
Een bipolaire stoornis is een stemmingsstoornis die vroeger gekend was als

‘manisch-depressief’. Bipolair verwijst naar de twee uitersten die je doormaakt in

de stoornis: een manie en een depressie. Bij een manie ervaar je extreme

uitgelatenheid of euforie. Bij een depressie ervaar je een gevoel van leegte.

Bij een bipolaire stoornis wisselen manie en depressie elkaar af. Dat kan kort op

elkaar komen, maar er kunnen ook een aantal maanden overheen gaan.

Symptomen

Je kan een bipolaire stoornis vergelijken met de wip in een speeltuin. Je kan enorm

de hoogte ingaan, door je af te zetten van de grond. Hoe hoger je de lucht in gaat,

hoe harder je terug neerkomt. De hoogte ingaan, kan je vergelijken met een manie.

Terug dalen staat symbool voor een depressie.

Je kan ook een hypomanie krijgen. Dan heb je een mildere vorm van manie, maar

die volgt nog altijd door een depressieve periode.

Symptomen van een manie zijn bijvoorbeeld:

Veel mensen ervaren ook een psychose in een manie.

Symptomen van een depressie zijn onder andere:

Waar kan je terecht met vragen over bipolair zijn?

Met vragen over bipolaire stoornis, kan je terecht op de website van Ups & Downs.

Zij organiseren ook lotgenotencontact. Bij Ups&Downs Young ontmoet je andere

jongeren van 16 jaar en ouder die ook een bipolaire stoornis hebben.

Ga langs bij TEJO

Vind een TEJO in je buurt voor
gratis therapeutische hulp. Maak
liefst eerst een afspraak via
telefoon of mail.

Door Ups en Downs 11-24 jaar

BIPOLAIRE STOORNIS, WAT IS DAT?

je hebt weinig tot geen behoefte aan slaap•

je bent een spraakwaterval•

je bent hyperactief en hebt moeite om stil te zitten•

je hebt grootheidswaanzin•

je geeft veel geld uit•

je hebt meer behoefte aan seksualiteit•

gevoel van leegte•

schaamtegevoelens•

je kan je slecht concentreren•

je verwaarloost jezelf en/of je woonst•

je ervaart geen plezier meer•

je bent vermoeid en slaapt veel•

je hebt zelfmoordgedachten,…•

PRAAT EROVER

Chat met JAC

Ma-vr: 13-19u.

Mail met CLB

Mail met het CLB van jouw school

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

https://www.upsendowns.be/
https://tejo.be/vind-een-tejo-huis/lijst/
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php
https://awel.be/forum



