vereniging (meteen ook je
gezin: partner en kinderen).
- je ontvangt driemaandelijks, naast ons eigen
tijdschrift Ups & Downs, ook Psyche, het tijdschrift
van de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid
(VVGG).
- je geniet van kortingen bij congressen, bijeenkomsten of groepsoverstijgende infoavonden met
sprekers.
Omwille van praktische redenen ontvang je het
tijdschrift bij de eerstvolgende uitgave (je ontvangt
dus zeker 4 exemplaren op jaarbasis).
Je kunt ook erelid worden door overschrijving van
25 € op hetzelfde rekeningnummer (helaas kunnen
wij hiervoor geen officiële fiscale attesten afleveren).

EIGEN PUBLICATIES
Al de onderstaande brochures kunnen door patiënten en familieleden gratis verkregen
worden mits betaling van portkosten. Aan professionele organisaties (Centra GGZ,
ziekenhuizen, enz.) vragen wij 2 euro voor al onze brochures om een herdruk te kunnen
bekostigen. Bestellen kan via contact@upsendown.be. Je kan deze brochures ook opvragen
bij de regionale contactpersonen van de plaatselijke zelfzorggroepen van Ups & Downs.
Wanneer je per e-mail brochures bestelt, geef dan duidelijk je naam en adres door. Je krijgt dan
de brochures toegestuurd samen met een brief waarop de portkosten van je bestelling zullen
worden aangerekend. In die brief vind je ook het rekeningnummer waarop je dat bedrag kan
overschrijven. Wilt u als professional of voor een school een groot aantal brochures bestellen
op eenzelfde adres, stuur dan een gedetailleerde aanvraag naar contact@upsendowns.be.
We sturen jou dan een aangepaste offerte.

UPS & DOWNS ZELFZORGGIDS VOOR PATIËNTEN EN FAMILIELEDEN
Dit handig boekje tracht de essentiële informatie over de
manisch depressieve stoornis en chronische depressie te
bundelen. Ups & Downs wil hiermee patiënten en familieleden
ondersteunen bij het verwerkingsproces en het herstel.
Een geïnformeerde patiënt kan zijn herstel immers beter
opvolgen en een meer actieve rol spelen. Het bijwerken en
actualiseren van dit boekje gebeurde met de steun van de
Koning Boudewijnstichting en in samenwerking met een groep
onafhankelijke psychiaters. Deze publicatie kan ook in pdf
gedownload worden op de website www.upsendowns.be.

“BIPOLAIRE STOORNIS, PRAAT EROVER”
Dit is een nieuwe brochure over de bipolaire stoornis of
manisch-depressieve stoornis, samengesteld door dokter
Daniel Souery van het Erasmusziekenhuis en dokter Sabine
Wyckaert van de KU Leuven. Deze publicatie werd gesponsord
door het farmaceutisch bedrijf Eli Lilly en vormt een goede
weergave van de bipolaire stoornis in al haar facetten voor
zowel professionelen, patiënten en hun omgeving, studenten
aan universiteiten en hogescholen.

“TIPS VOOR ADVOCATEN BIJ GEDWONGEN OPNAME”
In het kader van een project rond gedwongen opname in
samenwerking met de Orde van de Vlaamse Balies (OVB)
heeft Ups & Downs deze brochure uitgewerkt. De bedoeling
is om langs deze weg aan advocaten die bij gedwongen
opnames optreden, de juiste informatie te bezorgen over de
bipolaire stoornis en andere psychische stoornissen. In deze
brochure wordt ook het juridisch kader van de procedure van
gedwongen opname uitgelegd.

LEVEN MET UPS & DOWNS
Personen die te kampen hebben met de bipolaire stoornis
of chronische depressie en hun omgeving aan het woord
In deze publicatie geven verschillende patiënten en personen
uit de dichte omgeving hun diepste zielenroerselen bloot. Het
zijn stuk voor stuk mooie, eerlijke en ontroerende verhalen en
pakkende gedichten, geïllustreerd door unieke kunstwerken
van de hand van lotgenoten. We hebben een selectie gemaakt
uit de kunstwerken van de collectie van de vzw PsycArt, die o.a.
praktische ondersteuning biedt aan kunstenaars die te kampen
hebben met psychische ziektebeelden door tentoonstellingen
voor hen te organiseren. Verder hebben we ook een aantal typerende werken geselecteerd van de Gentse kunstenares, Santina
Chirulli. Op het Ups & Downs Forum van 2013 hebben we haar
schilderij ‘Ricordi – Chicago Skyline’ als Ups & Downs prijs overhandigd aan Minister Guy Vanhengel. Deze brochure is helemaal in kleur waardoor de kunstwerken
helemaal tot hun recht komen.

Beste lezers,
Het jaar 2016 is goed begonnen voor Ups & Downs. Met de
Music For Life-actie van Studio Brussel in december 2015
werd een mooi bedrag opgehaald voor onze vereniging.
Luisteraars konden met een sms een duo-ticket winnen voor
een exclusief optreden van de populaire Britse band, Years
& Years in Club 69. Ze deden dat massaal en via een bijdrage van 1€ per sms bracht dit het prachtige bedrag op van
13.214 euro.
Het waren de groepsleden van Years & Years
zelf die Ups & Downs als goede doel hadden
gekozen uit een lijst van geestelijke gezondheidsorganisaties waarvoor geld kon ingezameld worden in het kader Music For Life.
Frontman Olly Alexander getuigde onlangs
in een interview met The Guardian dat hij zelf
kampt met mentale gezondheidsproblemen. Zo
heeft hij last van paniekaanvallen en angststoornissen die soms leiden tot episodes van depressie. Hij
vermoedt dat het te maken heeft gehad met de periode dat
hij moeite had voor het uitkomen van zijn geaardheid als
homo. Hij voelde zich erg depressief en dacht dat hij er alleen voor stond. “You start to think that you’re alone and
crazy but help is out there”. Pas toen Olly tegenover zichzelf
en zijn omgeving kon uitkomen voor zijn seksualiteit, kon hij
aan een proces van herstel beginnen. Dankzij therapie en
medicatie heeft hij zijn aandoening nu beter onder controle,
maar helemaal verdwenen is die nog niet.
Normaal gezien zou Years & Years hun concert in Club 69
geven op 31 november 2015, maar wegens stemproblemen
van Olly werd het concert uitgesteld tot 1 februari 2016.
Een aantal vrijwilligers van Ups & Downs mocht dit exclusieve concert bijwonen. Ik was één van de gelukkigen en ik
ben nu helemaal fan van deze band. De leadzanger Olly is
een tengere blanke knaap met een soulstem van jewelste.
Het is alsof hij een oude ziel heeft die in zijn prachtige stem
doorklinkt. Het concert duurde anderhalf uur en het was gewoon schitterend om te luisteren naar de prachtige songs
van deze jonge getalenteerde band.
We zijn heel blij en dankbaar met deze gift. Onze jarenlange
inzet wordt op deze manier beloond. Nu kunnen we dankzij
deze inkomsten onze werking nog beter verder zetten. Nog
eens van harte dank aan Music for Life, aan alle luisteraars
en zeker ook aan Years & Years om ons als goed doel te kiezen!
Rebecca Müller
Voorzitter Ups & Downs

OPROEP VOOR BIJDRAGEN
ROND HET THEMA HERSTEL
Kamp je met de bipolaire stoornis of depressie ? Ben je familielid van iemand
die leeft met deze ziektebeelden? Heb je
een sterk verhaal van herstel dat je wilt
delen met lotgenoten?
Stuur ons dan jouw getuigenis voor publicatie in het Ups & Downs Tijdschrift.
Publicatie kan ook onder een pseudoniem. Deadline voor de inzendingen is
de eerste week van mei.
Je kan jouw inzending overmaken via
e-mail aan het redactieteam: Wilfried
Danschotter op het mailadres: w.dans@
scarlet.be of Rebecca Müller op het mailadres: rebecca.muller@skynet.be, of per
post naar: Ups & Downs vzw, p/a Tenderstraat 14, 9000 Gent.
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Van klacht naar
KRACHT !
Door Petra d’Huy

Een slimme meid is
op haar toekomst
voorbereid.
Dat was dé slogan die in mijn pubertijd regelmatig op de Nederlandse
radio en tv langskwam. En zoals mijn vrienden en vriendinnen bereidde
ook ik mij voor op een mooie toekomst met een aantrekkelijke baan. Ik
wilde journaliste worden of in ieder geval iets in de communicatie, want
ik houd van schrijven.

Na de basisschool ging ik naar de
HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet
Onderwijs), waar ik in een weekend
tijdens het uitgaan in een Middelburgs
café mijn huidige man leerde kennen.
Ik zat toen in het 4e jaar en had nog
een jaar te gaan voor mijn examen. Hij
werd verliefd op een spontane en enthousiaste jonge meid volop toekomstplannen. Ik werd aangetrokken door
de rust die hij uitstraalde.
Na het eindexamen koos ik voor een
opleiding Communicatie aan de Hogeschool Zeeland, zo’n 10 kilometer
van mijn ouderlijk huis. Tijdens deze
vierjarige studie liep ik een half jaar
stage op een PR-afdeling van een grote
scheepswerf, studeerde zes maanden
in het buitenland (Frankrijk) en deed
als afstudeerproject een half jaar onderzoek bij het onafhankelijk kennisinstituut, TNO, in Den Haag. Op 23-jarige
leeftijd was ik voldoende voorbereid op
het bedrijfsleven en ontving met veel
trots mijn einddiploma.
DRIE OP EEN RIJ
Het leven lachte mij toe en ik lachte
terug. Mijn vriend en ik verhuisden
vanuit het rustige Zeeland naar een

drukke stad ergens tussen Rotterdam
en Amsterdam. Al snel kreeg ik een
interessante baan binnen mijn vakgebied bij Defensie. Ik was ambitieus en
legde de lat voor mijzelf erg hoog. Na
twee en een half jaar hard werken en
veel reizen binnen deze grote organisatie, was het lachen mij deels vergaan.
Ik kreeg erge spier- en spanningsklachten en voelde mij plotseling ontzettend onzeker over mijn kwaliteiten.
Maar ik was toch niet ziek? Het enige
wat ik wilde, was rust in mijn lijf en
omdat het niet in mij opkwam mij ziek
te melden, nam ik ontslag.
EERSTE PSYCHOSE
En ik nam een hond. Thuis volgde een
heel ander dagritme. Ik had veel vrije
tijd en maakte lange wandelingen met
onze viervoeter. Het leven lachte mij
weer toe en ik lachte hard terug. Misschien een beetje té hard. Eind dat jaar
kreeg ik mijn eerste psychose. Ik was
25 jaar. “Dat kan iedereen gebeuren”,
zei de huisarts. Na deze manische
ontsporing volgde een depressie. Het
kostte mij enkele maanden herstel. Ik
ging weer aan het werk. Dit keer als
communicatiemedewerker bij een gemeente. Ik had het geluk weer gevonden en raakte ook nog zwanger. Mijn
leven kon niet meer stuk. Tenminste
dat dacht ik.

TWEEDE PSYCHOSE
Mijn tweede manische psychose begon in de 7e maand van mijn zwangerschap. De diagnose luidde bipolaire
stoornis en was ook goed te verklaren
door de hevige stemmingswisselingen
die ik achteraf gezien tijdens mijn puberteit en als student had. Ik werd in
de 8e maand van mijn zwangerschap
ingesteld op Lithium. De variant met
gereguleerde afgifte: Priadel. Op medische indicatie beviel ik in het ziekenhuis van een dochter. Het ging gelukkig allemaal goed met haar. We kozen
voor de naam: Fabiënne. Klinkt als ‘ça
va bien’. En na enkele maanden ging
het met veel hulp en zorg van familie,
ook weer goed met mij. Ik pakte mijn
baan als communicatiemedewerker
weer rustig op. Dit keer parttime want
ik had inmiddels wel geleerd dat ik met
mijn diagnose activiteit en rust goed
moet afwisselen om in de toekomst
stabiel te blijven.
We waren een ‘happy family’. Toen
mijn man een andere baan in Zeeland
kon krijgen zijn we, ongeveer anderhalf jaar na mijn bevalling, weer teruggekeerd naar onze thuisbasis. Naar de
rust van het strand en de zee maar ook
vooral dichter bij onze hulptroepen.
Naar de oma’s en opa’s die mij op zijn
tijd in slechtere periodes konden ontlasten van mijn zorg als moeder.

Door deze verhuizing raakte ik mijn
leuke baan kwijt en kwam als werkzoekende thuis te zitten. Na één jaar
intensief solliciteren kreeg ik een baan
naar mijn hart als webredacteur waar
ik mij met veel enthousiasme in stortte. Die zomer dat ik met mijn nieuwe
baan begon, was het extreem warm en
als bijwerking van de Lithium begon
mijn schildklier traag te werken en
maakte onvoldoende thyroïd aan, een
zogenaamde hypothyroïdie. Hierdoor
maakte mijn hypofyse, de dirigent van
ons hormonale orkest, overuren.
DERDE PSYCHOSE
Een derde psychose volgde inclusief
twee maanden opname waarvan vier
dagen in de isolatiecel. Wij kennen
allemaal het gezegde: “Drie keer is
scheepsrecht”. Deze manische psychose was gelukkig de laatste op een
rij maar ik werd wel volledig afgekeurd. Deze slimme meid die op haar
toekomst was voorbereid, kwam als
arbeidsongeschikte, bipolaire huismoeder thuis te zitten. Door de nodige
medicatie om mij stabiel te houden,
anderhalf jaar deeltijdbehandeling en
het volgen van een psycho-educatie
cursus leerde ik langzaam omgaan met
mijn psychische beperking. Ik ging life-charts invullen en met de hulp van
mijn man en behandelaar ben ik een
noodplan gaan schrijven en de beginsignalen van mijn manies en depressies gaan benoemen.
ZINGEVING HEEFT ZIN
Wij mensen zitten ingewikkeld in elkaar maar ook het leven kan gek lopen.
Je kan maar beter niet teveel verwachtingen hebben: dan kan het alleen
maar meevallen. Ik kon het moeilijk
verkroppen dat mijn carrièredroom
in duigen was gevallen. Terwijl mijn
studiegenoten zich een weg omhoog
klommen, was ik keihard naar beneden gevallen. En dat deed zeer! Het
heeft lang geduurd voordat ik mijn
kwetsbaarheid kon accepteren. Vanaf
ons vijfde jaar zijn we leerplichtig en
staat ons leven in het teken van onszelf
ontwikkelen voor de toekomst. Waren
al die jaren studie en werkervaring
voor niets geweest?
ZIEKTE-INZICHT
Na alles wat ik heb meegemaakt, weet
ik één ding. Naast voldoende ziekte-inzicht, minimale medicatie, steun van

betrokkenen en de benodigde therapie is zingeving zo ontzettend belangrijk voor herstel. Het gevoel dat je van
waarde bent voor de maatschappij. Dat
je leven, ook naast het moederschap,
zin heeft. Wij hebben als psychiatrisch
patiënt misschien hulp nodig van anderen maar wij hebben het ook nodig om
er zelf voor de ander te kunnen zijn.
Om zelf voldoening te krijgen door het
helpen van anderen. Met als positief gevolg dat je eigenwaarde weer volop gaat
groeien en bloeien. We moeten stoppen met onszelf continu te focussen op
wat wij niet meer kunnen. Ons bipolaire brein heeft last van stemmingswisselingen maar dat betekent niet dat we
niets meer kunnen betekenen voor de
maatschappij. Over het algemeen zijn
wij, mensen met een bipolaire stoornis, behoorlijk creatief en kunnen goed
’out of the box’ denken. In depressieve
tijden zijn wij misschien tot weinig in
staat maar daarentegen komen in goede tijden onze kwaliteiten naar boven.
De kunst is om tussen die perioden in
onze energie te leren doseren zodat de
pieken niet zo hoog zijn en de dalen
niet zo diep.
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en ambassadeur van het Fonds Psychische Gezondheid.(nota van de redactie: de VMDB is een zustervereniging
van Ups & Downs in Nederland).
WEBSITE
Met deze website wil ik andere mensen
die nog vechten tegen een psychische
ziekte inspireren en motiveren. Naast
allerlei informatie kun je op de site gratis downloads vinden van brochures en
boeken plus links om films online te
bekijken. Verder is deze website een
podium voor het delen van ervaringen.
Verhalen van mijzelf maar ook die van
andere lotgenoten, betrokkenen en behandelaars, met als doel om (zelf)stigma tegen te gaan.
Tegen patiënten zou ik willen zeggen:

Stop met vechten tegen je
psychische ziekte en leer je
gevoeligheid kennen. Praat
erover want een gesprek
met een ander is een
kennismaking met jezelf.
Openheid over je
DOOR DE ZINGEVING KOMT MEN
kwetsbaarheid kost moed
TOT HERSTEL
Achteraf gezien is mijn studie niet voor
maar geeft uiteindelijk heel
niets geweest. Eind vorig jaar heb ik op
40-jarige leeftijd mijn schaamte opzij veel KRACHT!
gezet en de moed gevonden om openheid te geven over mijn kwetsbaarheid.
Ik heb mijn communicatieve vaardigheden gebruikt voor het maken van een
kennis- en ervaringssite over de bipolaire stoornis: www.petraetcetera.nl.

Waarom deze naam? Ik heet Petra, ik
heb een psychische gevoeligheid maar
ik ben zoveel meer. Ik ben een dochter
van twee lieve ouders die altijd voor mij
en mijn gezin klaar staan; een vriendin die houdt van een goed gesprek;
een aardige buurvrouw en eigenaar
van een gezellig huis. Misschien een
ex-communicatieadviseur maar ook
echtgenote van een man die mij met
respect behandelt, mij mijn eigen keuzes laat maken en mij van fouten laat
leren; cliënt (en soms patiënt); moeder
van twee prachtige kinderen en baasje van een eigenwijze teckel. Om mijn
leven nnog zinvoller te maken, ben ik
ook regiocontactpersoon van de Nederlandse Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB)
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GEDICHT

GEDICHTEN 7

PROFITEUR
Neen, ik ben geen profiteur.
Ja, ik zaag en zeur.
Het ontembare monster in mij,
Laat toe het verdriet te staan aan mijn zij.
Het bestaan van het ondraaglijke verdriet,
Dat bijna niemand ziet.
Het is moeilijk te verwoorden,
Maar ik zou het monster willen vermoorden.

MONSTER
In mij leeft een monster.
Een monster dat ik niet kan temmen.
Een monster dat m’n leven vergalt,

Neen, een profiteur ben ik niet,

Heel m’n toekomst weglacht.

Ik wil gewoon de dingen terug kunnen doen waarvan ik geniet.

Ik moet ermee leren leven,

Katrien

De knop omdraaien en doorgaan.
Soms is de pijn niet te harden,
Maar niets helpt om te verzachten.
Woorden schieten me soms tekort
En worden vuisten.
Katrien
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hen dat uit te leggen. Opeens gaat de
deurbel. Ik ga opendoen en het is een
huisdokter van wacht. Ze hebben die
opgebeld. Even snap ik het niet. Wat
komt ze doen, wie is er ziek? Het blijkt
voor mij te zijn. Opnieuw doe ik mijn
verhaal dat er niets aan de hand is, dat
ik enkel maar gelukkig ben. Ze schrijft
slaappillen voor. Ik zeg haar dat ik deze
niet wil nemen. Samen met mijn ouders verlaat ze de woning.

Ervaringen bij
een eerste opname
en een persoonlijk plan
voor mentaal
evenwicht
Door New Day

Getuigenis:
ervaringen bij een eerste opname.
BEANGSTIGEND,
VERWARREND,
TRAUMATISCH!

Ik ben een vrouw van 46 jaar,
gehuwd en met twee kinderen.
Een zoon van 12 jaar en een dochter
van 14 jaar.Mijn verhaal begint 7 jaar
geleden toen ik voor het eerst werd opgenomen voor een manie na de komst
van een puppy in huis. Ik wist toen nog
niet hoe ik met het zalig gevoel van een
manie moest omgaan. Ik ben toen 5
dagen opgenomen geweest en heb de
kliniek verlaten zonder eigenlijk te weten wat er aan de hand was.
Mijn hondje is reeds 4 jaar overleden.
Geen dag gaat voorbij of ik mis het leuke gezelschap. Nu de kinderen groter
worden, kan ik terug tijd maken voor
een nieuwe puppy. Graag zou ik terug
een hondje delen met mijn ouders.
’s Morgens het hondje brengen en ’s
avonds terug ophalen, zoals met mijn
kinderen toen die kleiner waren. Na
veel aandringen, heb ik mijn ouders
uiteindelijk kunnen overtuigen om terug een hondje te delen. Ik bereid me
goed voor, koop het boekje ‘Een puppy
in huis’ van Martin Gaus. Volg alle instructies nauwkeurig op, schaf me een
bench aan, zoek alles over het hondenras op, enz. Het boekje vermeldt dat de
eerste nachten nogal angstaanjagend
kunnen zijn voor een puppy. Daarom
wordt er aangeraden om ’s nachts eens

op te staan, enkel uw aanwezigheid te
laten voelen, zonder tegen de puppy te
spreken en dan terug naar bed te gaan.
Eindelijk: een nieuw hondje in huis!
Het is zover, ik mag het hondje ophalen. Ik ben zo blij en wil alles zo goed
doen zodat het hondje perfect in ons
gezinnetje past. In de buurt is er een
Martin Gaus hondenschool waar ik me
laat inschrijven. Vol energie volg ik alle
raad op. De eerste drie nachten sta ik
even op, drink een glas water en ga vervolgens terug naar bed. Zo is het hondje gerust en stil. Het gaat volledig zoals
gepland. In het weekend ga ik naar de
puppyles. De hondenschool werkt volgens het Martin Gaus systeem wat inhoudt dat enkel positief gedrag wordt
beloond en negatief gedrag wordt genegeerd. Door middel van een klikker
wordt het positief gedrag aangeduid.
Mijn hondje is voorbeeldig en heeft
snel door wat het dient te doen om een
beloning te krijgen.
Ik vraag aan mijn man om eventjes
bij te springen in het huishouden zodat ik wat tijd kan vrijmaken voor het
opvoeden van het hondje. Mijn geluk
kan niet op. Aan iedereen wil ik het
systeem van Martin Gaus uitleggen
omdat het zo goed werkt. Op mijn
werk heb ik zoveel te vertellen. Niets

kan mijn geluk in de weg staan. Mijn
Facebook pagina verander ik in de
naam van mijn hondje. Ik wil mijn
Facebook gebruiken om alles wat ik op
de hondenschool leer te posten zodat
alle mensen met een hond het systeem
kunnen gebruiken. ’s Nachts flitsen er
allerlei ideeën door mijn hoofd. Ondanks het feit dat ik weinig slaap, voel
ik me toch vol energie.
IK WORD DRUKKER EN DRUKKER
Het is zaterdag. Het hondje is een week
bij ons gezin. Ik kom terug van de hondenschool. Mijn man zegt dat hij mijn
ouders heeft gebeld om eens te komen.
Op de tafel ligt er een berg strijk en ook
de afwas staat er nog. Mijn ouders komen binnen en meteen wil ik hun vertellen hoe goed ik me voel en hoe leuk
het is met het hondje op de hondenschool. Ze zeggen dat ik rustig moet
zijn en moet proberen om te slapen. Ik
leg hen uit dat ik momenteel niet veel
slaap nodig heb. Het is even onduidelijk, waarom wordt dat geluk me niet
gegund. Mijn mama zegt dat ik beter
de strijk zou doen i.p.v. altijd bezig te
zijn met het hondje. Ik voel me heel
prikkelbaar en snap niet waarom ze zo
doen. Telkens opnieuw zeggen ze dat ik
moet slapen terwijl ik voel dat ik geen
slaap nodig heb. Opnieuw probeer ik

VERWARREND
Het is heel verwarrend, waarom doet
mijn man me dat aan. Ik vraag het
hem. Hij zegt: ‘Je moet slapen’. Ik ben
heel prikkelbaar voor alles wat tegenwerkt. Wanneer mijn man mijn zoon
een berisping geeft, maak ik me boos.
Ik zeg: ‘Het werkt zo niet, je moet positief zijn.’
Ik heb geen besef van de tijd maar het
is ondertussen al donker buiten. Er
wordt opnieuw aan de deur gebeld.
Het zijn mijn schoonouders. Opnieuw
doe ik mijn verhaal. Zij zeggen ook dat
ik moet slapen. Mijn kinderen zijn al
naar bed. Ik voel dat ze me niet begrijpen dus ik vraag om mijn schoonzus
op te bellen. Zij werkt in de medische
sector. Dus ik vermoed dat zij wel zal
zien dat er met mij niets mis is. De bel
gaat, mijn schoonzus komt binnen. Ik
probeer haar uit te leggen hoe leuk ik
me voel en hoe blij ik ben met mijn
hondje. Ook zij zegt dat ik een slaappil
moet nemen en moet slapen.
Ik voel me al wat uitgeput en ga even
boven bij mijn dochtertje op bed liggen. Het is stil en ik voel me heel
rustig. Beneden hoor ik de voordeur
opengaan en hoor ik verschillende
stemmen. Benieuwd ga ik de trap af en
kom de woonkamer binnen: er staan
twee politieagenten. Ik snap er niets
van. Waar is de misdadiger? Verwonderd kijk ik één van de agenten aan en
vraag: ‘Wat komen jullie hier doen?
Moeten jullie op dit uur geen inbrekers
gaan aanhouden i.p.v. hier jullie tijd te
verspillen?’ Vervolgens ga ik terug naar
boven bij mijn dochtertje gaan liggen.
Na een tijdje hoor ik de agenten terug
naar buiten gaan.
COMPLOT
Enkel mijn kinderen vertrouw ik, voor
de rest weet ik niet wat ze van plan zijn.
Het lijkt een complot tegen mij gewoon
omdat ik gelukkig ben. Ik durf niet te

slapen omdat ik bang ben dat ze me in
mijn slaap ergens naartoe gaan brengen. Het is allemaal heel verwarrend.
Na een tijdje ga ik terug naar beneden.
Ik vraag waarom ze daar allemaal blijven. Als ik terug naar boven wil gaan
om bij mijn dochtertje te liggen, stelt
mijn schoonpapa zich voor de deur en
zegt: ‘Laat de kinderen ervan tussen,
zij hebben hier niets mee te maken.’ Ik
snap er niets van. Wat heb ik misdaan?
Waarom doet iedereen zo raar?
Mijn schoonzus zegt dat ik een slaappil moet nemen en gaan slapen. Een
slaappil durf ik niet te nemen omdat
ik bang ben dat ze me ergens naartoe brengen terwijl ik slaap. Ik zeg
dat ik geen slaappil neem maar wel
naar mijn bed wil gaan. Ik neem mijn
hondje mee naar bed. Mijn schoonzus
zit naast mij op bed om te controleren
of ik wel slaap. Door te sporten, kan
ik mezelf heel rustig maken en ik gebaar dat ik slaap. Ze neemt mijn hondje weg. Ik blijf liggen met mijn ogen
dicht. Vervolgens klapt ze enkele keren
in haar handen. Ik verroer geen vin.
Het is gelukt. Ze vertrekt. Ik blijf nog
liggen en hoor haar auto wegrijden.
Het is rustig beneden, iedereen is weg.
Na enige tijd sta ik op. Enkel mijn man
is er nog. Ik ben heel boos op hem en
zeg dat ik wil scheiden. Hoe kan hij
mij zoiets aandoen. Ik ben gewoon
gelukkig. Er komt opnieuw een auto
op de oprit. Het is mijn schoonzus en
schoonbroer. Ze nemen me bij de arm
en steken me in de auto. Ik moet gaan
praten in de kliniek. Ik wil zo graag slapen, waarom laten ze me niet met rust.
IN ISOLATIE IN DE KLINIEK
We komen aan in de kliniek. Opnieuw
doe ik mijn verhaal dat ik gewoon gelukkig ben, enz. Ze zeggen dat ik daar
moet blijven. Ik wil dat niet en probeer
weg te lopen. Met enkele verplegers
nemen ze me bij de arm. Ze brengen
me naar een kamer die eruitziet als
een cel voor een gevangene. Met twee
dikke deuren die op slot kunnen. Ik
probeer de verplegers te overtuigen dat
er niets mis is met me. Ze binden me
vast op een bed en ik krijg een spuit in
mijn poep. Ik ben volledig in de war.
Waarom, wat heb ik misdaan, ik snap
er niets van. Ik ween en val in slaap.
Na een tijdje word ik wakker omdat ik
moet plassen. Ik bekijk de kamer en zie
een camera hangen. Dus ik zeg: ‘Als ie-
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mand mij kan horen, ik moet dringend
plassen.’ De deur wordt opengemaakt
en ze komen me losmaken.
COLLOCATIE
Ik gedraag me als een voorbeeldige patiënt omdat ik zo snel mogelijk terug
naar huis wil. In de kliniek moet ik
pillen nemen en dat doe ik liever niet.
Van de medicatie voel ik me heel moe.
Ik voel alle energie zo verdwijnen. Ik
probeer mijn energie zo veel mogelijk
bij te houden en vraag of ik mag sporten. Ik mag naar een andere afdeling
waar er nog patiënten zijn en je meer
vrijheid krijgt. We hebben veel steun
aan elkaar. Ze weten dat ik snel terug
naar huis wil. Een medepatiënt vraagt
me of ik ben ‘gecolloqueerd’. Ik heb dat
woord nog nooit gehoord en vraag wat
het betekent. Bij een gedwongen opname of collocatie moet je minstens 10
dagen blijven en dan komt de rechter
om te beslissen of je naar huis mag of
nog langer moet blijven. Ik ga onmiddellijk naar de receptie om te vragen
of ik mijn man mag bellen. Ondanks
dat het geen vrijwillige opname was,
is de procedure voor gedwongen opname gelukkig niet opgestart. Er wordt
eigenlijk geen uitleg gegeven en na 5
dagen mag ik naar huis.
DIAGNOSE BIPOLAIRE STOORNIS
Thuis stop ik onmiddellijk met de
medicatie. Ik heb het emotioneel heel
moeilijk en ik zit met zoveel vragen.
Mijn gevoelens kan ik enkel op mijn
werk eens tonen. Het euforisch gevoel
herken ik van bij de geboorte van mijn
eerste kind. Het is een fantastisch gevoel, ik noem het ‘Het Ultieme Geluk’
maar in de medische termen noemt
men het ‘een Manie’. Na mijn ontslag
uit de kliniek is dit vanzelf uitgedoofd.
Ik mis het gevoel. Pas 4 jaar later bij
een volgende opname krijg ik de diagnose ‘Bipolaire stoornis’.
Vier jaar later werd ik opnieuw opgenomen voor een manie na de stress op
het werk. Mijn werk had ik opgezegd
om ergens anders te beginnen. Dat gaf
nog meer stress en dit gecombineerd
met de medicatie bracht me in een
zware depressie. Ben dan terug naar
mijn oude werkgever gegaan en heb
mijn werkuren aangepast naar 3 dagen per week. In de bibliotheek heb ik
dan verschillende boeken gelezen over
mijn ziekte.
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Waarvoor
staat angst?
Na een zoektocht van twee jaar voelde
ik me terug goed in mijn vel en had ik
terug de mogelijkheid om te ‘genieten’.
In de zomer van dit jaar kwam mijn
broer en schoonzus ten val met hun
tandem. Mijn broer kwam er met wat
schrammen vanaf maar mijn schoonzus was levensgevaarlijk gewond aan
haar hoofd. Dat was een zware klap
voor heel de familie. Toen heb ik voor
mijn broer en mezelf een manier proberen bedenken om dit tragische ongeval te boven te komen. Ondanks onderstaande plan heb ik dan toch terug tien
dagen opgenomen geweest omdat de
familie nogal snel ingreep.
HOU DE MOED ERIN!
Lichamelijke letsels zijn doorgaans
door de medische wereld goed te genezen. Mentaal onevenwicht is dikwijls veel moeilijker op te lossen. Psychiaters houden zich enkel bezig met
medicatie, wat veel bijwerkingen meebrengt en een natuurlijk evenwichtig
herstel verstoord. Daarom moeten we
het mentaal onevenwicht zelf in handen nemen. Bepaalde technieken kunnen ervoor zorgen om mentaal alles
weer onder controle te krijgen.
Hoe ontstaat mentaal onevenwicht?

De grootste
boosdoener is
A N G S T.

WAT HEEFT ANGST TOT GEVOLG?
Het brengt een enorme ongerustheid
met zich mee, stress, slaapgebrek, eetstoornissen (teveel of te weinig), piekeren, emoties, hoofdpijn, concentratie
problemen, depressie, verlies van controle, lichamelijke problemen, enz.
HOE KUNNEN WE DE
CONTROLE TERUG VINDEN?
Mindfulness is één van de technieken
om terug controle te krijgen over geest,
lichaam en emoties. Het betekent ‘op
zoek gaan naar onze innerlijke wijsheid en kracht’. Het vermogen om
uw gedachten te stoppen, de situatie
te aanschouwen zonder erover te oordelen. Stilstaan bij het moment, niet
naar het verleden kijken en niet vooruit lopen op de feiten. De angst gevoelens die er doorgaans automatisch
komen moeten doorbroken worden
en worden omgevormd naar positieve
gedachten. Enkel positieve gedachten
brengen vooruitgang en zorgen ervoor
dat emoties onder controle blijven en
men goed kan functioneren.
HOE KAN MEN POSITIEF DENKEN
BIJ ERNSTIGE GEBEURTENISSEN?
Daarvoor moet men volgende kernwoorden voor ogen houden: Hoop,
Geloof, Vertrouwen, Geduld (afgekort
HGVG). Elk woord heeft zoveel betekenis dat elke negatieve gedachte kan
worden geneutraliseerd door één van
deze woorden.

Automatische
Negatieve
Gedachten
Stroom
Toelaten

• Vermijd alcohol: is slecht voor geest en lichaam en staat het helder denken in de weg
• Vermijd het gewoon in de zetel zitten en piekeren
• Vermijd contact met pessimistische mensen die steeds enkel het negatieve zien, 		
nooit complimenten geven, altijd negatieve commentaren op je afvoeren
• Laat je niet gaan: dagenlang in pyjama zitten, je niet wassen of slordige kledij
dragen zijn uit den boze. Je voelt je dan slecht en mensen zeggen dat dan ook
(negatieve energie)
• Vermijd stress op elk vlak :
File of niet…je komt er wel !
De was nog niet gedaan…die loopt (jammer genoeg) niet weg !
Niet gepoetst vandaag…het stof ligt er morgen ook nog !
Een deadline niet gehaald…morgen dan wel !
• Beperk slaapmiddelen of andere medicatie zowel in hoeveelheid als in tijd
• Verspil geen energie aan nutteloze gevoelens waaronder schuldgevoel, zelfbeklag,…
• Gebruik de woorden ‘wat als’ in geen enkele zin

HULPMIDDELEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blijf in beweging: lichamelijke inspanning is geestelijke ontspanning!
Eet gezond en sla geen maaltijden over
Hou een dagboek bij: daarin kan je alle emoties van je afschrijven, helpt echt!
Isoleer je niet: zoek vrienden op of laat ze bij u komen
Laat je zoveel mogelijk omringen door mensen die positief denken
Verzet je gedachten door activiteiten die je opbeuren
Blijf werken maar licht je collega’s in zodat ze je ook kunnen steunen
Neem elke dag een relaxerend bad of een verfrissende douche
Als je verzorgd bent, zal je omgeving dat ook opmerken en complimentjes geven (positieve energie)
Gebruik je smartphone als geheugensteun voor allerlei zaken die je niet mag vergeten:
vuilbak buitenzetten, afspraken, boodschappenlijst,…zo vermijd je stress om bijkomstige zaken
• Zowel bij het ontwaken als de periode erna zullen er ups & downs zijn, laat je dan niet van de
wijs brengen en maak gebruik van de 4 kernwoorden: Hoop, Geloof, Vertrouwen en Geduld
• Emoties zullen je op bepaalde momenten toch verwacht of onverwacht overvallen, laat ze even
toe maar probeer dan terug gebruik te maken van de 4 kernwoorden HGVG en zorg dat ANGST
niet de bovenhand neemt
• Wees fier op jezelf voor wat je al hebt bereikt en nog zult bereiken!

Lees dit plan een paar keer
en probeer het eens uit
op moeilijke momenten.
			New Day
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VERZEKERINGEN

A LA CARTE

Oproep tot medewerking: vergelijkend onderzoek discriminatie van personen met een
psychische aandoening door verzekeraars.
Door Monique

PSY WAT?

Recentelijk hebben we binnen de regiogroep Gent van Ups en Downs onze
maandelijkse vergadering gewijd aan
de verzekeringen. Daarbij bespraken
we de problemen die iemand met de
bipolaire stoornis of chronische depressie ondervindt bij het aangaan van
een verzekering.
Personen met een psychische ziekte
worden dikwijls met volgende problemen geconfronteerd:
- geweigerd worden als verzekerde
omdat ze een psychische stoornis
hebben;
- slechts een beperkte gedekte opnameperiode door de verzekeringsmaat
schappij van de gedekte opnameperiode in het kader van een
hospitalisatieverzekering;
- een veel hogere verzekeringspremie
moeten betalen dan diegene die
gebruikelijk is;
- specifiek voor de autoverzekering:
wegens je psychische stoornis of de
medicatie die je daarvoor moet 		
nemen een rijgeschiktheidsattest
moeten behalen bij CARA en een
aangepast rijbewijs en daarnaast ook
een bijpremie moeten betalen.
Bij verzekeringen waarvoor de invulling van een vragenlijst en/of het ondergaan van een medisch onderzoek
wordt gevraagd (bv. schuldsaldoverzekering in het kader van een hypothecaire lening of verzekering gewaarborgd inkomen) stelt de vraag zich of
je de waarheid moet vertellen op de
medische vragenlijst en/of bij het medisch onderzoek.

INITIATIEVEN TEGEN DISCRIMINATIE
Gelukkig zijn er toch al enkele initiatieven genomen om de discriminatie
van chronisch zieken door de verzekeringswereld aan te pakken:
- Wet van 11 mei 2007 ivm de hospitalisatieverzekering: de ziekenfondsen die zelf
ook hospitalisatieverzekeringen aanbieden aan hun leden, mogen geen enkel lid
tot 65 jaar een hospitalisatieverzekering
weigeren. Ze moeten ook – zonder een
hogere bijdrage – tussenkomen in de kosten van een reeds bestaande aandoening.
- Wet van 20 juli 2007 ivm de hospitalisatieverzekering: de verzekeraar mag
geen personen met een reeds bestaande
chronische ziekte of handicap weigeren
voor ziektekostenverzekeringen. De aangerekende premie voor een persoon met
een chronische ziekte of handicap moet
dezelfde zijn als de premie van eenzelfde
persoon zonder chronische ziekte of handicap. De verzekerde heeft ook de garantie dat hij levenslang van zijn individuele
hospitalisatieverzekering kan blijven genieten onder dezelfde voorwaarden, ook
als hij na afsluiting van de verzekering
chronisch ziek of gehandicapt wordt.
- Gedragscode hospitalisatieverzekeringen van 1 juli 2009: deze geldt enkel voor
de private verzekeraars en betreft enkel
verzekeringen die niet via je werk worden aangeboden. Deze code bepaalt dat
de verzekerde met een hospitalisatieverzekering die eenpersoonskamers dekt,
het recht heeft om een alternatieve, goedkopere verzekering met minder dekking
te vragen wanneer de verzekering te duur
wordt.
- Wet van 21 januari 2010 ivm de schuldsaldoverzekering: deze - mede dankzij het
Vlaams Patiëntenplatform vzw tot stand

gekomen – wet moet de schuldsaldoverzekering in het kader van een hypothecair
krediet voor de enige en eigen woning
meer toegankelijk maken voor personen
met een chronische ziekte of handicap.
Ze regelt de rechten en verplichtingen
voor de verzekeraar op het vlak van transparantie, beroepsmogelijkheden en een
solidariteitsmechanisme voor betaalbare
schuldsaldoverzekeringen.
- Er komt in de toekomst ook een gedragscode schuldsaldoverzekeringen die
van toepassing zal zijn op de medische
vragenlijst, medische onderzoeken en alternatieve waarborgen.
OPROEP TOT MEDEWERKING
Om na te gaan welke verzekeraars de
gunstigste hospitalisatieverzekering
aanbieden voor personen met een
psychische ziekte, willen we een rondvraag doen onder de leden van Ups en
Downs en niet-leden die een bipôlaire
stoornis of chronische depressie hebben. Als je dit leest en je hebt te maken
gehad met een weigering van hospitalisatieverzekering of een verhoogde
premie, laat het ons weten. Heb je op
dit ogenblik een hospitalisatieverzekering, stuur ons dan je hospitalisatiepolis. Je doet dit via de mailbox: gent@
upsendowns.be. Graag tegen uiterlijk
15 april aanstaande.
Met de aldus verkregen informatie
kunnen we een vergelijkend onderzoek doen en op basis daarvan bepaalde verzekeraar(s) en/of polissen
aanraden. Je kan ons de informatie bezorgen zonder dat je privacy in gevaar
komt: de resultaten van het onderzoek
worden anoniem verwerkt.
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PROGRAMMA’S VAN DE
VERSCHILLENDE ZELFZORGGROEPEN
Opmerking:
De teksten voor publicatie
dienen steeds een tweetal maanden vóór de druk
van ons tijdschrift ingediend te worden. Vandaar
dat er soms nog data ontbreken in de programma’s
of er helemaal nog geen
programma’s ter beschikking werden gesteld door
de plaatselijke zelfzorggroepen. Hiervoor kun je
steeds terecht bij de vermelde contactpersonen.
Raadpleeg ook de website
www.upsendowns.be.
UPS & DOWNS GROEPEN:
AALST/ LEDE
Waar?
Ontmoetingscentrum
’t Evenwicht - Rammelstraat 8 - 9340 Lede
Wanneer?
De bijeenkomsten vinden telkens plaats op elke
tweede dinsdag van de
maand vanaf 19.00 uur tot
21.00 uur (met pauze)
• Dinsdag 8 maart 2016:
Psychische kwetsbaarheid en opvoeding’, een
uit¬eenzetting door
psychologisch consulente,
Anke Stuer, gevolgd door
een rondetafelgesprek
over dit onderwerp.
• Dinsdag 12 april 2016:
Gesprek op basis van inspirerende spreuken en
gezegden.
• Dinsdag 10 mei 2016: Het
stemmingsdagboek, hoe
het werkt en welke voordelen eraan verbonden zijn:
lezing door Leen, medeverantwoordelijke van Ups
& Downs Lede.
• Dinsdag 14 juni 2016:
‘Wat Mindfulness kan betekenen bij chronische ongewenste stemmingen en
terugkerende depressies’,
gegeven voor Martine Van

Eenoo, psychiatrisch verpleegkundige en mindfulnesstrainer.
• Zaterdag 2 juli 2016:
Ontspannende activiteit:
we doen samen een leuke
wandeling (3 tot 4 km – 1
uurtje). Partners en kinderen zijn ook van harte welkom. Ups & Downs zorgt
ook voor een lekkere traktatie (koffie, thee of frisdrank met pannenkoek)
tussendoor voor iedereen.
Afspraak om 14 uur In
Herzele aan café/taverne
’t Labierint, Markt 14, 9550
Herzele, http://www.labierintherzele.be/
Contactpersonen:
Gelieve te bellen na 20uur.
Patrick: 0485 725 449
Rebecca: 09 228 10 57 0486 61 44 10
E-mail:aalst@upsendowns.be
ANTWERPEN
Waar?
Cultureel Centrum
Berchem
Driekoningenstraat,
2600 Berchem
Wanneer?
Elke derde woensdag van
de maand, telkens van
19.00 tot 22.00 uur (met
pauze).
• Woensdag 23 maart
2016: OPGELET: dit is niet
de derde woensdag van de
maand maar de vierde. Dr.
Sabine Wyckaert - Video
van haar uiteenzetting tijdens onze forumdag over
herstel - Bespreking
• Woensdag 20 april 2016:
Voeding & kruiden. Twee
lotgenoten met ervaring
rond het thema delen hun
kennis & ervaring. Groepsbespreking rond het onderwerp.
• Woensdag 18 mei 2016:
Nazorg & omgeving. Het
belang van nazorg, begeleiding & omgeving (familie, partner,...).
• Woensdag 15 juni 2016:
Mindful communiceren,

aandachtig luisteren en
spreken om je relaties te
verbeteren.
Contactpersonen:
Johan: 0495 53 85 80
E-mail: antwerpen@upsendowns.be
BRUGGE
Waar?
Hof van Watervliet
Oude Burg 27, 8000 Brugge (laatste ingang, aanduiding van zaal op scherm)
Wanneer?
In principe elke laatste
zondag van de maand van
14.00 tot 17.00 uur (met
pauze).
Programma:
• Zondag 20 maart 2016:
Vrij gesprek – we vertellen
hoe het de voorbije maand
geweest is.
Opgelet: wegens Pasen,
valt deze bijeenkomst uitzonderlijk niet op de laatste zondag van de maand.
• Zondag 24 april 2016
(zaal 8 – 4de verdieping):
Het herstelverhaal van een
Ups en Downs collega en
lotgenote: lezing door Erika Danckaers, ervaringsdeskundige en verantwoordelijke van de Ups &
Downs groep in Geel.
• Zondag 29 mei 2016: Vrij
gesprek – we vertellen hoe
het de voorbije maand geweest is.
• Zondag 26 juni 2016: Ontspannende zomeractiviteit
in de stad Brugge (stadswandeling of bezoek aan
een tentoonstelling met
als afsluiting een drankje
op een terrasje).
Informatie over de gekozen
activiteit volgt nog op de
bijeenkomsten.
Afspraak om 14 uur, buiten
aan de ingang van het Hof
van Watervliet.
• Juli en augustus 2016:
Geen bijeenkomsten, maar
een welverdiende vakantie.
Eventueel doen we samen
nog een uitstap naar de
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Gentse Feesten op een zaterdag eind juli. De concrete datum en alle informatie
zullen nog gemeld worden
op de bijeenkomsten.
We hervatten de bijeenkomsten op zondag 25
september 2015.
Contactpersonen:
Pierre: 0491 07 31 17 (na
19 uur)
Wilfried: 0478 97 84 47 (na
19 uur)
E-mail: brugge@upsendowns.be
GEEL
Waar?
Alle bijeenkomsten gaan
door in het ontmoetingscentrum ‘t Vooruitzicht,
gelegen op het terrein van
het OPZ (ingang via Stelenseweg nr. 19).
Wanneer?
Elke eerste dinsdagavond
van de maand van 18.30 tot
21.30 uur (met pauze), tenzij anders vermeld.
Programma:
• Dinsdag 1 maart 2016:
Educatie i.v.m. medicatie
door dr. psychiater Buseyne
• Dinsdag 12 april 2016:
Wat helpt mij in mijn herstel?
• Dinsdag 3 mei 2016:
‘Voeding en psychische
kwetsbaarheid’ door voedingsspecialiste
Karen
Meeuwissen.
• Dinsdag 7 juni 2016: Het
nut van een noodplan.
FAMILIEGROEP GEEL
Tijdens elke bijeenkomst
hebben wij ook een bijeenkomst voor familie,
vrienden en omgeving van
lotgenoten. De groepsgesprekken van de familiegroep gaan door in ’t
Vooruitzicht op dezelfde
data en uren, maar in een
ander lokaal. “Als mens je
verhaal brengen en ervaring delen met de anderen” is de insteek van deze
groepsgesprekken. Er is
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geen programma vastgelegd maar onderwerpen
komen aan bod volgens
belangstelling en noden
van de aanwezigen.
• Dinsdagen 5 juli en 2
augustus 2016: ‘Lotgenoten- en familiebabbel’ samenkomst om 19 uur a/d
kerk Marktplein, voor een
terrasje in Geel.
• Zondag 7 augustus 2016:
Wandeling voor lotgenoten
en familiegroep in natuurgebied Geel-Bel, samenkomst om 13.30 uur in ‘De
kleine Volmolen’ Bel 149 te
Geel.
Contactpersonen:
Erika : 0476 78 02 71
Erik : 014 75 51 46 na 20
uur en in het weekend
E-mail: geel@upsendowns.be
GENT
Waar?
In de kantoren van de
Vlaamse Vereniging voor
Geestelijke
Gezondheid
(VVGG), Tenderstraat 14,
9000 Gent (dicht bij het
Sint-Pietersstation: als je
met je rug naar het station staat, is het de eerste
straat links en daarna de
eerste straat rechts).
Wanneer?
We zien elkaar telkens de
derde donderdag van de
maand om 19 uur (uitzonderingen worden uitdrukkelijk vermeld).
Programma:
• Donderdag 17 maart
2016: Medeverantwoordelijke Charis bespreekt het
boek “Kortsluiting in mijn
hoofd” van Brenda Froyen.
Het boek is een aanklacht
tegen de vaak willekeurige, dwingende en soms
vernederende behandeling
van psychiatrische patiënten. Maar het is ook een
verhaal van hoop op herstel en op het doorbreken
van het taboe dat rust op
psychologische ziekten.

A LA CARTE
• Donderdag 21 april 2016:
Psycholoog Bob Crombez onderhoudt ons over
het project Mirabello. Hij
laat zich daarbij vergezellen door Jeroen van onze
groep: “Wat is het? Wie
kan er terecht? Hoe werkt
het?”
• Donderdag 19 mei 2016:
De bipolaire stoornis en
chronische
depressie
gooien je leven overhoop,
zowel als dat van je partner en je omgeving. Hoe
kan je je leven terug op de
rails krijgen? Medeverantwoordelijke Patrick brengt
hierover een interactief
gesprek op gang.
• Zaterdag 25 juni 2016:
Ontspannende activiteit.
Afspraak om 18.00 uur:
we gaan samen eten in
de Peking, het Chinees
restaurant op de Korenmarkt. We spreken af ter
plaatse. Wij trakteren het
aperitief of de afsluiter en
misschien nog iets meer.
We vragen om vooraf te
melden dat je komt en met
hoeveel. Het is ook handig
voor de betaling als je cash
geld meebrengt.
Contactpersonen:
(bellen na 19.00 uur a.u.b.)
Charis: 09 253 26 09
Hilde & Patrick:
0485 725 449
E-mail: gent@upsedowns.be
HASSELT
Waar?
Cultureel Centrum Hasselt, Kunstlaan 5, 3500
Hasselt.
Wanneer?
Bijeenkomsten op elke
derde maandag van de
maand, telkens van 20.00
tem 22.00 uur.
Er zijn infomomenten en
gespreksmomenten. Voor
de juiste details van het
programma, neem contact
op met de regionale contactpersonen.
Contactpersonen:
Franci: 0487 47 08 82

Patrick: 011 25 63 62
e-mail: hasselt@upsendowns.be
LEUVEN
Waar?
Vanaf 8 november 2015
vinden de bijeenkomsten
plaats in een nieuwe locatie: Ontmoetingscentrum ‘t
Collectief, Oudebaan 293,
3000 Leuven.
Wanneer?
Elke tweede zondag van de
maand van 14 tot 17 uur
(met pauze), tenzij anders
vermeld.
• Zondag 13 maart 2016:
Werking v.h. mobiel team
GGZ Leuven : uiteenzetting
door dhr. M. Dekeyser
• Zondag 17 april 2016:
“Aanstekelijk”...
elkaars
kwaliteiten op een speelse
wijze ontdekken
• Zondag 8 mei 2016: Zelfzorg : hoe aanpakken?
• Zondag 12 juni 2016:
Marleen gidst ons door
mooie plekjes i.d. buurt
van Leuven tijdens een
lentewandeling
• Zondag 10 juli 2016: Babbel-terrasje in Leuven
• Zondag 7 augustus 2016:
Dagje uitwaaien aan onze
Belgische kust
FAMILIEGROEP LEUVEN
Tijdens elke bijeenkomst
is er de mogelijkheid om,
in het tweede gedeelte,
in een groep voor familie,
vrienden en omgeving van
lotgenoten ervaringen te
delen. De gesprekken van
deze groep gaan ook door
in het ontmoetingscentrum ‘t Collectief, maar
in een ander lokaal. “Als
mens, je verhaal brengen
en ervaring delen met de
anderen” is de insteek van
deze groepsgesprekken.
Er is geen programma
vastgelegd maar onderwerpen komen aan bod
volgens belangstelling en
noden van de aanwezigen.

Contactpersonen:
Lieve: 016 25 43 39 (vanaf
20 uur en in het weekend)
Erik :014 75 51 46 (vanaf
20 uur of in het weekend)
Mieke: 013 77 66 46 (ma –
di – woe – vrij tussen 18.30
en 20 uur)
Leuven@upsendowns.be
MECHELEN
Waar?
Café D’Hanekeef, Keizerstraat 8, 2800 Mechelen,
zaaltje achteraan, tenzij
anders vermeld. Deze locatie is gelegen aan de
Veemarkt, recht tegenover
de stadsschouwburg.
Wanneer?
Elke laatste vrijdag van de
maand van 19.30 tot 22.00
uur (tenzij anders vermeld).
• Vrijdag 25 maart 2016:
Open
gespreksthema.!
BELANGRIJK: de zaal in
D’Hanekeef is niet vrij en
de bijeenkomst zal plaatsvinden op een andere locatie. Afspraak aan de
kerk van Walem. Daarna
trekken we ofwel naar het
huis van Marie-Anne of
naar het café Het Hoekske
in Walem. Er passeert een
bus namelijk de 500 richting Antwerpen.
• Vrijdag 29 april 2016:
Spreekster van’ De werkgroep Verder’. De voorzitster
Carine De Koninck komt
spreken over haar zelfhulpgroep voor de nabestaanden
van mensen die zichzelf van
het leven ontnomen hebben.
Familiegroep en partners
welkom.
• Vrijdag 27 mei 2016: Psychologe Anke Stuer van de
groepspraktijk ‘Het Kader’
komt spreken over KOPP
- kinderen. Deze sessie is
gericht naar volwassenen.
Anke is psychologisch Consulent en spelcounselor in
‘Het kader’ in Ekeren.
• Vrijdag 24 juni 2016: Samenwerking met Similes te
Mechelen. Met mooi weer

hebben we afspraak om
19u30 aan de grote ingang
van Het Vrijbroekpark. Honden zijn deze keer ook welkom. Bij slecht weer komen
we samen in café d’Hanekeef om 19u30 en bekijken
we een film.
•Donderdag 25 augustus
2016: Ontspannende activiteit: we gaan met z’n
allen gratis naar Parkpop
in de Botanique Mechelen.
Afspraak om 20u aan de
ingang van de Botanique
aan het Atheneum.
FAMILIEGROEP MECHELEN
Bij Ups en Downs Mechelen kunnen tijdens de bijeenkomsten en als er nood
aan is, de aanwezige partners of familieleden een
deel van de avond apart
gaan zitten om onderling
ervaringen uit te wisselen.
Het is dan de bedoeling
dat na de break-out sessie
de groep samen als één
geheel de avond afsluit.
Contactpersoon voor de
familiegroep is Chris, de
echtgenoot van Katrien,
één van de regioverantwoordelijken Mechelen.
Kids werking Ups & Downs
Mechelen: Kids Up
De Ups & Downs groep
van Willebroek/Mechelen
organiseert ook activiteiten voor de kinderen van
de deelnemers aan deze
zelfzorggroep. Dit zijn ontspannende activiteiten voor
de kinderen in begeleiding
van de volwassen deelnemers (dus geen rondetafelgesprekken). Voor meer
informatie, neem contact
op met de regionale verantwoordelijken Katrien en
Marie-Anne.
Contactpersonen:
Katrien: 0478 62 43 55
E-mail: katrien_dehondt@
hotmail.com
Marie-Anne: 0475 81 86 25
E-mail: willebroek-mechelen@upsendowns.be
Chris (familiegroep) : 0478
21 56 90

ANDERE
ZELFZORGGROEPEN:
BRUSSEL:
LE FUNAMBULE
In deze regio bestaat er
geen Ups & Downs groep
meer. We verwijzen door
naar de naburige groepen
in Lede, Leuven of Mechelen. Er bestaat wel een
Franstalige vereniging ‘Le
Funambule’ in Brussel
(groupe d’entraide pour et
par les personnes vivant
avec un trouble bipolaire et
leur entourage).
Waar en Wanneer?
Er vinden per maand vijf
bijeenkomsten (in het
Frans) plaats op donderdagen en dinsdagen te
Brussel en Namen. Op
dinsdagen hebben de bijeenkomsten plaats van
14.00 uur tot 16.00 uur en
op donderdagen telkens
van 19.30 tot 21.30uur.
Voor deelname wordt een
bijdrage van 2 euro gevraagd.
• Elke eerste dinsdag in de
maand, 14.00-16.00 uur:
gespreksgroep geleid door
een psycholoog. Locatie:
Chaussée de Louvain 399
- 1030 Schaarbeek tot december.
• Elke tweede donderdag
van de maand, 19.30-21.30
uur: gespreksgroep geleid
door vrijwilligers. Locatie:
Chaussée de Louvain 399 1030 Schaarbeek.
• Elke derde donderdag
van de maand, 19.30-21.30
uur: gespreksgroep geleid
door vrijwilligers. Locatie:
Pianofabriek, Rue du Fort
n° 35, 1060 Brussel.
• Elke tweede dinsdag van
de maand, 19.30-21.30 uur:
gespreksgroep geleid door
vrijwilligers. Locatie: La
Charabiole, Rue de Gembloux 179, 5002, St-Servais
(Namen).
• Elke vierde donderdag
van de maand, 14.00-16.00
uur: gespreksgroep geleid
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door vrijwilligers. Locatie: Crésam, Boulevard de
Merckem 7, 5000 Namen.
Contactpersonen:
Telefonisch onthaal:
0492 56 79 31
E-mail :
info@funambuleinfo.be
Website :
www.funambuleinfo.be
DENDERMONDE: ALTIS
Altis is een lokale zelfhulpgroep in Dendermonde
voor mensen die te kampen hebben met depressie.
Waar?
CM-ontmoetingscentrum
‘De Boomgaard’ (ingang
Papiermolenstraat),
Bogaerdestraat 33, 9200
Dendermonde
Wanneer?
In principe elke tweede
maandag van de maand om
19.30 uur. Meer informatie
bij de contactpersonen.
Contactpersonen:
Donalt: 052 42 26 24
Ann: 052 52 69 53
Mail:
info@altis-depressie.be
Website:
www.altis-depressie.be

BESTE HULPVERLENERS
Jullie worden vriendelijk
verzocht om dit tijdschrift
ter beschikking te leggen
van de patiënten die te
maken hebben met de
bipolaire stoornis of
unipolaire depressie.
Dit kan als aanvulling
dienen op de door u
gevoerde therapie en is
tevens een waardevolle
ondersteuning voor het
aanvaardingsproces van
de betrokken patiënten.

Infosessie
“EEN DEPRESSIE? MEER DAN ÉÉN SOORT!”
In samenwerking tussen Ups & Downs
regiogroep Leuven en Uilenspiegel
In deze infosessie willen we stilstaan
bij welke typen depressie er zijn maar ook
hoe een depressie kan behandeld worden,
al dan niet medicamenteus.
Er zullen ook twee getuigenissen aan bod komen.
WOENSDAG 20 APRIL 2016
Gastspreker: Prof. dr. Stephan Claes,
psychiater UPC KULeuven
Hoe laat?
19.00u - 21.00u
Waar?
Jeugdherberg de Blauwput (Restozaal),
Martelarenlaan 11A, 3010 Kessel-Lo
(achterkant Leuven station)
Gratis toegang maar inschrijven verplicht:
uilenspiegelupsendowns@gmail.com
of tel. 0486/ 665 245

Uit sympathie en met financiële steun van:

