
LimaPeter Vic
38 jaar38 jaar

AlcoholprobleemAlcoholprobleem

GevoeligGevoelig

Opnieuw gehuwdOpnieuw gehuwd  
na vechtscheiding metna vechtscheiding met

vorige echtgenotevorige echtgenote
  

Gastric bypassGastric bypass  

Vindt job belangrijkVindt job belangrijk

KinderenKinderen

22 jaar22 jaar
Geadopteerd op 2-jarigeGeadopteerd op 2-jarige
leeftijdleeftijd

Braziliaanse rootsBraziliaanse roots

Zachtaardig, behulpzaamZachtaardig, behulpzaam

Komt uit warm gezinKomt uit warm gezin
Probleemloze jeugdProbleemloze jeugd

Wilde net als haar moederWilde net als haar moeder
politieagent wordenpolitieagent worden

Gebruikt sporadischGebruikt sporadisch
cannabiscannabis

26 jaar26 jaar
SportiefSportief  
(voetbal, triatlon)(voetbal, triatlon)
Ouders gescheidenOuders gescheiden

in jeugdjarenin jeugdjaren
Hogere universitaire studiesHogere universitaire studies

& Erasmus-uitwisseling& Erasmus-uitwisseling
Ambitieus,Ambitieus,

perfectionist, legtperfectionist, legt
lat hoog voorlat hoog voor

zichzelfzichzelf
Beste vriendin = JulieBeste vriendin = Julie DoorzetterDoorzetter

Scan de code en lees op onze
website een korte tekst over het

leven van Peter, Lima en Vic.



LimaVic Peter
* Voorbije jaar moeilijkheden op 
  verschillende vlakken:
  - Overlijden grootvader
  - Moeilijk contact vader
  - Financiële problemen
  - Vechtscheiding vorige relatie
  - Relationele problemen ten gevolge  
    van alcoholgebruik
  - Verstoorde bloedwaarden
  - Job verloren
* Zelfverwaarlozing (niet meer eten, 
  veel alcohol drinken)
* Alcoholgebruik ontkennen, stiekem 
  drinken
* Spoedopname door fysieke 
  achteruitgang
* Gedwongen opname gestart 
  vanwege verwaarlozing en geen 
  ziekte-inzicht
* Opname in PCM na 10 dagen op 
  intensieve zorgen in alg. ziekenhuis

* Recent veel stressfactoren:
  - Slaagde niet in fysieke proeven om    
    politie-agente te worden
  - Gevoel gefaald te hebben, denkt dat  
    iedereen haar een sukkel vindt
  - Heeft hoop opgegeven
  - Overlijden oma
* Begint dingen waar te nemen en te   
  voelen:
  - Na het drinken van koffie met 
    vriendin Julie werd hersenchip  
    geactiveerd
  - Julie is dus niet meer te vertrouwen
  - Voelt zich in de gaten gehouden en 
    denkt achtervolgd te worden
  - Er is een complot gaande om haar te 
    vinden
  - Ze scheert haar hoofd kaal
  - Ze wil de chip uit haar hoofd halen
* Lima heeft nood aan veiligheid 
* Vrijwillige opname op de Cura - PCM

* Uitdagende, maar veeleisende job
* Veel druk en hoge verwachtingen
* Vluchten in hard en veel werken
* Over eigen grenzen gaan, maar het   
  niet inzien
* Slapeloosheid
* Vermageren
* Continu piekeren
* Sociaal leven valt weg, eenzaam
* Familie en vrienden trekken aan  
  de noodrem en dringen bij Vic 
  aan om professionele hulp te 
  zoeken
* Schrik rond stigma 'psychiatrie'
* Zelfmoordpoging
* Via PAAZ (psychiatrische 
  afdeling algemeen ziekenhuis) 
  naar PCM - afdeling Waag - 
  voor langere opname


