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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:
Mie Nijs, Patrick Colemont, Monique, Jessie Lison, Jeroen 
Kloet, Yammie Fishel, Sophie Buytaert, Erik Van der Eycken, 
Mike De Greef, Dirk. 

Redactieteam Ups & Downs: 
Rebecca Müller, Ann Briers, 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:
De betaling van deze lidmaatschapsbijdrage levert volgende 
voordelen op:
- ledentarief op ons jaarlijkse Ups & Downs Forum
- verminderd tarief voor deelname aan de Ups & Downs
   groepsbijeenkomsten
- verminderd tarief bij aankoop van onze publicaties.
Zorgverstrekkers die ons Ups & Downs tijdschrift wensen te 
ontvangen, kunnen dit doen door bij ons een lidmaatschap 
voor professionals af te sluiten voor € 25 per jaar.
Bij vragen over lidmaatschap en tarieven, kan je ons contac-
teren via contact@upsendowns.be.
Je kunt ook erelid worden door overschrijving van € 25 
op hetzelfde rekeningnummer 
Omwille van praktische redenen ontvang je het tijdschrift bij 
de eerstvolgende uitgave, samen met eventuele voorgaande 
nummers van dit jaar. (Je ontvangt dus zeker de volledige 
jaargang). Bij inschrijving na 1 december ben je lid voor het 
daaropvolgend jaar.

EIGEN PUBLICATIES
De onderstaande brochures kunnen door leden (en hun gezin) aangekocht worden aan € 1 (+ portkosten). Voor 
niet-leden (patiënten en familieleden) bedraagt de aankoopprijs € 2 (+ portkosten). Ook aan professionele 
organisaties (Centra GGZ, ziekenhuizen, enz.) vragen wij € 2 (+ portkosten) voor al onze brochures. Deze 
middelen worden gebruikt om een eventuele herdruk te kunnen bekostigen.Bestellen kan per mail via contact@
upsendown.be. Wanneer je per e-mail brochures bestelt, geef dan duidelijk je naam en adres door. Je ontvangt 
dan per mail bevestiging van je bestelling met daarbij het te betalen totaalbedrag en de rekening waarop dit 
over te schrijven. Nadat we je betaling ontvangen hebben, krijg je de brochures toegestuurd.

Je kan deze brochures ook aankopen tijdens bijeenkomsten van de plaatselijke Ups & Downs zelfzorggroep 
in jouw regio. Dan betaal je dus € 1 (lid van U&D) of € 2 (niet lid van U&D), maar vermijd je de portkosten.

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”
Deze brochure is enkel beschikbaar in digitale versie te downloaden op de 
website: https://www.upsendowns.be/publicaties/ . 
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. 

VAN GEDWONGEN OPNAME TOT NAZORG
Brochure is vooral bedoeld voor personen die opgenomen zijn in een psychiatrisch 
ziekenhuis. Ze kan ook nuttig zijn voor hulpverleners, familieleden en iedereen 
die bij een gedwongen opname betrokken is. Uitgegeven door het Overlegplatform 
Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen vzw. Meer info: www.popovggz.be  

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 voormalige vzw 
PsycArt, die o.a. praktische ondersteuning bood aan kunstenaars die te kampen 
hebben met psychische ziektebeelden door tentoonstellingen voor hen te orga-
niseren. 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 kunst-
werken helemaal tot hun recht komen.
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Beste lezer,

Met de hoop op het vaccin tegen corona kijken ikzelf, en samen met mij alle Ups & Downs vrijwil-
ligers, ernaar uit om in het najaar van 2021 alsnog ons 25-jarig bestaan te kunnen vieren op een 
fysieke bijeenkomst. 

Alle sprekers hebben hun deelname alvast bevestigd en daarom ben ik blij om nu al het programma 
van die dag te mogen bekend maken (sommige details zullen nog veranderen op gebied van timing 
van de lezingen en de exacte titels en functies van de sprekers). Dit feestelijk event zal plaatsvinden 
op zaterdag 9 oktober 2021 in het Vormingscentrum Dr. Guislain in Gent van 10 tot 17 uur. 
Alle nodige informatie rond toegangsprijzen, formules van deelname (hele dag of halve dag) en in-
schrijvingen kan je vanaf augustus 2021 terugvinden op onze website:  https://www.upsendowns.
be/ en in het tijdschrift van september 2021. 

De studiedag zal zeker op ‘hybride’ wijze georganiseerd worden, zowel als fysieke bijeenkomst als in een 
live streaming, die online te volgen zal zijn. Hierdoor kunnen we ook makkelijk omschakelen naar een 
volledig online event, mocht dat alsnog nodig zijn in het kader van de evoluties rond corona. 

Maar voor het zover is, voor we elkaar in levende lijve terug mogen ontmoeten, blijven we met el-
kaar verbonden vanop afstand. Onze Ups & Downs groepen blijven ondertussen online lotgenoten-
contact aanbieden, met in de zomermaanden wandelingen en activiteiten buiten waar lotgenoten 
elkaar kunnen ontmoeten. Ook dit tijdschrift is een manier om voeling te blijven houden met elkaar, 
vanop afstand. 

In dit nummer kan je genieten van een aantal mooie getuigenissen, prachtige gedichten en kunst-
werken en interessante artikelen. 

Rebecca Müller, Voorzitter Ups & Downs vzw 

PROGRAMMA 
UPS & DOWNS 

FORUM 2021

10u00 Ontvangst deelnemers
10u30 Opening door moderator Patrick Colemont
10u40 Welkom door voorzitter Rebecca Müller
10u50 Parallel sessies
 An Peeters, auteur en ervaringsdeskundige
  “Wordt het ooit weer licht? Wanneer depressie je leven steelt”
 Mie Nijs, lid Ups & Downs en ervaringsdeskundige
 Getuigenis van levens- en herstelverhaal
 Tom Van Daele, auteur en docent
   “E-psychologie: tips en tools bij apps voor bipolaire stoornis”
12u00 Afronding parallel sessies
 Lunch- en middagpauze
13u00 Opening door moderator Patrick Colemont
13u15 Stefaan Baeten, directeur PC St. Hiëronymus en mantelzorger
 “Patiënten bestaan niet: gewoon doen in de psychiatrie”
14u15 Pascal Sienaert, psychiater en auteur
 “Manisch Depressief: herstel met ups en downs”
15u30 Pauze
16u00 Interview met Hélène De Vos, actrice en ervaringsdeskundige
16u45 Uitreiking van de Ups & Downs prijs door Maaike Cafmeyer, meter van U&D
17u00 Afsluiting

Muzikale en tekst intermezzo’s door Yammie Fishel, lid Ups Downs Young

ups &
downs
forum 

FEESTEDITIE
25 JAAR

VORMINGSCENTRUM 
DR. GUISLAIN IN GENT 

ZATERDAG, 
9 OKTOBER 2021

praten is zilver, 
luisteren is goud 
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WOORDGEBRUIK
In het kader van je vrijwilligerswerk, vroegen wij wat 
je precies bedoelde met het woord ‘bijdrage’. Hierop 
antwoordde je dat je deelneemt aan vergaderingen en 
medeverantwoordelijke bent bij Ups & Downs en hier 
lezingen geeft. Je vertelde dat je hierdoor het gevoel 
hebt dat je leven zinvol is en dat je hier ontzettend 
veel energie uit put en een boost in zelfvertrouwen 
ervaart.. Je gaf aan dat je je ontzettend ergert aan het 
woord “patiënt en dat je dit heel graag zou zien veran-
deren in “deelnemer” (deelnemen aan). Je verduide-
lijkte deze voorkeur door ons er op te wijzen dat het 
woord (patiënt’, vooral in de geestelijke gezondheids-
zorg, nog altijd een negatieve belading heeft. Ook wil-
de je het woord ‘ziekte’ niet gebruiken, maar je wilde 
het eerder een ‘psychische moeilijkheid’ noemen. Op 
deze manier maakte je ons bewust van de gevoelens 
die bepaalde woorden opwekken en dat wij dus hier-
voor op onze hoede moeten zijn. 

Toen je ons vertelde over de geestelijke gezondheids-
zorg van de middeleeuwen, gaf je aan dat je tot op de 
dag van vandaag nog steeds niet veel te vertellen hebt/
niet kunt deelnemen. Ook deze uitspraak wekte veel 
gevoelens bij ons op; wat erg dat er op dit vlak zo wei-
nig vooruitgang is geboekt in al deze eeuwen! Hierna 
gaf je aan dat er veel te veel dwang in de hulpverlening 
zit; je sprak van een maatschappelijke dwang naar de 
hulpverlening toe. Je deelde een persoonlijke ervaring 
met ons, je vertelde hoe je je broer begeleidt in de ge-
sprekken en dat je het niet humaan vindt hoe het er 
dan aan toe gaat. Je gaf aan dat je broer niet de kans 
krijgt om deel te nemen aan deze gesprekken, zodat 
er aanvaard kan worden wat hij als deelnemer zegt. 
Je vertelde dat er opgedrongen wordt; deelnemers 
worden een bepaalde hoeveelheid medicatie opge-
drongen, er wordt hen verteld wat zij beter niet zouden 
doen,... Toch gaf je aan hier begrip voor op te kunnen 
brengen; vanuit de maatschappij is er volgens jou veel 
te veel dwang naar het uitvoeren van een effectieve 
behandeling. Het was voor ons indrukwekkend hoe je 
toch probeert begrip op te brengen voor de hulpverle-
ners en hen niet persoonlijk probeert te raken. 

Je gaf aan dat de hulpverlening beter kon beginnen 
met de deelnemers te vragen wat hen gelukkig maakt 
en wat er goed en mis gaat. Het vertrekken vanuit de 
krachten van een deelnemer is iets waar minder na-
druk op wordt gelegd binnen onze opleiding en dit is 
dan ook een bruikbaar handvat voor ons toekomstig 
werk als hulpverleners. Vervolgens vertelde je ons 
over de voorzichtigheid die je bij de hulpverleners van 
je broer vaststelt. Volgens jou zorgt de dwang naar de 
hulpverlening er voor dat de hulpverleners zodanig 
voorzichtig worden dat ze geen of te weinig risico’s 
meer durven te nemen. Je gebruikte hierbij de mooi 
gekozen woorden ‘zorg vermijden’. Toch gaf je weder-
om aan dat je probeert om de hulpverlening te begrij-
pen door hen hier naar te vragen en dan van hen te 
horen dat zij onder druk worden gezet. 
Ook wees je ons op het belang van het spreken van 
dezelfde taal als de deelnemer of het op zijn minst 

veelvuldig checken of je iets wel goed hebt begrepen. 
Je gaf ons hierbij het schrijnende voorbeeld van hoe 
je broer na de gesprekken aangeeft dat hij niets ver-
staat van wat er gezegd wordt en dat hij er niets aan 
heeft. Je gaf aan dit ontzettend erg te vinden maar 
dat je het niet, nooit gaat opgeven. Je vertelde dat als 
je daar niks mee kan doen, je je eigen leven niet zo 
zinvol vindt. Deze kracht en dit doorzettingsvermo-
gen maakten een diepe indruk op ons. 
Opnieuw slaagde je er toch in om iets positiefs te ver-
tellen over de hulpverlening; je gaf aan dat psychi-
aters, in vergelijking met vroeger, nu al meer bereid 
zijn om te babbelen en een therapieopleiding volgen. 
Doorheen het gesprek benadrukte je de wil die je 
hebt om ons iets bij te brengen, om je eigen ervarin-
gen met ons te delen opdat wij er iets uit leren naar 
latere hulpverlening toe. 

Je zou zo graag verbetering zien in de zorgverlening 
en geestelijke gezondheidszorg. Dat mensen de dag 
van vandaag nog geïsoleerd worden en de dwang 
ervaren die je zelf ook gekend hebt, kan er bij jou 
echt niet in. Je verwijst daarbij naar hun toekomst. 
Hoe kunnen mensen die zodanig onder druk worden 
gezet en de kans niet krijgen om te leven en zich uit 
te drukken omdat de zorgverleners er niet degelijk 
mee kunnen omgaan, ooit een job uitvoeren en hun 
leven ten volle leiden? Zo’n vragen blijf je jezelf stel-
len. Kapstokken aanreiken aan diegenen die er nood 
aan hebben, opdat deze mensen zelf inzicht krijgen 
in de goede aspecten van zichzelf, is voor jou enorm 
belangrijk. Daar ben je zelf dan ook mee bezig. Want 
iedereen beschikt over kwaliteiten, en iedereen zou 
de kans moeten krijgen om deze te benutten. Zeker 
de hulpverlening moet zich hiermee bezig houden. 
Het gaat namelijk om hulp verlenen, ‘hulp van ver 
lenen’ zoals je mooi uitdrukt. Het gaat om het lenen 
van hulp, waarna de deelnemer zelf verder moet. 
Ook hulpverleners hebben er iets aan. Hulp verlenen 
werkt dubbel, het is een wisselwerking waardoor 
hulpverleners er ook voldoening uit halen. 

Wel ben je er van overtuigd dat niet alle hulpverleners 
er zo voor staan, en dat er zeker zijn die er machte-
loos tegenover staan omdat ze niet over de juiste 
tools beschikken om te weten hoe ze een bepaalde 
situatie juist moeten aanpakken. Als voorbeeld gaf 
je het gebruik van een kookboek op. Het nauwgezet 
opvolgen van de stappen, is niet altijd een garantie 
voor een geslaagd gerecht. Dan kan je twee kanten 
op: je gooit het recept weg, of je probeert het op jouw 
manier te redden door hier en daar een aantal zaken 
toe te voegen of weg te laten. We moeten natuur-
lijk bereid zijn om dingen die in boeken staan, op te 
volgen. Maar alle mensen zijn anders. En dus zijn er 
aanpassingen nodig, al wordt het dan wel een hele 
uitdaging. Daarmee heb je duidelijk gemaakt dat 
behandelingen absoluut aangepast moeten worden 
aan iedere deelnemer en aan elke situatie. Daar-
om maken isoleercellen je zo kwaad. Hulpverleners 
zouden elke situatie apart moeten behandelen en er 
niet van uitgaan dat een bepaald gedrag sowieso en 

Passie & 
kracht
Brief aan Mie door studenten Psychologie:
Antonia, Clara, Ilke en Julie gingen in gesprek 
met Mie en schreven haar een brief.

Op 29 april 2019 hebben wij een gesprek met jou mo-
gen voeren dat ons is bij gebleven. Je vertelde ons dat, 
hoewel deze tegenwoordig al een beetje getemperd 
zijn, frustraties en machteloosheid zaken zijn die je niet 
vreemd zijn.. Toch gaf je aan dat je het nog steeds de 
moeite waard vindt om je blijvend in te zetten voor on-
der andere je broer en de overige deelnemers waar je 
mee in contact komt. De passie en de kracht waarmee 
je je verhaal vertelde en je standpunten verkondigde, 
maakten een diepe indruk op ons… Bovendien ervoe-
ren wij dit als erg motiverend en inspirerend…
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voor iedereen resulteert in isolatie omdat het zo in 
de boeken staat. Niemand komt daar beter uit. Als 
raad geef je ons mee om het zelf eens uit te probe-
ren. Om er zelf eens een volledige dag in te zitten. 
Je vertelt dat dit mensen gegarandeerd gek maakt 
en dit allesbehalve menselijk is. Je zou hier zo graag 
verandering in zien komen. Dat de isolatiecel wordt 
vervangen door een andere, menselijke manier van 
bescherming. 
 
Je grijpt dan terug naar de dwang waar je het meer-
maals over had. Het maakt je zo kwaad dat deel-
nemers tot op de dag van vandaag onder dwang 
worden gezet. Dat deelnemers ja zeggen om van 
de hulpverleners af te zijn, terwijl ze vanbinnen 
honderd keren nee schreeuwen. Via getuigenissen 
kreeg je dit meermaals te horen. Dat hulpverleners 
niet voldoende luisteren. En dit vind je vreselijk, 
want een deelnemer die niet nee mag zeggen, heeft 
geen ruimte meer. Het zijn diegenen die in opstand 
komen voor zichzelf en die nee durven zeggen, die 
de kans krijgen om zichzelf te zijn. Daarom gaf je 
ons een heel belangrijke boodschap mee. Namelijk 
dat het enorm belangrijk is dat we als toekomstige 
hulpverleners zelf durven groeien. Dat de theoreti-
sche basis nodig is, maar het des te belangrijker is 
om zelf te denken en zelf een eigen mening te kun-
nen formuleren. 

De psychologen waar je zelf mee in contact kwam, 
deden voor jou al een menselijkere bijdrage dan de 
psychiaters. En dat maakte je gelukkig, omdat je 
er dan zelf als deelnemer iets aan had, terwijl dat 
vroeger nooit het geval was. Je liet dan ook uitschij-
nen dat je je enorm ergert aan het financieel sys-
teem van de gezondheidszorg Je hebt al veel geld 
aan psychiaters moeten spenderen zonder er iets 
aan gehad te hebben. Ook al is er al de verandering 
in gekomen dat nu een deel van de psychiaterkos-
ten terugbetaald wordt, toch doet het je nog altijd 
pijn om al zo veel geld voor niets betaald te hebben. 
In vergelijking met psychologen vind je het niet 
rechtvaardig dat de 45 minuten waar je wel iets aan 
hebt volledig niet terugbetaald worden. Laat ons je 
vertellen dat wij  ook op verandering hopen. 

Je inmiddels positieve ervaringen met psychologen 
geven je hoop op de toekomst van psychologen wat 
je er ook toe heeft aangezet dit interview met ons 
te doen. Verder haal je aan hoe belangrijk het is om 
naar je buikgevoel te luisteren om je gevoelens te 
kunnen verwoorden. We vinden het ontzettend eer-
baar hoe gepassioneerd je je inzet voor het welzijn 
van je broer en hoe rationeel je dit probeert aan te 
pakken. Het woord ,structuur’, hierin herken je de 
woorden ,strikt’ en ‘uur’ terug. Volgens jou mag een 
mens structuur niet opgedrongen worden, maar 
moet iedereen dit voor zichzelf bepalen. Voor jou 
zit hier terug heel veel dwang in. Van een monoloog 
zouden we naar dialoog moeten gaan. 

 EPILOOG 

Beste Mie, 

Als opdracht hebben we om te beschrijven wat we uit dit gesprek als 
hulpverlener meenemen. We willen dit graag met jou delen. We willen 
dit delen omdat je jezelf zo inzet om verandering teweeg te brengen, 
om een bewustzijn te laten ontstaan. Bij ons heb je dit bewustzijn zeker 
verscherpt, dit bewustzijn nemen we mee. Vanuit onze lessen krijgen 
we kapstokken aangeboden. Nu blijken deze kapstokken overeen te 
stemmen met wat jij ons kon vertellen. 

Doordat jij zo open en eerlijk je ervaringen met ons hebt willen delen 
blijven deze kapstokken niet enkel kapstokken, ze worden werktuigen 
waarmee we kunnen werken. Jij geeft een breder kader waarin we dit 
alles kunnen plaatsen. Door je persoonlijke ervaringen, maar ook de 
ervaringen als ervaringsdeskundige met anderen schep je een kader 
waar wij als jonge hulpverleners niet altijd een zicht op hebben. We 
nemen mee dat er nog zoveel meer speelt dan dat je als hulpverlener 
te zien krijgt. Niet alleen een breder kader, maar ook een zeer nauw 
mensgericht kader. 

Doordat jij deze kapstokken die we soms als abstract ervoeren vanuit 
het perspectief als deelnemer hebt gebracht, hebben we hier meer 
voeling mee gekregen. Het komt beter binnen en met binnen bedoelen 
we het buikgevoel waarover jij praat. 

Wat soms vergeten wordt binnen de hulpverlening is de aandacht voor 
de pluspunten, jij bracht dit onder onze aandacht. In de toekomst zul-
len we misschien onze aandacht hiervoor even verliezen, maar hope-
lijk ontmoeten we nog mensen zoals jij die onze aandacht helpen rich-
ten. Misschien moeten we maar meenemen dat we hier niet op moeten 
hopen maar er zelf actief naar op zoek moeten gaan. We krijgen zoveel 
theorie en kennis doorheen deze opleiding, zoveel dat ons hoofd soms 
vol zit. Wanneer je met iemand aan het praten bent kan er van alles 
door je hoofd flitsen: labels, oplossingen, andere gelijkende voorbeel-
den, enzovoort. Soms zit je hoofd gewoon vol. Hier bewust van zijn is 
stap één. Jij gaf ons de ruimte om dit in te brengen in het gesprek, onze 
eigen twijfel. We nemen hieruit mee dat bewustzijn, erbij stilstaan al 
een grote stap is en dat je hier nooit mee mag stoppen 

We zijn je dankbaar dat jij dit alles hebt kunnen verwoorden, we zijn 
er ons van bewust dat velen dit niet kunnen. We hopen in de toekomst 
een stem aan deze mensen te geven en hierbij zullen we wat we uit dit 
gesprek hebben meegenomen zeker kunnen gebruiken.

Wie is jouw 
mentaalmaatje?
Verschenen in De Morgen – 31/02/2021
PATRICK COLEMONT
Beleidsmedewerker Vlaams Patiëntenplatform en ervaringsdeskundige, 
lid van OPGanG, de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid
Ondervoorzitter Ups en Downs

De huidige evolutie van de Covid-19 pandemie 
vraagt ingrijpende maatregelen voor de bevol-
king. Of de Paaspauze nu ervaren wordt als een 
gedeeltelijke of volledige lockdown, de bur-
gers vertonen duidelijk tekenen van mentale 
vermoeidheid of zijn ‘Corona’ zo goed als beu. 
Ja, er is voorzichtige hoop en zelfs perspec-
tief dankzij de vaccinering, maar dat weegt 
nog niet op tegen het gebrek aan vertrouwen 
waarover velen klagen. Op twitter kreeg een 
tweet van Marlies Vandewalle, een Antwerpse 
mama van 3 kleine kinderen, vorige week ruim 
1500 likes en over 200 retweets, toen ze haar 
hart luchtte over de zin die ze verliest in sociaal 
contact en zo meer. Neen, het gaat niet goed 
met ons psychisch welbevinden.

Psychologen klagen al langer over het gebrek 
aan ondersteunende maatregelen om de be-
volking ook een hart onder de riem te steken. 
De nieuwe campagne “Sterker dan Corona”, 
wil de Belgen inspireren om te blijven volhou-
den. Zo vertelt ambassadrice Kim Gevaert dat 
haar kracht ligt in het er altijd blijven voor te 
gaan. Ze vraagt ook wat jouw kracht is om vol 
creativiteit en doorzettingsvermogen de crisis 
het hoofd te bieden. Maar wat als dat hoofd 
leeg geraakt en geen inspiratie meer vindt?

Zo overkwam het ook coronacommissaris Pedro 
Facon eerder dit jaar. Mede onder stress van de 
zware werkbelasting, moest hij een time-out in-
lassen. Na anderhalve maand vond hij weer de 
energie om aan de slag te gaan. In de Zevende 
Dag getuigde hij over zijn burn-out: “Niemand is 
onaantastbaar voor een psychische kwetsbaar-
heid”. “Eén op drie krijgt in het leven er mee te 
maken”, vervolgde hij. “We zien vandaag ook in 
de cijfers dat angst en depressieve gevoelens 
sterk gestegen zijn.” Volgens de Staten Generaal 
Geestelijke Gezondheid, gaat het over 700.000 
mensen die momenteel aan psychische proble-
men lijden. En toch heerst er nog een taboe rond 
en vaak ervaren de betrokkenen een stigma of 
stempel van zwakheid.

Wij willen daarom een oproep lanceren die ie-
dereen kan toepassen zodat hij kan ingrijpen 
op dat wat wellicht heel erg nodig is. Kies een 
eigen ‘mentaalmaatje’: een persoon met wie je 
kan praten over je psychisch welbevinden. Het 
kan iemand uit je nabije omgeving zijn (part-
ner, familie, vriend of kennis), maar ook een 
collega, een verenigingslid of een vertrouwde 
hulpverlener. Met een mentaalmaatje kan je 
onbevangen een praatje maken over je gevoe-
lens en stemming. Niet zozeer om te klagen en 
te zagen, maar om open te staan voor een oor 
dat begripvol luistert en milde raad kan geven. 
Neen, het hoeft niet je knuffelcontact te zijn, 
hoewel ook dat in aanmerking komt. 

Het idee om ‘er over te praten’ is natuurlijk niet 
nieuw. Het project van ‘Te Gek!?’ benadrukt dit 
al ruim 15 jaar, maar toch is er nog nood aan 
om het onder de aandacht te brengen. Zo or-
ganiseert de Vlaamse Ouderenraad een ‘Kop-
zorgen’ campagne en roept Child Focus op bij 
jongeren dat iedereen een ‘Max’ heeft, die ene 
persoon bij wie je altijd terecht kan en altijd 
voor je klaar staat.

Maar waarom enkel de jonge en oudere gene-
ratie uitnodigen om te praten of hulp te zoe-
ken? Verdient niet iedereen, los van elk geor-
ganiseerd initiatief, een luisterend oor? Een 
maatje om mentaal evenwicht te ondersteu-
nen. Het moet immers oké zijn, om te zeggen 
dat het niet oké is.

In het Rapport van de Hoge Gezondheidsraad 
(HGR) over Covid-19 en Geestelijke Gezond-
heid staat dat eenzaamheid, vereenzaming 
en sociale isolatie risicofactoren zijn voor psy-
chische problemen, ziektes en overlijdens, al 
dan niet door zelfdoding. Belangrijk is om de 
individuele en collectieve veerkracht te ver-
sterken. Ik had het genoegen om als patiën-
tenvertegenwoordiger de werkgroep als gast 
te volgen en vorige week deel te nemen aan 
het paneldebat van het HGR- webinar waarin 
de experten hun bevindingen deelden. Ik stel-
de er het concept van het mentaalmaatje voor, 
en dat werd positief verwelkomd door Isabel 
Moens, de raadgever geestelijke gezondheid 
van Minister Frank Vandenbroucke, de vader 
van het ‘knuffelcontact’. Zou hij nu ook het 
mentaalmaatje willen adopteren?

Als slotwoord van de conclusies van het 
HGR-rapport wenste voorzitter professor 
Elke Van Hoof, klinisch psychologe en be-
zieler van het Huis van Veerkracht, iedereen 
een mentaalmaatje toe. Wij durven ook ho-
pen dat Marlies, Kim, Pedro, Isabel, Frank… 
en ook jij een mentaalmaatje vinden! 
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you win some
you lose some

Tot mijn dertig jaar doorliep ik 
een grillig maar toch vrij recht 
traject. Ik was een late puber. Op 
mijn 16 was ik geregeld down en 
had ik zelfmoordgedachten. In het 
laatste jaar secundair onderwijs 
begon ik een platonische relatie 
met mijn leraar Frans. Hij gaf mij 
wat lichtheid in mijn bestaan en 
de waardering die ik zocht. Toen 
ik naar de universiteit ging, beëin-
digde ik de relatie. Deze man die 
intussen overleden is, zit echter 
nog steeds in mijn hart.

Mijn man en ik leerden elkaar pas 
kennen toen ik 26 jaar oud was. 
Na een vrijage van 2 jaar zijn we 
getrouwd. Nog eens 2 jaar later 
kondigde het eerste kind zich aan.  

ZWANGERSCHAP
Tijdens de zwangerschap vertoon-
de ik de eerste psychische proble-
men: ik zat absoluut niet op een 
roze wolk, maar was depressief. Ik 
had in mijn hoofd gestoken dat ik 
nooit een goede moeder kon zijn. 
Net na de geboorte van mijn kind 
ging ik helemaal up: het verple-
gend personeel van de materniteit 
hoorde mij in mijn kamer ruziën 
met mijn moeder die een bipolaire 
stoornis type 2 heeft. Toen ik  op-
nieuw down was, schreef de huis-
dokter mij antidepressiva voor. 
Een half jaar na de geboorte kreeg 
ik een zware manie, zelfs met een 
kortstondige psychose. Indien het 
mogelijk was geweest met mijn 
werk, zou ik zeker opgenomen zijn 
geweest in de psychiatrie maar 
dat was in mijn werkveld geen op-
tie. Daarna kwam opnieuw een de-
pressieve episode maar met lithi-
um hebben we die onder controle 
gekregen.

GEVOLGEN VAN MIJN 
AANDOENING
Door mijn aandoening verloor ik 
uiteindelijk toch mijn werk. Ik kon 
moeilijk aanvaarden dat ik een bi-
polaire stoornis had: als kind van 
een manisch depressieve moeder 

wist ik welke problemen de ziekte 
met zich meebrengt en hoe zwaar 
het op bepaalde ogenblikken kan 
zijn voor de omgeving. Ik was er 
mij van bewust dat ik levenslang 
had gekregen, net zoals iemand 
die epilepsie of suikerziekte heeft. 
Ik verloor ook enkele vrienden. 
Het ergste vond ik dat mijn beste 
vriendin afstand nam van mij om-
dat ze niet voor mij wou zorgen: 
ze zorgde al gans haar leven voor 
haar mentaal gehandicapte oude-
re zus en kon mij er niet bijnemen.
 
EENTJE IS GEENTJE
Oorspronkelijk was het onze be-
doeling om meteen na ons eerste 
kind een tweede te laten volgen: 
een jaar verschil tussen twee kin-
deren was mijn romantische ide-
aal. Door de ervaringen tijdens en 
na de eerste zwangerschap, heb ik 
die wens moeten opbergen. Daar 
ik mijn uiterste best moest doen 
om voor mijzelf en (samen met 
mijn man) voor mijn kind te zor-
gen, kon er van een tweede kind 
nog geen sprake zijn.
De relatie tussen mijn man en mij 
bleef gelukkig even diep (ze was 
veranderd maar ook verdiept).  Wij 
vonden nog steeds dat als enig 
kind opgroeien niet ideaal was 
voor het kind zelf en zijn ontwikke-
ling. Onze overtuiging groeide dat 
als één van onze kinderen ook een 
bipolaire stoornis zou blijken te 
hebben, wij als ervaringsdeskun-
digen goed geplaatst zouden zijn 
om het te leren om met de aan-
doening te leven op de best moge-
lijke manier. 
Daarom stopte ik met de pil toen 
ons eerste kind twee jaar was en 
ik mijn stabiliteit terug wat had 
hervonden. Ik werd meteen terug 
zwanger.

TWEEDE ZWANGERSCHAP 
EN BEVALLING
Onder begeleiding van mijn dokter 
stopte ik tijdens de zwangerschap 
met mijn stemmingsstabilisator. 
Zoals ik had gevreesd, verliep 

mijn stemming tijdens de tweede 
zwangerschap zoals tijdens de eer-
ste. Ik hield echter voor ogen dat 
ook deze episode zou voorbijgaan.
Met medeweten van mijn gynae-
cologe bleef ik na de geboorte tien 
dagen in de kraamafdeling om mij 
te laten opvolgen en om al zoveel 
mogelijk bezoek te ontvangen. Uit 
koppigheid heb ik opnieuw borst-
voeding gegeven. Ik heb het dan 
ook tot na het afbouwen van de 
borstvoeding zonder stemmings-
stabilisator moeten volhouden. 
Eens thuis kon ik op de steun van 
mijn man en (schoon)familie reke-
nen om mijn ups en downs binnen 
de perken te houden.

ONS GEZIN COMPLEET 
EN GEZOND
Met onze zoon en onze dochter 
was ons gezin compleet. Als we 
twee kinderen van hetzelfde ge-
slacht hadden gehad, zou ik mis-
schien nog voor een derde kind 
hebben durven gaan. Gelukkig 
was dat niet aan de orde want ik 
ben er inmiddels van overtuigd 
dat twee kinderen in combinatie 
met fulltime buitenshuis werken 
voor mij het maximum zijn dat ik 
aankan. 

Onze kinderen hebben mij tot 
verleden jaar nooit werkelijk de-
pressief of manisch gezien. Het is 
wel eens gebeurd dat ik kort mijn 
evenwicht verloor bij een discus-
sie maar ik heb het dan kunnen 
oplossen door mij tegenover mijn 
man en tegenover de kinderen 
(van zodra ze dit begrepen) te ver-
ontschuldigen. Zodoende hebben 
onze kinderen lang niet beseft dat 
ik een psychische kwetsbaarheid 
heb. Ze hebben wel van kleins af 
aan geweten dat ik actief ben in 
een zelfzorggroep voor mensen 
met de bipolaire stoornis. Tegen-
woordig zeggen de kinderen als 
er iemand van Ups & Downs belt 
dat het één van mijn vriendjes is, 
zoals ik vroeger altijd zei. Als de 
kinderen iets vragen over de aan-

doening, beantwoord ik altijd hun 
vragen.   

De kinderen zijn nu respectievelijk 
25 en 22 jaar oud. Ik betrap me er 
soms op dat ik hun gedrag obser-
veer om te zien of ze depressieve 
of manische gedragingen verto-
nen. Tot nu toe is er geen enkele 
aanwijzing in die zin: ze wonen 
nog allebei thuis, leven hun eigen 
leven en komen als gelukkig over. 
Ik hoop dat het zo blijft, maar que 
sera, sera! Ik heb er mij wel moe-
ten bij neerleggen dat mijn beide 
kinderen mijn man eerder als ba-
sisvertrouwensfiguur zien dan mij. 
Dat is ook logisch want hij was 
altijd de constante en zorgende 
ouder.

EN HOE GAAT HET NU MET MIJ?
Ik heb lang geworsteld met het ver-
lies van mijn droomjob na de eer-
ste en zwaarste manische episode. 
Mijn maatschappelijk engagement 
kan ik nu kwijt als medeverant-

woordelijke van een regionale zelf-
zorggroep van Ups & Downs. Het 
schommelen van een lage naar een 
hoge stemming en omgekeerd is 
niet gemakkelijk: niet enkel voor 
mezelf, maar ook voor mijn omge-
ving. Daardoor ben ik al meerdere 
keren van job veranderd, waar-
onder nog een keer van moeten. 
Anderzijds heb ik in Ups & Downs 
en in de bevriende organisaties 
ook vriendschappen gesloten die 
ik omwille van de gescheiden we-
relden anders nooit zou hebben 
gehad. Mijn grootste geluk is dat ik 
een man uit de duizend heb die al-
tijd instinctief heeft geweten hoe hij 
best op mij kon reageren als ik een 
up of downepisode doormaakte. Ik 
denk dat hij mij heimelijk liefst ziet 
als ik hypomaan ben. Zo heeft hij 
mij immers leren kennen en is hij 
op mij verliefd geworden. 
Als uitsmijter nog dit: ik heb wel 
dingen en mensen verloren door 
de psychische kwetsbaarheid maar 
ik heb ook een paar ongelofelijke 

dingen voor mekaar gekregen die 
iemand met een stabiele stemming 
mijns inziens niet zou kunnen of 
durven. Zo heb ik vijf jaar geleden 
door één arrogant telefoontje met 
een ambtenaar bij vreemdelingen-
zaken bekomen dat er een wereld 
openging voor twee zussen van 
mijn pleegbroer van Afrikaanse 
origine. Zij hadden geen visum ge-
kregen om het huwelijk te komen 
bijwonen. Met mijn franke teut 
overviel ik de bevoegde ambtenaar 
die besliste dat ze alsnog mochten 
overkomen naar België. Sterker 
nog: ze werden zelfs op een feest-
dag met een wagen thuis afgehaald 
om hun visum te ontvangen. De fa-
milie van mijn pleegbroer was mij 
toen enorm dankbaar maar ik weet 
nog steeds niet hoe ik dat toen voor 
mekaar heb gekregen.   
Kortom: naar mijn gevoel verlies je 
veel door je psychische kwetsbaar-
heid maar anderzijds win je ook! 

Monique

Kortom: 
naar mijn gevoel verlies je veel 
door je psychische kwetsbaarheid 
maar anderzijds win je ook! 



Ziek zijn...
moeilijk te omschrijven

Jessie Lison
Het leven is een strijd, zeggen ze.
In mijn ogen voeren zieke mensen continu een gevecht. 
Wij doen dubbel zo hard ons best om toch maar te horen bij de gezonde mensen. 
Met weemoed denken we aan ons “vroegere leven” als we het zwaar krijgen. 
Het “vroegere leven” lijkt dan wel rozengeur en maneschijn. 
Ik heb een haat-liefde verhouding met mijn ziekte. 
Ik haat mijn ziekte als ze me overmeestert, mij uitput, angstig en moedeloos achterlaat. 
Ik hou van mijn ziekte als ik terug beter word en opnieuw kan genieten 
van het leven met volle teugen en met vernieuwde energie. 
Een ziekte kan je vergelijken met een hart. 
Een hart kan hard kloppen, regelmatig kloppen en zwak tot niet kloppen. 
Een ziekte kan overheersen, stabiliseren en uitdoven. 
Een hart kan gebroken worden en een ziekte kan je breken. 
Een gebroken hart en een ziekte laten littekens na. 
Je kan een hart lijmen en een zieke oplappen. 
Een hart kan verliefd worden en bij beterschap krijg je opnieuw zin in het leven. 
Je kan harteloos of liefdevol zijn net zoals je een ziekte kan ontkennen of aanvaarden.

Leven met een bipolaire kwetsbaarheid 
voelt voor mij vaak als roeien met een 
bootje over het wassende water. Het is 
maar net hoe de wind staat, welke kant 
je gaat. Het is hoe de stroming gaat dat 
bepaalt welke kant je op gaat. Je kunt 
bijsturen, harder gaan peddelen en met 
momenten genieten van een rustige zee 
onder een blauwe hemel. Maar je weet 
dat het tij zomaar kan keren.
 
MACHTELOOSHEID
Dit wetende was ik al wel wat bevreesd 
voor de mogelijke coronagolf die ons GGZ 
landschap zou kunnen treffen. Dit leek al-
leszins mee te vallen tot in november van 
2020 de zeespiegel zachtjes begon te stij-
gen. De toch al lange wachtlijsten namen 
verder toe en crisismeldingen begonnen 
vaker binnen te druppelen. Een naar ge-
geven,  in de eerste plaats voor de cliën-
ten zelf die aanklopten in nood.
Maar ook voor de hulpverleners zelf is het 
niet gemakkelijk werken nu. Het tekort 
aan personeel, de eerder doorgevoerde 
bezuinigingen. De toenemende aanvoer 
van mensen in nood, de beperkte moge-
lijkheden die geboden kunnen worden. 
Het doet je als hulpverlener met enige 
regelmaat vervallen in gevoelens van 
machteloosheid. 

OVERSPOELING
Maar ook van overspoeling. De werkdruk 
neemt toe, er vallen vaker zaken buiten 
de boot die je erin wil houden. Je doet 
wat je kunt maar je merkt dat de boot on-
gezien toch langzaam meer water maakt. 
Dan komt het moment waarop je beseft 
dat het nu echt tijd is om te gaan hozen 
wil je niet gaan kapseizen. En dat is het 
moment waarop je vertrokken bent, denk 
ik. Stress, spanning maakt dat je kortzich-
tig wordt. Het water moet uit die boot, en 
snel. Maar het overzicht ben je kwijt. Je 
vergeet dat anderen ook meevaren die je 
mogelijk kunnen helpen. Je vergeet om 
écht te luisteren naar je cliënt waardoor 
je geen échte hulp meer biedt. Je bent 
bezig om te overleven, maar niet meer 
zozeer om te leven. De verbinding met 
jezelf raakt verloren, en daarmee ook de 
verbinding met je omgeving.

KAPSEIZEN
Pas zodra er weken zijn van aanhoudende 
slapeloze nachten, een drukkend gevoel 
op je borst en een toenemende mate van 
irritatie naar alles wat ook maar even niet 
loopt zoals je wil, komt het besef: Ik ga 
straks omvallen. Je trekt aan de bel, ver-
wittigt je collega’s en neemt wat afstand 
van de dagelijkse sleur. 

De stress en lichte somberheid van de af-
gelopen weken, dat was toch weer zo’n 
periode die ik al zo vaak heb gehad ? Vol-
gend op een periode van lichte ontrem-
ming waarin alles weer leek te dansen in 
je hoofd op fabelachtige muziek? Maar 
nee, het was dus meer dan dat. Was die 
ontremming en de daarop volgende som-
berheid dan een gevolg van de oplopen-
de stress ? Van de waterspiegel die lang-
zaam steeg ? Maar waarom voelt het dan 
hetzelfde aan ? Of is er toch wel degelijk 
een verschil als ik écht goed luister naar 
mezelf ?
 
HET RUIME SOP
De vragen dartelen door mijn hoofd als 
een onrustig veulen. Een stapje terug 
maar weer, om uiteindelijk weer twee 
stappen vooruit te zetten. Wat is het toch 
soms een ingewikkeld gedoe allemaal. 
Roeien in een bootje op open zee. Het valt 
écht niet altijd mee.

De stroming
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Jeroen Kloet
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Ik ben heel stillekes manisch geworden.
De lente kleurt mijn manie in met oranje en bewegende beelden, 
een energie die mijn kamer verlicht.
De lente draagt hierin schuld. Ik zie me zwieren in de ‘lentse’ bomen 
en vervaag tussen de bloemen.
De lente draagt me stuk en tegelijkertijd heeft het iets vertederend, 
ze geeft zo’n zachte kleine zoen met haar neerstrijkende windgolven. 
In de golven beweeg ik me op een dun board. Angstig? Ikke? Helemaal niet! 
Surfen op de hoge golven die me met macht en man proberen neer te dalen. 
Ik die bloedsterk als één lijn blijf dansen op de golven, 
mijn board verdwijnt in de massa en ik sta niet meer op de grond. 
Ik  hang in de lucht, tussen de golven te dansen met wat lijkt op witte vleugels.
De bloemen raken mijn voeten en kriebelen tussen mijn tenen. 
Het jeukende gevoel naar nog meer, nog meer van dat! “Laat maar komen”, 
roep ik tegen morgen. “Laat maar allemaal komen!”
Tot wanneer dan, tussen de golven door, er toch eentje te zwaar begint te dalen over mij. 
Ik word geraakt door de hoogste golf en die haalt me neer.
Daar beneden blijf ik rusteloos liggen. Maandenlang.
Na een aantal maanden sta ik recht en is de lente bijna voorbij.
Ik heb ze op haar mooist gezien en ze heeft mijn manie 
overspoeld met gedwongen rust.

Nu ga ik slapen.

Yammie Fishel

TUSSEN DE 
GOLVEN
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Mie

wij,
lotgenoten

Wij lotgenoten
Wij zijn allen
Kunnen allen
Een schakel betekenen voor elkaar
Die hecht, beschermd, helpt vast te houden
Die draagt en helpt ondersteunen
Zoals…
De schakel aan een riem
Die de bagage in de tas even lichter maakt om dragen
Draaglijker
Tijdelijk
Als het even te zwaar wordt
Maar, en tevens ook,
Weer kunnenloslaten, onthechten
Als de draagkracht van de ander weer opgeladen is
Als elke deelnemer
Bereid is zijn/haar schakel te hechten aan de ander
Dan vormen we een groep
Zoals…
Bergbeklimmers die elkaar schakelen en vasthouden
Voor als er ééntje wegglijdt, de grip verliest
De grond onder zijn voeten niet meer voelt
Schakels die herenigen
Tijdens bijeenkomsten en verenigingen zoals Ups & Downs
Of zoals de schakel
Die het knuffeltje draagt aan de sluiting van een handtas
Als troost
Iets persoonlijks, een houvast hoe klein ook
Kilo’s gewicht
Kan één schakel dragen
Laat ons voor onszelf en mede daardoor
Zowel op afstand
Als nabij die schakel zijn 
En dat we allen
De vraagkracht
En de moed
Mogen hebben om
Te kunnen en te mogen aanhangen.
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Het is mijn hele leven al een strijd geweest 
om hoge toppen te beklimmen en dan te-
rug te vallen, te tuimelen en te donderen 
in een diep dal. De energie die het me tel-
kens heeft gekost om terug op te krabbe-
len, werd steeds schaarser. Ik vond ook 
geen hulpmiddelen om me in evenwicht te 
houden, waardoor ik enkele opnames heb 
doorworsteld, alvorens ik aan mijn herstel 
heb kunnen werken.

Ik vond mijn medicatie in het schrijven van 
herstelverhalen, me te omringen met de 
juiste mensen, tuinieren en in hartcohe-
rentie. Tijdens de opnames werd er nog-
al summier een inleiding geboden op dit 
laatste, maar het intrigeerde me toch wat 
het zou kunnen betekenen voor me. 
Eens thuis heb ik na enkele maanden de 
boeken van Katrien Geeraerts in handen 
genomen en hiermee aan de slag gegaan. 
Niet in één trek, nee, ik heb er echt mee ge-
werkt. Sommige dagen kon ik me verdie-
pen in de theorie, andere dagen ging ik aan 
de slag met de ademhalingsoefeningen. 
Ik merkte dat mijn toppen niet zo beang-
stigend hoog meer werden, en mijn dalen 
eigenlijk ook niet zo diep meer oogden. 
Mijn medicatie werd bijna afgebouwd tot 
het hoogt noodzakelijke, en dus zocht ik 
mijn heil in de dingen die me niet te veel 
energie zouden kosten, iets waar ik de 
laatste tijd heel weinig van heb overge-
houden met de pandemie.

Tijdens de hamsterfiles aan de ingang 
van de supermarkt oefende ik de adem-
halingsoefeningen dankzij een eenvou-
dige en gratis app. Terwijl anderen zich 
druk maakten, bleef ik rustig, en was mijn 
lichaam in rust. Geen paniek, geen angst, 
geen onrust. Dingen kunnen eindelijk nu 
blijven hoe ze zijn.

Aangezien ik volop aan het inzetten ben 
op ervaringsdeskundigheid om lotgeno-
ten verder te helpen in herstel, wil ik zo 
veel mogelijk deze technieken versprei-
den. Ik heb besloten de opleiding te vol-
gen tot hartcoherentietherapeut en werk 
vanaf mei al met de eerste mensen die 
nood hebben aan extra ondersteuning 
tijdens de pandemie, om angst, paniek of 
chronische hyperventilatie tegen te gaan.
Bij Bipolariteit helpt hartcoherentie om 
dicht bij jezelf te blijven en jezelf niet te 
verliezen in episodes waar je controle 
verliest door de omstandigheden of in-
vloeden die rondom jouw circuleren. 

WAT IS NU HARTCOHERENTIE?
Wanneer het hart coherent werkt, bete-
kent het dat het versnellen en vertragen 
van onze hartslag op elkaar zijn afge-
stemd. Als we inademen, versnelt onze 
hartslag, wanneer we uitademen, ver-
traagt onze hartslag.

Wanneer we op dit regelmatig tempo afwis-
selen, noemen we dit hartcoherentie.
Hartslag wordt bepaald door drie aspecten:
• Door gedachten
• Door emoties
• Door ademhaling
Via de ademhaling en vooral door de fo-
cus erop kunnen we de hartslag en ons-
zelf dus in evenwicht brengen.
Door ademhalingsoefeningen wordt het 
hartritme gelijkmatiger. Het lichaam 
produceert dan minder stress hormo-
nen (cortisol) en meer DHEA. DHEA gaat 
veroudering, geheugenverlies, vermoeid-
heid en burn-out tegen. Meer veerkracht 
dus, tegenover stress.
Door middel van een sensor en visuali-
satie op een scherm kan je jouw adem-
halingspatronen observeren. Negatieve 
gevoelens laten een incoherent patroon 
zien, terwijl positieve gevoelens – vb. 
waardering een coherent hartritme en 
dus rustige golvende patroon tonen.
Vanaf mei 2021 kan je bij mij terecht voor 
een traject hartcoherentie te volgen. Ik 
hoop hierbij vele lotgenoten te kunnen 
ondersteunen bij hun herstel, zoals hart-
coherentie mij elke dag een veilige bo-
dem geeft.

Ik geef graag meer informatie wanneer 
je denkt dat hartcoherentie iets voor jou 
kan betekenen. Schrijf me gerust op sop-
hiebuyt@gmail.com.

Hartcoherentie 
Hoe ik mezelf terug heb leren 
ademen en in balans blijf.

Sophie Buytaert
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Met de verkoop van het kaartspel “Bipolar the 
cardgame”(een educatief en taboedoorbrekend 
spel over bipolaire stoornis) werd een mooie som 
ingezameld voor Ups & Downs. Waarvoor 1000* 
dank.
Er was een grote vraag naar het zelfgemaakte 
kaartspel. Ook bij onze bevriende noorderburen 
was de interesse groot. Van dokters, psychiaters, 
verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen, leer-
krachten, liefhebbers van kaartspelen, studenten 
en cliënten... dus een zeer breed publiek dat geïn-
teresseerd is in het kaartspel. 

De meeste vragen kwamen vooral uit de medische 
wereld en scholen. Alle exemplaren zullen waar-
schijnlijk spijtig genoeg verkocht zijn tegen de tijd 
dat dit artikel verschijnt.
 
Wel is er goed nieuws: er komt een vervolg op dit 
verhaal. Momenteel ben ik bezig met het aanma-
ken van een Engelstalige versie van het kaartspel 
Bipolar. Die zal ook voorzien worden van enkele 
mooie tekeningen. Ook zal het spel wat gewijzigd 
en uitgebreid worden met o.a. vriendenkaarten en 
er zal ook de mogelijkheid bestaan om het spel al-
leen te spelen.
 
Heb je zelf het kaartspel Bipolar gespeeld en wil 
je feedback geven, dan ben je altijd welkom dit te 
doen via de www.bipolarthecardgame.com. Zo kan 
ik het spel nog steeds verbeteren. Waarvoor dank!

bipolar
the cardgame

Mike De Greef

Waarschijnlijk kijk ook jij uit naar een zomerperiode 
met meer vrijheid in je doen en laten binnen -en bui-
tenshuis. Velen onder ons hebben wellicht vrienden, 
familie, collega’s of lotgenoten de voorbije maanden 
voornamelijk ontmoet via internet, telefoon of een 
andere verbinding op afstand.

“Zoomen” heeft plots een nieuwe betekenis gekregen 
met deze COVID19 pandemie en is niet meer beperkt 
tot de fotografie om beelden in close-up of ver gezicht 
vast te leggen.

E-GGZ IN EEN STROOMVERSNELLING
Tijdens deze gezondheidscrisis is ook de e-GGZ (elek-
tronische Geestelijke GezondheidsZorg) of ‘e-men-
tal-health’ in een stroomversnelling gekomen. e-GGZ 
werd vanaf de jaren 2000 geïntroduceerd en verwijst 
naar het gebruik van digitale informatie en communi-
catie technologie (ICT) als deel en ter ondersteuning 
van de geestelijke gezondheidszorg. Het betreft hier 
e-health apps, websites met gezondheidsinformatie, 
video- en teleconsultaties, IT toepassingen voor onder-
steunende processen, zoals digitale registratie en elek-
tronisch dossierbeheer van (patiënt)gegevens. E-men-
tal health gaat wellicht meer en meer een rol spelen in 
het gehele zorgtraject van datamanagement, preven-
tie, diagnostiek, behandeling, effectmeting tot nazorg.

DE MOGELIJKHEDEN MET E-MENTAL HEALTH
e-GGZ toepassingen kunnen de mogelijkheid bieden 
om klachten t.g.v. mentaal belastende omstandig-
heden (bv stress) of gerelateerd aan een psychische 
stoornis te reduceren. Preventieve zorg kan daarbij in 
verschillende vormen voorkomen, zoals websites met 
psycho-educatie, (zelf-) diagnose of therapieën met of 
zonder professionele begeleiding. Door in een vroeg 
stadium laagdrempelige online hulp aan te bieden, 
‘kunnen’ opkomende klachten die verder evolueren 
tot een ernstig psychisch probleem, verminderen. Vra-
genlijsten en gestructureerde online interviews wor-
den veel gebruikt. Een andere categorie hulpmiddelen 
zijn de behandelprogramma’s, bijvoorbeeld een pro-
gramma voor depressie op basis van geautomatiseer-
de cognitieve gedragstherapie Een psycho-educatieve 
applicatie gecombineerd met een aantal oefeningen, 
adviezen en testen zou daarvan onderdeel kunnen zijn. 

Zo(o)meren 
in de zomer? 
e-(geestelijke)gezondheidszorg
Erik Van der Eycken, 
ervaringsdeskundige bij GAMIAN Europe

VOORKEUR AAN ‘GEMENGDE’ ZORG.
Deze internet-ondersteunde behandeling kan met 
(bij voorkeur) of zonder tussenkomst van een zorg-
verlener worden aangeboden. Bij de introductie 
van e-GGZ  lag de focus bij dit type therapie voor-
namelijk op zelfhulp zonder begeleiding van een 
hulpverlener, maar al snel bleek lage therapietrouw 
veel voor te komen. Daarom wordt de laatste jaren 
de voorkeur gegeven aan ‘gemengde’ zorg (blended 
care); een combinatie van face-to-face en een te-
le-therapie.

e-GGZ toepassingen kunnen dan aangewend als re-
gelmatige ondersteunende therapie om de periode 
tussen de sessies bij de hulpverlener te overbrug-
gen. Ook in de nazorg kan e-GGZ waardevol zijn via 
psycho-educatie, ‘oefen’materiaal t.b.v. veerkracht 
of bijvoorbeeld met een ‘elektronisch dagboek’ (life-
chart) dat gedeeld kan worden met de hulpverlener. 
Een voorbeeld van e-Life chart kan je vinden op de 
website van eMoods (https://emoodtracker.com/ ) 
en op de app eMoods

ERVARINGEN MET TELE-CONSULTATIES 
TIJDENS COVID19
Aan de hand van een patiënten bevraging in ver-
scheidene Europese landen*, georganiseerd door 
GAMIAN-Europe, werd vastgesteld dat er tijdens 
deze COVID19 crisis, ca. 50% van de bevraagden 
hun weg gevonden hebben naar tele- of video con-
sultatie. Ook in Vlaanderen werden er meer derge-
lijke consultaties uitgevoerd in vergelijking met de 
pre-corona periode. Hierbij ontdekte men enkele 
specifieke ervaringen die toe te schrijven zijn aan 
een consultatie op afstand.

Een toename van het aantal tele-raadplegingen re-
sulteerde in meer vermoeidheid bij zowel hulpver-
lener als cliënt, waardoor de (vereiste) ‘dynamiek’ 
in een therapeutisch gesprek minder aanwezig was. 
Anderzijds leidde de ‘digitale muur’ bij dergelijke 
raadplegingen tot meer openheid bij cliënten. On-
derwerpen zoals bv seksualiteit konden besproken 
worden, terwijl dit bij een face-to-face gesprek vaak 
door de cliënt vermeden werd. Privacy aspecten 
kregen ook een andere dimensie  bij ‘afstandsthe-
rapie’: het was niet altijd zo evident voor de cliënt 
om in zijn thuisomgeving de noodzakelijke privacy 
te vinden. De aanwezigheid van medebewoners of 
twijfels over de internetbeveiliging waren vaak een 
storende factor.

De vermelde ervaringen zijn slechts een greep uit 
een langere reeks van aspecten waarmee rekening 
dient gehouden te worden bij de inzet van tele-con-
sultaties in de toekomst.

HET BELANG VAN LOTGENOTENCONTACT
Maar uit deze bevraging bleek ook hoe belangrijk 
lotgenotencontact is tijdens een periode met een 
beperking in sociale contacten. Mijn inziens hebben 
de zoom-bijeenkomsten van  Ups & Downs bij velen 
dan ook in zekere mate een ondersteunend effect 
gehad.

Wellicht zullen we niet meer zo zo(o)me(re)n in juli 
en augustus en hopelijk kunnen we vanaf septem-
ber de tele-bijeenkomsten vervangen door een fy-
siek samen-zijn waarbij opnieuw meer menselijke 
dynamiek ontstaat tijdens groepsgesprekken. Daar-
om wens ik jou nog een hartverwarmende ‘zoomlo-
ze’ zomer.

* Ook via Ups & Downs werd deze vragenlijst ver-
spreid en mogelijks heb jij aan deze enquête deel-
genomen.



RECENSIE DOOR DIRK

Het boek is enerzijds het verhaal van een man, Simon, die vanuit een bipolaire stoornis, geleidelijk aan af-
glijdt naar een zware psychose met paranoia, met alle gevolgen die daaraan gekoppeld zijn, verteld vanuit 
het standpunt van zijn vriendin Leo. Het is een roman waarin het heden (een fietsrace tegen de tijd doorheen 
Brussel) en het verleden mooi door elkaar geweven zijn. Het is een meeslepend verhaal, die ook mensen 
zal kunnen bekoren die niet rechtstreeks met deze problematiek te maken hebben. Het zal voor deze men-
sen misschien een griezelige kennismaking zijn met een onbekende psychische ziekte. Mogelijk opent het de 
ogen van mensen voor mensen met deze problematiek.

‘Ik ben er niet’  is anderzijds ook een verhaal over de toewijding van Leo die, ondanks alle problemen van 
Simon, trouw blijft en haar vriend door dik en dun steunt. Naast een verhaal over een psychose is het ook een 
verhaal over een relatie van twee personen met een moeilijke jeugd. De plot werkt langzaam maar spannend 
toe naar het einde, dat niet echt een einde is. Je zal je afvragen hoe het verhaal en de relatie verder zal lopen. 
Het is een lijvig werk van een dikke vijfhonderd bladzijden en misschien zal dit sommige mensen afschrikken. 
Lize Spit maakt gebruikt van lange volzinnen, wat misschien niet bij iedereen in de smaak valt. Maar eens je 
je laat meeslepen in het verhaal, blijf je lezen. Toch een aanrader!
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RECENSIE DOOR MONIQUE

Beste lotgenoten

Het is tijd om komaf te maken met het stigma dat aan personen 
met een psychische kwetsbaarheid kleeft. En dan heb ik het niet 
over de vooroordelen die jan met de pet tegenover ons heeft 
maar wel over hoe journalisten, scenaristen en schrijvers ons 
afschilderen. Zij maken namelijk deel uit van de vierde macht: 
de media. Wanneer de media een negatief beeld schetsen van 
mensen met een psychische kwetsbaarheid, versterken ze de 
stigma’s waarmee wij hebben af te rekenen. 

Het tweede boek van Lize Spit ‘ Ik ben er niet’ gaat over het sa-
menleven met iemand met een bipolaire stoornis. Wanneer Leo 
10 jaar samenwoont met haar partner Simon, is deze laatste 
beetje bij beetje niet meer te herkennen. Hij eet en slaapt niet 
meer, ontwikkelt complottheorieën en functioneert niet meer. 
Uiteindelijk wordt hij manisch en ontwikkelt een psychose, 
waarbij er sprake is van wanen en hallucinaties. Tot daar kan ik 
er inkomen. 

Op het ogenblik dat Simon zijn en Leo’s kat martelt en doodt 
en de baby van de beste vriendin van Leo ontvoert, gaat het 
mij echter te ver. Het betreft hier immers ernstige criminele de-
licten. Ik ben nu bijna 25 jaar bij Ups & Downs en ik ken geen 

enkele lotgenoot die zich tijdens een manie of depressie heeft 
bezondigd aan dergelijke misdrijven. Bij psychose komt er wel-
iswaar meer (meestal verbale) agressie voor dan bij mensen die 
dit ziektebeeld niet hebben maar er is geen bewijs van een ver-
hoogd voorkomen van geweldmisdrijven. 

Het personage Simon uit ‘Ik ben er niet’ doet mij denken aan het 
personage Rafaël Campo uit de soap ‘Thuis’: hij verleidde zijn 
halfzus Femke, stichtte brand en ging de vriend van Femke met 
een mes te lijf. Ook in deze serie werd als uitleg voor het plegen 
van die feiten aangegeven dat hij een bipolaire stoornis had. 

Als de media mensen met een psychische kwetsbaarheid zo ne-
gatief afschilderen, dan doorkruist dit ons streven om te berei-
ken dat onze familie, vrienden, collega’s, kennissen, omgeving 
ons als volwaardig beschouwen. Daarom vind ik dit boek welis-
waar goed geschreven maar niet oké.

Productcode (EAN): 9789493168718
Uitgeverij: Das Mag Uitgeverij B.V. Twee recensies van het boek 

van Lize Spit ‘Ik ben er niet’ 
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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. Van-
daar dat er soms nog data ontbreken in 
de programma’s of er helemaal nog geen 
programma’s ter beschikking werden ge-
steld door de plaatselijke zelfzorggroe-
pen. Hiervoor kan je steeds terecht bij 
de vermelde contactpersonen of op de 
website. 

Vanwege de verstrengde coronamaatre-
gelen en de opflakkering van het corona-
virus hebben we besloten om voorlopig 
niet meer fysiek bij elkaar te komen in 
de Ups & Downs groepen. Bijna alle Ups 
& Downs groepen bieden online bijeen-
komsten aan via Zoom (meer informatie 
vind je in het programma hieronder).  
Check veiligheidshalve altijd eerst onze 
site, als je aan een bijeenkomst wil deel-
nemen.
 
 ANTWERPEN 

Waar?
Als de fysieke bijeenkomsten doorgaan: 
Cultureel Centrum Berchem, Driekonin-
genstraat, 2600 Berchem. (In niet-corona-
tijden!)

Wanneer?
Normaal gezien elke derde woensdag van 
de maand, telkens van 19 tot 22 uur (met 
pauze).

Programma
Wegens de coronamaatregelen blijven de 
fysieke bijeenkomsten van Ups & Downs 
Antwerpen afgelast omdat coronaproof 
vergaderen in Cultureel Centrum Ber-
chem moeilijk is.

Wens je deel te nemen aan deze Zoom-bij-
eenkomsten, mail dan naar antwerpen@
upsendowns.be

Woensdag 16 september hopen we terug 
fysiek bijeen te komen met als onder-
werp:  delen van ervaringen post corona.

Contactpersoon
Johan: 0495 53 85 80
E-mail: antwerpen@upsendowns.be

BRASSCHAAT

Wegens de coronamaatregelen worden 
de bijeenkomsten van Ups & Downs Bras-
schaat voorlopig online georganiseerd 
via Zoom. Wil je deelnemen aan een bij-
eenkomst, stuur dan uiterlijk de dag zelf 
vóór 17 uur een mailtje naar brasschaat@
upsendowns.be

Waar?
Als de fysieke bijeenkomsten doorgaan: 
Zaal Grasdries, Grasdries 2, 2930 Bras-
schaat.

Wanneer?
Elke laatste donderdag van de maand, 
telkens van 19 tot 21.30 uur. 

Programma:
24/06/2021 : rondetafelgesprek. Afhan-
kelijk van de evolutie van Covid-19 zullen 
deze bijeenkomsten al dan niet fysiek 
doorgaan. Kijk regelmatig op onze web-
site voor welke thema’s aan bod komen; 
wij houden de site up-to-date.

09/09/2021: om 19u infoavond.
Heb je vragen over Bipolaire stoornis? 
Wil je graag in dialoog gaan met een er-
varingsdeskundige? Kom dan naar onze 
infoavond. De infoavond is gratis en staat 
open voor lotgenoten, partners, familie, 
vrienden, kennissen, ervaringsdeskundi-
gen, begeleiders en hulpverleners. Vooraf 
inschrijven is niet nodig.

Contactpersoon
Erika: 0476 78 02 71
E-mail: brasschaat@upsendowns.be

BRUGGE

Vanwege de opflakkering van het corona-
virus en de sluiting van onze vergaderlo-
catie worden de bijeenkomsten momen-
teel online via Zoom georganiseerd.   

Waar?
Als de fysieke bijeenkomsten doorgaan: 
Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 
Brugge 

Wanneer?
In principe elke laatste zondag van de 
maand van 14 tot 17 uur (met pauze).

Programma:
Zondag 27 juni 2021: Rondetafelgesprek 
via Zoom. Wil je graag deelnemen? Mail 
dan naar brugge@upsendowns.be

Geen bijeenkomsten in juli en augustus – 
eventueel wel een wandeling in de stad. 
Informatie zal nog volgen. 

Datum van mogelijke heropstart van fy-
sieke bijeenkomsten in september nog te 
bepalen.

Contactpersonen
Gelieve te bellen tussen 18 en 21 uur
Marieanne: 0479 41 35 36    
Chantal: 0476 75 94 22
E-mail: brugge@upsendowns.be
BRUSSEL

Vanwege de opflakkering van het corona-
virus en de-beperkte grootte van onze 
vergaderlocatie waar coronaproof bij el-
kaar komen niet mogelijk is, hebben we 
besloten om de bijeenkomsten van Ups 
& Downs Brussel voorlopig virtueel via 
Zoom te houden. Wens je deel te nemen, 
mail dan naar brussel@upsendowns.be 

Waar?
Als de bijeenkomsten fysiek doorgaan: 
Leuvensesteenweg 399, 1030 Brussel/ 
Schaarbeek (vergaderzaal op de eerste 
verdieping).

Wanneer?
OPGELET: wijziging van datum voor de 
Zoom bijeenkomsten: van de  derde vrij-
dag van de maand tussen 19 en 21 uur 
naar de laatste zondag van de maand van 
14u tot 16u.

Programma:  
 
27/06/2021: Vrij rondetafelgesprek, onli-
ne via Zoom. 
Wil je graag deelnemen aan de boven-
staande online Zoom bijeenkomsten, 
gelieve in te schrijven via mail naar brus-
sel@upsendowns.be
 
Geen bijeenkomsten in juli en augus-
tus, maar eventueel wel wandelingen in 
groep buiten (informatie zal nog volgen). 

Datum van mogelijke heropstart van fy-
sieke bijeenkomsten in september nog te 
bepalen. 

Contactpersonen:
Ups & Downs: Rebecca: 0486 61 44 10 
(na 20 uur)
Funambule: Bernd: 0495 71 05 74
E-mail: brussel@upsendowns.be 

 
 

GEEL

Wegens de coronamaatregelen worden 
de bijeenkomsten van Ups & Downs Geel 
voorlopig online georganiseerd via Zoom.  
Je bent van harte welkom op deze online 
bijeenkomsten. 
Daarvoor kan je inschrijven door de uit-
nodigingsmail te beantwoorden. Indien 
je deze niet maandelijks ontvangt, kan je 
ons contacteren op het volgende adres: 
geel@upsendowns.be of op het nummer 
0477 65 12 65.

Waar?
Als de bijeenkomsten fysiek doorgaan: 
Ontmoetingscentrum ‘t Vooruitzicht, ge-
legen 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:  
Op dinsdag 6 juli en dinsdag 3 augustus 
plannen we om 19:.00 uur een activiteit. 
Indien de mogelijkheid bestaat doen we 
in Geel een “Zomerterrasje”!
Meer informatie hierover volgt wellicht in 
juni.
07/09/2021: Hoe gaat het met jou? Ge-
sprek met Gevoelsbuttons.
21/09/2021: Info-avond: Welkom aan 
nieuwkomers! 
Langs een groepsgesprek kom je meer 
te weten over de werking van Ups en 
Downs en i.v.m. de Bipolaire stoornis 
en een Chronische depressie. Inschrij-
ven via geel@upsendowns.be of telefo-
nisch bij Lieve (0477/651265) of bij Dirk 
(0479/490065)
05/10/2021: We nodigen An Swerts uit. Zij 
is auteur van het boek “Een bloem van 
een tante” en verder staat onze BIB in de 
kijker.

Familiegroep
Tijdens elke bijeenkomst hebben wij ook 
een bijeenkomst voor familie en omge-
ving 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.

Contactpersonen
Lieve : 0477 65 12 65
Dirk: 0479 49 00 65
E-mail: geel@upsendowns.be
 

GENT

Vanwege de coronamaatregelen zullen de 
bijeenkomsten voorlopig online, via Zoom, 
plaatsvinden. Meer informatie bij de con-
tactpersonen van Ups & Downs Gent of via 
mail aan gent@upsendowns.be 

Waar?
Als de bijeenkomsten fysiek doorgaan: 
Steunpunt Geestelijke Gezondheid 
(VVGG) , Tenderstraat 14, 9000 Gent (in 
de vergaderzaal achteraan op het gelijk-
vloers).
 
Wanneer?
De derde donderdag van de maand van 
19 tot 21.30 uur, met een korte pauze (uit-
zonderingen worden uitdrukkelijk ver-
meld).
 
Programma: 
17/06/2021: online opleiding Zoom op 
basis van slides van een opleiding van 
Veerle Van Aken, communicatietrainer, 
die de stad Gent heeft aangeboden aan 
de door haar erkende verenigingen in co-
ronatijd.
 
Volgende data: 19 augustus en 16 sep-
tember 2021. Meer informatie op de web-
site: https://www.upsendowns.be onder 
regiogroepen. 
 
Contactpersonen 
Gelieve te bellen na 19 uur.
Charis: 09 253 26 09
Hilde & Patrick: 0485 72 54 49
E-mail: gent@upsendowns.be
   

HASSELT
Vanwege de verstrengde coronamaat-
regelen en de opflakkering van het co-
ronavirus hebben we besloten om tot het 
einde van dit jaar niet meer fysiek bij el-
kaar te komen. De bijeenkomsten zullen 
voorlopig virtueel plaatsvinden. Meer in-
formatie bij de contactpersoon van Ups & 
Downs Hasselt of via mail aan hasselt@
upsendowns.be

Waar?
Als de bijeenkomsten fysiek doorgaan: 
ZOPP-Limburg, Corda Campus (voorma-
lige Philips-site), Gebouw 1 – 2de ver-
dieping, Kempische Steenweg 293, 3500 
Hasselt.
 
Wanneer?
Bijeenkomsten op elke tweede maandag 
van de maand, telkens van 20 t.e.m. 22 uur.

Contactpersoon
Patrick: 011 72 40 39
E-mail:  hasselt@upsendowns.be
 

LEDE

Vanwege de complexe en onzekere situ-
atie rond het coronavirus hebben we be-
sloten om momenteel niet meer fysiek bij 
elkaar te komen en over te schakelen op 
online bijeenkomsten via Zoom.

Waar?
Als de bijeenkomsten fysiek doorgaan: 
Ontmoetingscentrum ’t Evenwicht, Ram-
melstraat 8, 9340 Lede

Wanneer?
De bijeenkomsten vinden telkens plaats 
op elke tweede dinsdag van de maand 
vanaf 19 tot 21.30 uur (met pauze)

Programma:
08/06/2021: online rondetafelgesprek via 
zoom. Wil je graag deelnemen? Mail dan 
naar lede@upsendowns.be.   
 
In juli en augustus zijn er geen bijeenkom-
sten, maar organiseren we buitenactivi-
teiten: een wandeling en als mogelijk in 
kader van corona, samen een ijsje eten en 
iets drinken. Alle details zullen nog volgen. 

14/09/2021: rondetafelgesprek in ’t Even-
wicht als heropstart fysieke bijeenkom-
sten mogelijk is. 

Contactpersonen
Gelieve te bellen tussen 18 en 21 uur
Alison: 0479 40 49 24 
Rebecca: 0486 61 44 10
E-mail: lede@upsendowns.be

LEUVEN
Wegens de coronamaatregelen worden 
de bijeenkomsten van Ups & Downs Leu-
ven voorlopig online georganiseerd via 
Zoom. 

Waar?
Als de bijeenkomsten fysiek doorgaan: 
Jeugdherberg DE BLAUWPUT, Martela-
renlaan 11A, 3010 Leuven (achterzijde 
van station), www.leuven-hostel.com. 
 
Wanneer?
Elke tweede zondag van de maand van 
14u tot 17u.    



 A LA CARTE  1918 A LA CARTE  

Programma  
 
13/06/2021: Hoe de zon door ervaring 
straalt; woorden en vertelsels door Mie 
en Mattias.
 
11/07/2021: we maken samen een fijne 
wandeling langs Hal 5 waar we een ter-
rasje doen. Voor de liefhebbers zijn er ook 
lekkere ambachtelijke ijsjes.
 
08/08/2021: we gaan picknicken aan 
de rand van Leuven in het groen. Op z’n 
boerenfrans met een stokbrood en kaas. 
Genieten van alle lekkers en goed gezel-
schap.
 
Contactpersonen
Tom: 0484/96 57 98   
leuven@upsendowns.be 

MECHELEN

Wegens de coronamaatregelen worden 
de bijeenkomsten van Ups & Downs Me-
chelen voorlopig online georganiseerd 
via Zoom. Nieuwe leden die graag willen 
deelnemen, gelieve een mail te sturen 
naar mechelen@upsendowns.be.

Waar?
Als de bijeenkomsten fysiek doorgaan: 
Het Huis van de Mens, Hendrik Conscien-
cestraat 9, 2800 Mechelen.
 
Wanneer?
Elke laatste vrijdag van de maand van 
19.30 tot 22 uur (tenzij anders vermeld).
 
Programma
25/06/2021: we bespreken een film, een 
serie die je is bijgebleven.

30/07/2021 : Online-vergadering met 
Zoom met een open gespreksonderwerp. 
Dit om contact te houden met onze leden 
en ook nieuwe leden te introduceren.

27/08/2021 : Online-vergadering met 
Zoom met een open gespreksonderwerp. 
Dit om contact te houden met onze leden 
en ook nieuwe leden te introduceren.

24/09/2021 : Hopen wij een live-vergade-
ring te kunnen doen, mocht dit niet kun-
nen wordt het toch een online-vergade-
ring met Zoom. Het onderwerp zal zijn : 
Nevenwerkingen van medicatie.

Contactpersoon
E-mail: mechelen@upsendowns.be
Katrien: 0478 62 43 55
E-mail: katrien_dehondt@hotmail.com
Marie-Anne: 0475 81 86 25
 

YOUNG
Ups & Downs-Young moet helaas voor on-
bepaalde tijd de activiteiten stopzetten 
wegens het ontbreken van begeleiding. 

Ben je geïnteresseerd, als deelnemer of 
medeorganisator in deze jongerengroep? 
Laat het weten bij Erik.

Contactpersoon
E-mail: young@upsendowns.be
Erik: 0477 35 74 7

ANDERE ZELFZORGGROEPEN

BRUSSEL: LE FUNAMBULE

Er bestaat een Franstalige vereniging ‘Le 
Funambule’ in Brussel (Groupe d’entrai-
de pour et par les personnes vivant avec 
un trouble bipolaire et leur entourage).

Contactpersonen 
Telefonisch onthaal: 0492 56 79 31 
E-mail : info@funambuleinfo.be 
Website: www.funambuleinfo.be
Facebook:www.facebook.com/funambu-
le.bruxelles

OPROEP: 

artikels, gedichten en kunstwerken gezocht 
voor Ups & Downs tijdschrift 

Nummer 3 van 2021 zal een themanummer worden gewijd 
aan ‘Zingeving’. We gaan aandacht besteden aan hoe mensen 
een doel in hun leven vormgeven. Hoe we betekenisvol probe-
ren te zijn, voor ons zelf, maar ook voor onze naaste omgeving 
of zelfs maatschappelijk. Voor de pagina ‘Kreatieve Kriebels’ 
zien we het thema ‘Zingeving’ graag verbeeld. In een gedicht, 
een collage, een schilderij of tekening…
De deadline voor de inzendingen voor nummer 3 is 25 juli 
2021 (de artikels graag in een Word document leveren en tekst 
in lettertype Arial en lettergrootte 10). 

Publicatie kan ook altijd anoniem of onder een pseudoniem. 
Je kan jouw inzending via e-mail bezorgen aan het Ups & 
Downs redactieteam op het mailadres: redactieteam@upsen-
downs.be  (voorkeurmethode), of per post naar: Ups & Downs 
vzw, Redactieteam tijdschrift, p/a Tenderstraat 14, 9000 Gent. 

BELANGRIJK NIEUWS! 

Vanaf 1 januari 2021 zijn giften aan Ups & Downs 
fiscaal aftrekbaar
 
Sinds 1 januari 2021 zijn giften aan Ups & Downs fiscaal aftrek-
baar! (Het attest wordt uitgereikt in het jaar dat volgt). Wil je 
onze werking dit jaar ondersteunen met een gift, dan krijg je 
van de belastingen een vermindering van 45 % op het gestorte 
bedrag. Dit kan voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis, die op 
onze rekening staan ten laatste op 31 december. Zo kost een 
gift van 40 euro je slechts 22 euro, want je krijgt 18 euro terug. 
Een gift van 100 euro kost je 55 euro.
 
De betaling van de bijdrage kan op de rekening: BE58 42801159 
6179, op naam van: Ups & Downs vzw Tenderstraat 14 9000 
Gent. Mededeling: ‘gift’. 
 
Opgelet! Wil bij de overschrijving de gift aub niet combine-
ren met een andere betaling. Hernieuwing van lidmaatschap 
dient via een aparte overschrijving te gebeuren. 

Ups & Downs krijgt geen werkingssubsidies. Onze vereniging 
draait dus volledig op onze enthousiaste vrijwilligers. Dankzij 
jouw bijdrage kunnen we onze werking ter ondersteuning van 
lotgenoten en hun omgeving verstevigen en verder uitbouwen.   



Uit sympathie en met financiële steun van:

ZELFZORG

Liefde kent

tijd noch ruimte

Ze is van een

vreemde hardnekkigheid

Ze gaat niet over

als jij het wil

Ze dwingt je 

tot een hoger 

bewustzijn

Anders verzink je

in het niet

Mie 


