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Om een of andere reden ben je als lezer
geïnteresseerd in de werking van PVT Min.
PVT Min werd destijds door de Bond Zonder
Naam opgericht. Het was een opvanghuis
voor Mannen In Nood.
Intussen is de naam PVT Min veranderd in
PVT Min, is het een onderdeel van OPZCRekem (Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum
Rekem) en maakt het deel uit van een
forensisch-psychiatrisch zorgcircuit.

Als je een verblijf in PVT Min overweegt, willen
we graag dat je verblijf bij ons een keuze is
waar je zelf 100% achter staat. Daarvoor is
het belangrijk dat je weet waarvoor je kiest.
Therapeutisch klimaat Een opname is immers niet vrijblijvend. Niet
voor jou maar ook niet voor de hulpverleners
die binnen de forensische zorg werken.
Van de hulpverleners verwachten we dat ze
jou te allen tijde de meest aangewezen en
Regels en afspraken gespecialiseerde zorg bieden. Meer bepaald
een goede forensische psychiatrische zorg
volgens de regels van de kunst. Als ze hier
willen werken, moeten ze zich daarmee
akkoord verklaren.
Praktische informatie

Van jou verwachten we, als je kiest voor een
verblijf op PVT Min, dat je uitdrukkelijk akkoord
gaat met de basisprincipes en huisregels die
wij in deze brochure proberen uit te leggen.
Het niet nakomen van de regels en
Het team voorwaarden kan het einde van je verblijf tot
gevolg hebben.
Die basisvoorwaarden en huisregels zijn
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Welkomstwoord
immers niet gekozen vanuit willekeur, maar
het resultaat van overleg en ervaring in
het verleden. En samenleven met andere
mensen gaat nu eenmaal niet zonder regels
en afspraken.

maken. Toch willen wij daarnaar streven en je
uitnodigen daarin mee te gaan.

Het is voor ons daarnaast vanzelfsprekend dat
je afspraken nakomt, of alleszins niet zomaar
eenzijdig verandert: met andere woorden noVEILIGHEID is een basisvoorwaarde voor nonsense, afspraak is afspraak.
je verblijf: veiligheid van het team, van de
medebewoners en niet in het minst ook Tenslotte wil je vroeg of laat misschien de stap
veiligheid van jezelf. Mensen die dagelijks naar de maatschappij terugzetten, op een
zorgen voor andere mensen kunnen dat veilige en verantwoorde manier. Wij willen
enkel goed doen wanneer ze een voldoende dat stapsgewijze doen, waarbij vrijheden
veilig gevoel hebben. Wanneer iemand zich stapsgewijs worden afgestemd op wat je op
bedreigd voelt op zijn werk kan deze uiteraard dat moment aankan.
niet het beste geven van zichzelf en is het
bovendien ook niet mogelijk om het werk vol In het kort zijn dat (iedereen heeft recht op
te houden. Als een team zich dus door jou respect, afspraak is afspraak, en afstemming
bedreigd voelt of ernstig voor de veiligheid van vrijheden) de uitgangspunten van onze
van anderen vreest, stopt je verblijf.
manier van werken. Wat dit in de praktijk
betekent, kan je al enigszins afleiden uit de
Een andere belangrijke basisvoorwaarde concrete regels die het samenleven moeten
waar wij van willen uitgaan is heel eenvoudig helpen organiseren en mogelijk maken. Wat
en tegelijk heel moeilijk: iedereen heeft recht het echt betekent kan je wellicht alleen uit de
op RESPECT. Wij willen je als hulpvrager en praktijk ervaren.
mens zo respectvol mogelijk benaderen, wij Uiteindelijk vragen wij dus een respectvolle
verwachten van jou respect zowel ten opzichte basishouding, die niet zomaar in concrete
van jezelf als tegenover je medemensen, regels te vertalen valt, maar waarvoor dus
zowel begeleiders als medebewoners.
wel een aantal regels nodig zijn om dit waar
Iemand bijvoorbeeld veroordelen op grond te maken. Deze afspraken en regels vind je
van cultuur, religie of huidskleur is respectloos. verder in de brochure, naast andere nuttige
Respect betekent dat we niet roddelen. informatie over de werking en het dagelijks
Respect is verschillende meningen naast leven binnen PVT Min.
elkaar laten bestaan.
Je kan (respectvol geuite) kritiek hebben op Moest je na het lezen van deze brochure nog
wat iemand doet, maar niet op wie iemand is. vragen hebben, kan je deze gerust aan de
Als iemand je aanspreekt op iets of je tips wil teamleden stellen.
geven moet dit zo geformuleerd worden dat de We wensen je voor de komende tijd heel veel
ander er ook iets mee kan en niet gekleineerd succes.
of gekwetst wordt.
Dit klinkt wel heel eenvoudig, maar is in de Het team forensische zorg PVT Min
praktijk niet altijd zo makkelijk om waar te
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Therapeutisch kader
Doelgroep
In PVT Min is er plaats voor 24 mannelijke
geïnterneerden vrij op proef. Internering
is aan de orde na het plegen van één of
andere delict, waarna de rechtbank oordeelt
dat de dader op het moment van de feiten
ontoerekeningsvatbaar
was,
of
door
psychische ziekte niet verantwoordelijk voor
zijn daden.

experimenteren met nieuwe vormen van
gedrag, moet een zorgeenheid tegelijk veilig
en uitnodigend zijn. Daarvoor baseren we
ons op een aantal belangrijke menselijke
basisbehoeften.

Autonomie: iedere persoon wil graag zijn leven
zelf in handen hebben.
Tijdens je verblijf zal je meer en meer inspraak
krijgen in je traject en keuzes voorgelegd
Missie
krijgen maar ook ter verantwoording geroepen
Belangrijke doelstellingen van een verblijf in worden omtrent de gevolgen van je keuzes.
PVT Min zijn terugvalpreventie, behandeling Vertrouwen, vrijheden en bepaalde privileges
van de psychiatrische problematiek en zal je moeten verdienen.
bevordering van de maatschappelijke reintegratie, resocialisatie of rehabilitatie.
Competentie:
iedereen wil het gevoel
hebben iets te kunnen, ergens goed in te zijn.
Visie
We gaan met jou op zoek naar je talenten
Tijdens je verblijf trachten we doorheen het en mogelijkheden. Aan de hand van
therapeutisch proces samen met jou een duidelijke en transparante regels en een
verschil te maken. Verschil met de gevangenis, duidelijke communicatie rond die regels en
verschil met je situatie voor de opsluiting. verwachtingen trachten we je competenties
Maar ook verschil met oude gedrag- en in de schijnwerper te zetten en te verbeteren.
denkpatronen en ongepaste manieren van Dit betekent dat we vaak samen spreken over
omgaan met jezelf en met je omgeving.
afspraken en werkpunten en ook consequent
optreden rond (het overtreden van) samen
Drie basisprincipes gelden binnen heel het gemaakte afspraken.
forensische cluster:
Verbondenheid: niemand wil graag alleen
1. Vrijheid naar verantwoordelijkheid: het staan, ieder mens wil iets betekenen.
correct opnemen van verantwoordelijkheden We trachten verbondenheid te creëren door
leidt tot meer vrijheidsgraden.
samen dingen te doen. We benaderen je met
2. Afspraak is afspraak: op gemaakte aandacht en oprechte interesse. We hebben
afspraken wordt niet teruggekomen.
begrip voor de moeilijke situatie waarin je je
3. Een klimaat van wederzijds respect, voor bevindt en voor de moed die het vraagt om
jezelf en voor de ander.
gedurende lange tijd met jezelf en met je
moeilijkheden aan de slag te gaan.
Om aan de slag te gaan en te durven

PVT Min
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Therapeutisch kader
We doen niet “zomaar” iets. We hebben lang
nagedacht over hoe een goede begeleiding
er binnen een forensische leefgroep dient uit
te zien. En we schaven dat nog voortdurend
bij. We vertrouwen daarvoor op onze eigen
ervaring, maar ook op wetenschappelijk
onderzoek en op een aantal “methodieken” (=
aanpak, benadering) en modellen zoals het
orthopedagogisch model van Bruininks, het
motivationeel werken, herstel & empowerment
(= zelfvertrouwen, zelfbewustzijn) en het
rehabilitatiemodel (= eerherstel) , het
terugvalpreventiemodel en het good lives
model enz.

PVT Min
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Begeleidingsaanbod
PVT Min heeft de ambitie om haar gasten
maatschappij te kunnen staan. In PVT
maximaal te helpen groeien. Dat kan leiden
Min word je begeleid om die stabiliteit te
tot de overgang naar een meer zelfstandige
behouden, ook als je in contact komt met
woonvorm. Maar ook een langdurig verblijf in
de uitdagingen van de maatschappij. De
PVT Min is mogelijk als dat voor jou de beste
psychiater volgt jou hierbij op.
en meest veilige omgeving is.
• Voor wie geïnterneerd is, is het belangrijk
Een heel team met mentoren, een psychiater,
om zijn plaats in de maatschappij te
een psycholoog en een sociaal assistent staat
herwinnen binnen de voorwaarden die
klaar om jou daarin te ondersteunen.
door de Commissie werden vastgelegd.
Voor sommigen is het ook belangrijk dat er
In PVT Min vinden we zorg op maat belangrijk:
actief gewerkt wordt aan hervalpreventie.
afhankelijk van jouw mogelijkheden, je
“Vrij bewegen in de maatschappij” betekent
persoonlijkheid en je eigen geschiedenis,
immers ook opnieuw in contact komen met
stippelen we met jou een eigen traject uit met
verleidingen en valkuilen. De psycholoog
individuele afspraken.
van PVT Min geeft jou hierbij de nodige
Samen met jou en met de andere bewoners
ondersteuning.
willen we PVT Min vooral een huiselijke sfeer • Ieder mens, geïnterneerd of niet, heeft
geven waarin iedereen zich thuis kan voelen.
een
eigen
persoonlijk
levenspad.
We staan samen in voor de gezelligheid,
“Zelfontplooiing”,
“Gelukkig
zijn”,
voor het onderhoud en de klusjes en voor het
“Levensdoelen
realiseren”…
huishouden.
het zijn algemene termen die ieder op een
eigen manier probeert in te vullen. Ook
Samenleven met anderen in PVT Min houdt
daar willen we tijdens jouw verblijf ruimte
een aantal leermogelijkheden in en er kan
voor creëren. Jouw mentor is daarvoor
dan ook aan verschillende thema’s gewerkt
jouw luisterend oor en coach.
worden:
• Het samenleven met anderen en Het belangrijkste doel van forensische
het verkennen en verruimen van je psychiatrie, en dus ook van PVT Min, blijft, naast
mogelijkheden in het omgaan met het behandelen van psychische problemen
anderen en met allerlei kleinere en grotere en het helpen bij een mogelijke terugkeer
problemen.
naar de maatschappij, het leren voorkomen
• Oefenen in dagdagelijkse dingen zoals van nieuwe delicten. Voorkomen is beter dan
zelfverzorging, het huishouden doen, genezen! Daarom worden delictrisico’s te allen
omgaan met een budget, vrije tijd en tijde onder de aandacht gehouden.
dagbesteding. Je mentor loodst je door dit
boeiend traject.
Delicten hebben vaak te maken met een
• Psychiatrische stabiliteit is een belangrijke “ongezonde” manier van leven zoals langere
voorwaarde om meer zelfstandig in de tijd werkloos zijn of net teveel werken,
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Begeleidingsaanbod
verveling, financiële problemen hebben, je
gezondheid verwaarlozen, geen of riskante
hobby’s uitoefenen, spanningen hebben in je
relatie of je gezin. We zien vaak dat mensen
die delicten plegen moeite hebben met die
spanningen en ze ofwel opkroppen, ofwel
agressief worden of bijvoorbeeld alcohol en
drugs gaan gebruiken.
Vaak zijn de feiten die gepleegd werden een
ongelukkig antwoord op een heel menselijke
behoefte zoals de behoefte aan innerlijke
rust, de behoefte aan vriendschap en
samenhorigheid, de behoefte ergens in uit te
blinken en iets te betekenen,… Die behoeften
zijn belangrijk en moeten, maar dan wel op
een gezonde manier, een plekje krijgen tijdens
je verblijf.
Samen met jou willen we kijken naar de
schade die er aangericht is door je delict,
niet alleen voor jezelf maar ook voor je
omgeving en je slachtoffer. Misschien zijn er
wel mogelijkheden om die schade op één of
andere manier te herstellen.

PVT Min

Tenslotte vinden we het zeer belangrijk
om samen met jou te gaan kijken naar wat
en wie er allemaal belangrijk voor je is in je
leven. Misschien heb je nog ouders, broers
en zussen of ben je zelf wel papa. Ook dat
moet dan een plaats krijgen binnen je verblijf.
We weten immers dat mensen die zich niet
alleen voelen, die het gevoel hebben dat ze
iets betekenen voor anderen en dat ze graag
gezien worden, veel minder kans lopen op
probleemgedrag of op psychische ziektes.
Waar mogelijk, in het kader van vrijheid
naar verantwoordelijkheid, wordt er dus
gestreefd naar het zetten van stapjes naar
de maatschappij. Dat kan bv. gaan om een
dagactiviteit, opleiding of werk buiten PVT Min,
om een vrijetijdsactiviteit of om het opbouwen
van een vriendenkring of het herstellen en
onderhouden van contacten met je familie.
Maar ook doorstromen naar een begeleide
meer zelfstandige woonvorm behoort dus tot
de mogelijkheden.
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Therapeutisch klimaat
Basisregels
Regels zorgen voor de basis die nodig is voor
de leefbaarheid van de groep, ze zijn er in het
algemeen belang. Ze geven hele brede grens
aan die wel voor iedereen geldt. Je moet je
eraan houden en we discussiëren er niet over.
Overtreding heeft altijd een gevolg.
1. Geweld t.a.v. medebewoners of personeel,
zowel verbaal als fysiek, of agressie naar
materialen wordt niet geaccepteerd. Soms
is het moeilijk om op een aanvaardbare
manier om te gaan met kwaadheid of irritatie
en soms ben je omwille van het op een niet
aanvaardbare manier uiten van agressie in de
problemen gekomen. Daarom is het ook een
onderdeel van je verblijf om je alternatieven
aan te reiken voor gewelddadig gedrag.
Zowel op verbale als fysieke agressie zullen
er gepaste maatregelen volgen. Fysieke
agressie naar personen betekent sowieso een
time-out, bijvoorbeeld naar de crisismodule in
Rekem.

Voor de meeste bewoners geldt echter een
totaal alcoholverbod en staat dat ook vermeld
in de voorwaarden van de Commissie. Voor
hen is ook het gebruik van alcoholarm bier
(Tourtel, Buckler…) en alcoholvrije wijn niet
toegestaan.
Bij overtreding van deze regel zal de alcoholen drugsprocedure toegepast worden.
3. Seksualiteit en partnerrelatie: seksualiteit
en relaties horen bij het leven. We staan
achter een relatie als de evenwaardigheid en
de veiligheid van beide partners bewaard blijft
en de relatie het groepsgebeuren of je verblijf
niet verstoort. We verwachten dat je open
en transparant bent over je relaties en dat er
afspraken rond gemaakt kunnen worden. Het
is in PVT Min niet mogelijk je partner op je
kamer te ontvangen.

4. Handelen, verkopen en ruilen van
goederen onderling kan niet. Het risico op
misbruik is immers erg groot hetgeen afbreuk
2. Druggebruik - eender welke illegale drugs - doet aan een veilig leefklimaat.
is streng verboden binnen PVT Min. Personeel
kan je op ieder moment screenen op alcohol- 5. Ontvluchting: Je mag PVT Min niet verlaten
of druggebruik. Bezorgen of verkopen van zonder voorafgaandelijke toestemming van het
verslavende middelen is een zeer ernstig team. Indien je toch zonder toelating vertrekt,
vergrijp en zal streng worden gesanctioneerd. of wanneer je niet (tijdig) terugkeert van
Bij betrapping melden we dit aan de directie een uitstap, wordt de ontvluchtingprocedure
en kan je verblijf beëindigd worden.
toegepast. Dit betekent dat de politiediensten
Alcoholgebruik en het bezit van alcohol in PVT op de hoogte worden gebracht die op hun
Min zelf is verboden.
beurt een seiningsbericht zullen verzenden.
Buiten de zorgeenheid (bv. tijdens uitstappen) We rapporteren dit ook aan de KBM. Met een
verwachten we dat je zelf voldoende controle ontvluchting wordt je verdere verblijf in vraag
hebt over je alcoholgebruik en nooit de gesteld.
wettelijke norm van 0,5 pro mille overschrijdt.

PVT Min
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Therapeutisch klimaat
6. Voorwaarden van de KBM: De KBM beslist
over jouw vrijstelling op proef en koppelt
hieraan enkele voorwaarden die je moet
ondertekenen voor akkoord. Het niet naleven
van (één van) deze voorwaarden zal door de
justitieassistent gerapporteerd worden aan de
KBM.
7. Verplicht inkomstenbeheer: één van
onze opnamevoorwaarden is dat alle
inkomsten zorgvuldig beheerd worden.
Dit kan via lastgeving, bewindvoering of
andere individueel te bespreken vormen van
geldbeheer en wordt individueel afgewogen
en regelmatig geëvalueerd. De sociaal
assistent bespreekt dat met jou. In overleg
met jou worden ook eventuele schulden uit
het verleden afbetaald.

PVT Min
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Regels en afspraken
Even oriënteren
Er zijn vier ruimtes in PVT Min die je vrij kan
gebruiken:
• Jouw eigen kamer;
• De bewonersliving (2e verdiep);
• De bezoekersliving (gelijkvloers) als rustige
ruimte;
• Het bewonersterras (2e verdiep).

De eetruimte bevindt zich op de 3e verdieping.
Verder vind je daar ook de apotheek/
verzorgingsruimte, waar je terecht kan voor je
medicatie of andere verpleegkundige zorgen.
De 4e en 5e verdieping zijn niet vrij toegankelijk.
Je kan er wel terecht als je bij de psychiater of
psycholoog moet zijn, of in de fitnessruimte.

Op het gelijkvloers vind je het onthaal en het
bureel van de sociale dienst.
Afspraken

Op de 1e, 2e en 3e verdieping is er telkens Hierna volgen de belangrijkste afspraken voor
een gang met 8 kamers. Iedere kamer heeft bewoners van PVT Min
een slaapruimte én een sanitaire ruimte met
wc en douche.
Bezoek
Externe bezoekers kunnen enkel ontvangen
De badkamer, op de verdieping waar je slaapt, worden in de bezoekersliving op gelijkvloers.
kan gebruikt worden tijdens de openingsuren. De bezoekuren zijn: dinsdag en donderdag
We verwachten dat je ze na gebruik weer tussen 19.00 - 21.00 uur;
proper achterlaat. Bij het gebruik van de zaterdag en zondag tussen 14.00 - 16.00 uur
gemeenschappelijke toiletten vragen wij
eveneens aandacht voor de netheid en de Briefwisseling en telefoon
hygiëne.
Briefwisseling:
(naam)
Op elke gang vind je ook een camera terug PVT Min
alsook in de hal en in de garage. Deze Lange Scholiersstraat 98
camera’s zijn er niet om jullie op elk moment 2060 Antwerpen
te monitoren maar wel voor de algemene
veiligheid. Het spreekt voor zich dat we met de De medewerkers van PVT Min kunnen te allen
camerabeelden met de nodige behoedzaam tijde vragen je post te openen in het bijzijn van
en respect voor de privacy omspringen.
afdelingspersoneel.
Op de 2e verdieping vind je het teamlokaal.
Daar is vrijwel steeds iemand van begeleiding
aanwezig. Verder is er op de 2e verdieping
nog het bureel van de verpleegkundige
leidinggevende en een gespreksruimte.

PVT Min

Telefoon:
03/235 67 05
Fax
03/272 56 21
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Regels en afspraken
Zakgeld
Op maandag, tussen 16.00 - 16.30 uur,
en op donderdag tussen 16.00 - 16.30 uur
is er mogelijkheid om zakgeld af te halen.
Door omstandigheden kan het uitzonderlijk
gebeuren dat de uren van zakgeldbedeling
wijzigen. Het bedrag is voor iedereen
verschillend en is onder andere afhankelijk
van je inkomen.
Was
Het beddengoed kan je van ons lenen.
Maandagavond is het bedeling van proper
beddengoed. Elke dinsdagochtend steek je
de vuile lakens en kussensloop in de daarvoor
bestemde zakken. De zakken worden
verzameld in de waskar op de 2e verdieping.
Iedere ochtend leg je jouw bed netjes open
zodat er degelijk verlucht kan worden.
Je bent zelf verantwoordelijk voor je
wekelijkse kledingwas. Daartoe krijg je een
vaste wasdag. Concrete afspraken hierover
maak je met je mentor.
Je kan gebruik maken van de wasmachines
in de waskelder. Tijdens de kantooruren kan
je aan een medewerker vragen om de deur
te openen van het waslokaal in de kelder.
Buiten de kantooruren kan je dit vragen aan
je mentor of aan een andere begeleider. Er
ligt een wasregister waar je moet opschrijven
wanneer en hoeveel je wast of de droogkast
gebruikt. De kosten worden aangerekend via
de factuur.

van de taken wordt besproken tijdens de
bewonersvergadering of tijdens het weekend
met de begeleider die op dienst is.
Het gaat hierbij om taken zoals livingpoets,
trappenhal, vuilnisbakken buiten zetten en
proper maken, taken in het weekend zoals
afwas, eetzaal en keuken dweilen…
Je eigen kamer
De kamer die je toegewezen krijgt is strikt privé.
Het is niet toegestaan om andere bewoners
of bezoekers op jouw kamer toe te laten. Met
hen kan je afspreken in de bewonersliving.
We verwachten dat je jouw kamer en je
persoonlijke kasten netjes houdt: minimaal
1x per week opruimen, kleren wegbergen,
proper bedlinnen opleggen, je kamer afstoffen
en dweilen… Hiervoor is er elke week een
moment voorzien. Als het nodig is, steekt het
personeel van de zorgeenheid een handje toe
om je dit aan te leren.
Wanneer het team oordeelt dat je
kamerhygiëne ontoereikend is, bijvoorbeeld
doordat je ziek bent, kan beslist worden dat
wekelijks poetshulp door de begeleiding
noodzakelijk is.
Je beschikt over een eigen sleutel of badge
van je kamer. Indien nodig kan de begeleiding
je kamer openen. Er is een oproepsysteem
voorzien in de badkamer, om hulp in te roepen
in geval van nood.
Schade die expres wordt aangebracht aan de
kamer zal je moeten vergoeden.

Brandveiligheid
Taken van de zorgeenheid
Om
veiligheidsredenen
mogen
enkel
We vragen je om je steentje bij te dragen onderstaande
elektrische
toestellen,
aan de huishoudelijke taken. De verdeling eigendom van de patiënt/bewoner, op hun

PVT Min
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Regels en afspraken
slaapkamer aanwezig zijn: scheermachine
of ladyshave, haardroger en/of krultang,
elektrische tandenborstel, radio, wekkerradio,
Dvd-speler, home cinemasysteem en/of
stereo-installatie, cassetterecorder, cd-speler,
televisie (flatscreen; beeldbuistoestellen zijn
niet toegelaten), spelconsole en/of computer/
laptop. Andere elektrische toestellen mogen
enkel mits uitdrukkelijke toelating van de
verpleegkundig leidinggevende.
De patiënten/bewoners mogen geen elektrische toestellen die een warmteweerstand
bevatten in hun kamer hebben en gebruiken.
Hieronder een niet-limitatieve opsomming van
de meest voorkomende elektrische toestellen
met een warmteweerstand:
• koffiezet (alle soorten en vormen);
• strijkijzer, waterkoker;
• elektrisch deken;
• elektrisch verwarmingstoestel;
• geurverspreider op netstroom, ….
Het gebruik van dominostekkers is verboden.
Enkel een beperkt aantal contactdozen met
penaarding is toegelaten. Soepele leidingen
van elektrische toestellen en de elektrische
toestellen zelf moeten in goede staat zijn
(geen beschadiging aan kabel of stekker),
mogen de doorgangen niet verhinderen en
geen struikelgevaar creëren.

De aanwezigheid en het gebruik van kaarsen
is verboden.
Er mag geen meubilair van thuis meegebracht
worden. Op de slaapkamer mag enkel het
meubilair van OPZC Rekem staan. Uitzondering
hierop is de afdeling PVT. In het PVT kan
men in overleg met de preventieadviseur
van OPZC Rekem een beperkt aantal aan
meubilair toestaan dat door de bewoner wordt
aangekocht
GSM
Je kan akkoord vragen om een gsm aan te
kopen. Het beheer bekijkt of je over voldoende
financiële middelen beschikt. Bij een positief
antwoord verwachten we dat je volgende
richtlijnen respecteert:
• Tijdens
groepssessies
en
gemeenschappelijke maaltijden vragen we
dat de GSM volledig uitstaat of op ‘stil’.
• Abonnementen zijn niet toegestaan. Je
belkaart betaal je met het zakgeld.
• Toestellen met camera zijn toegelaten, maar
de privacy van anderen dient ten allen tijde
gerespecteerd te worden. Bij overtredingen
worden er maatregelen genomen.
• We bespreken graag met jou de contacten
die je onderhoudt, we verwachten ook hier
openheid en transparantie.
• Als er risico’s verbonden zijn aan het
gebruik van de GSM, kunnen er individueel
afspraken gemaakt worden over het gebruik
ervan.

Bij twijfel, of als het therapeutisch/medisch
verantwoord is, zal de verpleegkundig
leidinggevende beslissen of het elektrisch
toestel wel of niet toegelaten wordt.
Computer/internet
Op de zorgeenheid is een computer voorzien.
Deze is uitsluitend voor gemeenschappelijk
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gebruik. Paswoorden en persoonlijke
documenten mogen hier niet op bewaard
worden. Je kan via deze computer ook op
internet, volgens de afspraken in een af te
sluiten contractje.
Via het wekelijkse team kan je de toestemming
vragen om gebruik te kunnen maken van
internet via je eigen GSM en persoonlijke
laptop. Het team overweegt in welke mate
internetgebruik voor jou niet verbonden is
aan delictrisico’s en in hoever je je bereid
getoond hebt verantwoordelijkheid te nemen
om gemaakte afspraken na te leven.
Bij een positief antwoord moeten alvast
volgende richtlijnen gerespecteerd worden:
• Gebruik van internet mag je verblijf niet in
de weg staan of bemoeilijken: voldoende
nachtrust,
voldoende
persoonlijke
contacten met begeleiding, …
• De kosten voor dit internetgebruik betaal je
van je zakgeld.
• Je kan geen abonnement aangaan voor
internet-gebruik.
• Je kan geen sites bezoeken dewelke
bij wet verboden zijn: goksites, sites
waar kinderpornografie openbaar wordt
gemaakt…
• Directie heeft inspraak in het internetbeleid
en kan ten allen tijde ingrijpen indien ze dit
nodig achten.
• Het team kan controleren of je het
internetgebruik op een correcte manier
gebruikt.
• Gebruik van sociale media: foto’s,
info van de zorgeenheid (personeel,
medepatiënten), … en van de campus
mogen niet gedeeld worden.
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Het niet naleven van de afspraken kan tot gevolg
hebben dat er een strikt afsprakencontract
wordt opgesteld of dat het team beslist dat je
niet langer gebruik kan maken van internet.
De aankoop van een eigen laptop of PC is te
bespreken met mentor, het team en naargelang
je financiële mogelijkheden. Uiteraard mag er
geen delictrisico aan verbonden zijn.
Roken
PVT Min volgt hiervoor de wet op roken zoals
die van kracht is in België.
Nergens in de gebouwen mag er gerookt
worden. Roken kan dus enkel op het
bewonersterras (2e verdiep) of onder
het afdak in de tuin op het gelijkvloers.
Tijdens het wachten op je consultatie bij
de psychiater mag er op het dakterras op
de vierde verdieping eveneens gerookt
worden. Gelieve ook daar de asemmertjes
te gebruiken en peuken niet zomaar op de
grond te gooien. Bij overtredingen op de
“rookafspraken” volgen er – omwille van het
veiligheidsrisico - onmiddellijk maatregelen.
Bij herhaalde inbreuken op het rookverbod is
het om veiligheidsredenen niet mogelijk jouw
verblijf in PVT Min te handhaven.
Maaltijden
Het ontbijt kan op weekdagen genuttigd
worden vanaf 7.00 - 8u.00 uur. De ontbijttafel
wordt afgeruimd om 8.00 uur.
Tijdens het weekend kan er ontbeten worden
vanaf 8.00 uur. De ontbijttafel wordt afgeruimd
om 10.00 uur.
Het ontbijt is vrijblijvend. De twee andere
maaltijden worden gezamenlijk genuttigd.
Onze refter heeft een “restaurantopstelling”
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Pornografisch materiaal
Pornografisch materiaal wordt gedoogd
op de eigen kamer, tenzij er op een
zorgplanbespreking afgesproken is dat dit niet
kan. Indien wel toegelaten, wordt het gekoppeld
aan een aantal voorwaarden. Extreem
agressief materiaal (films, tijdschriften, …) en
kinderporno zijn strikt verboden. Het personeel
Energiedrankjes
mag regelmatig je kamer en je kasten hierop
Energiedrankjes zijn opwekkend en kunnen controleren. Vraag advies als je twijfelt of
onrust en prikkelbaarheid veroorzaken. Zolang bepaald materiaal acceptabel is.
we merken dat je er verstandig mee omgaat,
maken we er echter geen problemen rond. Vervoersmiddelen
In de gemeenschappelijke ruimtes mag je ze Tijdens je verblijf in PVT Min is het in principe
echter niet drinken.
niet toegelaten om over een voertuig met
Let wel op: in combinatie met bepaalde een verbrandingsmotor te beschikken en
psychiatrische medicatie (bv. slaapmedicatie, te besturen of een dergelijk voertuig aan te
relatine) kan het dan weer niet omdat de kopen. In functie van een resocialisatietraject
drankjes de effecten van de medicatie kan daar, na zorgvuldige afweging, echter
veranderen. Daarom kan de dokter met jou vanaf geweken worden. Dit wil zeggen dat de
een verbod op deze drankjes afspreken.
aankoop of het bezit en gebruik van een auto,
Bezit van mogelijk gevaarlijke voorwerpen
motor, … niet toegelaten is, met uitzondering
Voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen van een brommer klasse A. De aankoop
worden, pornografisch materiaal dat niet is van een brommer klasse A zal gebeuren in
toegelaten, niet of elders voorgeschreven combinatie met een contractje. Dit zijn alvast
medicatie en alcoholhoudende vloeistoffen enkele voorwaarden:
worden in beslag genomen. Op de • geen enkele medische tegenindicatie
teamvergadering wordt er dan gekeken wat
hebben
je eventueel terug in eigen bezit kan hebben. • beschikken over voldoende financiële
Wapens en wapenachtige voorwerpen blijven
mogelijk-heden
echter te allen tijde in bewaring.
Fietsen en brommers worden gestald op de
Het personeel mag regelmatig je kamer daarvoor voorziene plaats: de fietsenstalling.
en kasten controleren op niet toegelaten
voorwerpen en deze in bewaring nemen.
Zorg voor het milieu
We appreciëren het als je hobby-materiaal Onze zorg voor het leefmilieu proberen we in
dat risico’s inhoudt, op eigen initiatief bij het PVT Min op twee manieren gestalte te geven:
personeel va, de zorgeenheid in bewaring energiebeheer en afvalbeheer.
geeft.
Een goed energiebeheer start met ervoor
met tafeltjes van vier. We “tafelen” dus ook
samen. Je blijft aan jouw tafel tot iedereen
klaar is met eten. Dan ruim je samen af en
veeg je de tafel schoon.
Als je de afwastaak hebt, wacht je op een
teken van de begeleiding om met de afwas te
starten.

PVT Min
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te zorgen dat we zinloos energieverbruik
voorkomen: lichten niet laten branden als je
niet meer in die ruimte blijft (zeker opletten
voor badkamer); radio/TV afzetten als je niet
luistert/kijkt; PC uitschakelen wanneer je die
niet meer gebruikt, …
Een goed afvalbeheer start met het voorkomen
van afval. (bv het herbruiken van zakjes om
te winkelen) Maar we kunnen natuurlijk nooit
helemaal voorkomen dat er afval is. Als we
het dan goed gescheiden verzamelen, kan
het nog verwerkt worden en worden er nog
vele herbruikbare stoffen uitgehaald. Dat is bv
de reden waarom we papierafval afzonderlijk
verzamelen.
Dagbesteding
We zijn ervan overtuigd dat iedere mens zich
beter voelt als hij ’s morgens iets heeft om
naar uit te kijken, als hij zaken in zijn leven
heeft die hij leuk vindt om te doen en waarbij
hij zich nuttig voelt, als hij activiteiten kan
ondernemen samen met anderen. Mensen die
in een leegte leven, weten na verloop van tijd
geen blijf meer met zichzelf, voelen zichzelf
waardeloos en worden psychisch ziek.
Je dagprogramma is er dan ook gericht om
je dag zinvol te kunnen doorbrengen, op het
plezier hebben in dingen en ook fier te kunnen
zijn op wat je hebt gepresteerd.
Als je doel is om later eventueel terug in de
maatschappij te kunnen functioneren, krijgt je
dagprogramma een meer specifieke invulling
die daarop is gericht. Je moet dan immers
je dag zelfstandig kunnen organiseren en
indelen. Je zal zelf moeten kunnen opstaan,
je huishoudelijke taken doen, naar je werk
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gaan, je vrije tijd plannen enz.
De dagindeling kan bestaan uit werken
in het regulier circuit, het uitoefenen van
vrijwilligerswerk of het volgen van een
opleiding. Wanneer je daar niet toe komt,
kan je deelnemen aan de activiteiten die
ons activiteitencentrum ‘het lokaal’ aanbiedt.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een
taak in PVT Min voor je rekening te nemen.
We maken een duidelijk onderscheid tussen
week- en weekend dagen. In het weekend
heb je meer vrijheid en meer mogelijkheden.
Al is ook dat ook afhankelijk van hoe je verblijf
hier verloopt.
Vrijheden
Tijdens je verblijf verwachten we dat je enkele
afspraken respecteert en toepast tijdens het
opnemen van vrijheden. Dit houdt in dat je
laat weten als je de deur uitgaat en even een
seintje geeft als je terug bent, maar ook dat we
het verloop van je uitstap met je bespreken,
zowel bij je vertrek als bij je terugkomst. Als je
door onvoorziene omstandigheden vertraging
oploopt, breng je ons zo snel mogelijk daarvan
op de hoogte.
Hoe meer verantwoordelijkheid je kan
dragen, bv. door voldoende zelfcontrole te
tonen en betrouwbaar te zijn rond afspraken,
hoe meer vrijheid we aan je toevertrouwen.
Uitbreidingen of inperkingen van vrijheden
worden besproken op het wekelijkse team.
Als er zich problemen of moeilijkheden
hebben voorgedaan kunnen reeds verworven
vrijheden ingetrokken worden en moet je deze
opnieuw “verdienen”.
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Dagindeling
Vanaf 6.00 uur

Opstaan en ochtendtoilet.
Je mag van je kamer.
De
begeleiding
zal
gedurende deze periode
toezien op het ontwaken
en je wekken indien
nodig.
De begeleiding ondersteunt je ook bij de
hygiënische zorgen en
helpt je waar nodig.
Tijdens het weekend en
op feestdagen mag je
uitslapen.
Tussen 07.00 - 08.00 uur Ontbijt. Nadien kan je
(of in het weekend: je medicatie innemen,
tussen 7.00 - 10.00 ur)
de huishoudelijke taken
uitvoeren of nog even
gezellig blijven zitten.
09.00 uur
Dagopening met planning van de dag in de
bewonersliving
Weekend:
Opgelet,
om 9.00 uur dien je je
medicatie ten laatste
ingenomen te hebben.
09.10 uur
Start dagactiviteit
12.15 uur
We eten samen middag
om 12.15 uur.
12.45 uur
Afwas
13.15 uur
Dagactiviteit
16.00 uur
Onthaal in de living
17.30 - 18.00 uur
Je wordt aan tafel
verwacht voor het avondeten.
18.30 uur
Vrije tijd
23.00 uur (op vrijdag en Verplicht op de kamer
zaterdag 24.00 uur)
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Feestdagen die tijdens de week vallen, volgen
het uurrooster van de zondagen.
Niet aanwezig zijn op de dagopening, of
niet naar afgesproken dagactiviteit gaan =
ziekteregime en wil dus zeggen geen uitgang
’s avonds. Wie vrijdag ziek is, kan in het
weekend ook niet buiten.
Bewonersvergadering
Om de twee weken is er bewonersvergadering.
Deze gaat door in de bewonersliving (2e
verdiep) op donderdagavond van 18.10 19.00 uur. Alle bewoners dienen aanwezig
te zijn. Tijdens deze vergadering worden er
mededelingen gedaan en is er ruimte voor
gesprek, voor vragen en opmerkingen.
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Op elke afdeling is een infomap aanwezig met
uitgebreide praktische informatie betreffende
het zorgcentrum en de diensten die er
aangeboden worden. Deze map is steeds ter
beschikking. Je kan aan het afdelingspersoneel
vragen waar je ze kan inkijken

Elke ziekenhuis is tevens verplicht om
kosteloos een ombudsdienst te voorzien voor
zijn patiënten. In PVT Min is de ombudspersoon
Peter De Clercq bereikbaar op het nummer
0485 548 143 of per mail: peter.declercq@
oggpa.be. Hij behandelt klachten van patiënten
en hun naasten en biedt begeleiding bij het
Wet patiëntenrechten
vinden van een oplossing voor het probleem
De wet van 22-08-2002 betreffende de dat zich stelt.
rechten van de patiënt legt de rechten van
de patiënt op een overzichtelijke manier vast. Gebruik camera’s
Deze wetgeving bevordert het vertrouwen Conform de C.A.O nr. 68 van 18-06in en de kwaliteit van de relatie tussen de 1998 betreffende de bescherming van de
patiënt en hulpverlener. Zo moet bijvoorbeeld persoonlijke levenssfeer van de werknemers
de hulpverlener de patiënt helder informeren t.o.v. de camerabewaking op de arbeidsplaats
over zijn gezondheidstoestand en de zijn er op de domeinen en in verschillende
voorgestelde zorg; de patiënt van zijn kant gebouwen van het OPZC Rekem camera’s
moet de hulplener alle informatie verstrekken geplaatst. Deze camera’s zijn geplaatst met
die nodig is om medische zorg te kunnen als doel de veiligheid en de gezondheid van
verlenen. De wet patiëntenrechten omvat het het personeel en de patiënten te vrijwaren en
recht op kwaliteitsvolle dienstverlening, een het personeel hun toezichtfunctie makkelijker
vrije keuze van de zorgverstrekker, het recht te laten vervullen. Deze camera’s zullen 24/24
op informatie, het recht op toestemming, uur en 7/7 dagen weergeven en/of registreren.
het recht op inzage in het eigen dossier, het Bij het gebruik van deze beelden wordt
recht op de bescherming van de persoonlijke rekening gehouden met de bepalingen uit het
levenssfeer en het recht op klachtbemiddeling. ADVIES Nr 34 / 1999 van 13 december 1999
Je kan een brochure met uitleg over de wet van de Commissie voor de bescherming van
patiëntenrechten vragen bij de verpleging van de persoonlijke levenssfeer.
de afdeling of bij de sociale dienst .
Deze camera’s kunnen alleen simultaan en
enkel vanuit de verpleegpost bekeken worden.
Klachten / ombudsdienst
Beelden worden niet bewaard en worden
Indien je problemen ondervindt in verband met alleen gebruikt in functie van de lopende
de rechten van de patiënt of als je klachten hebt behandeling.
over je behandeling, de samenwerkingsrelatie De beelden zijn niet raadpleegbaar door
of andere aspecten van de zorgverlening, derden.
kan je steeds terecht bij de teamleden of
de verpleegkundig leidinggevende van je Samenwerking KOPP
afdeling.
KOPP = Kinderen van Ouders met een
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Psychiatrisch Probleem.
In het OPZC is er een samenwerking
met KOPP. KOPP biedt ondersteuning
aan gezinnen waarvan één of beide
ouders kampt met psychische en / of
afhankelijkheidsproblematiek. KOPP richt
zich op de gevolgen van de problemen van de
ouders voor de kinderen. Elke afdeling heeft
een referentiepersoon KOPP. Je kan aan de
verpleging vragen wie de referentiepersoon
is. Tevens kan je een folder vragen met
informatie over de KOPP - werking
Similes
Similes is een vereniging voor gezinsleden en
van nabij betrokkenen van personen met een
psychiatrische problematiek. Similes verenigt
partners, ouders, kinderen, broers en zussen,
vrienden… kortom iedereen die betrokken is
bij een psychisch zieke en los van het feit dat
deze persoon thuis woont of is opgenomen
in een ziekenhuis, of beschut of zelfstandig
woont.
Informatie over Similes kan je vragen aan de
sociale dienst.
Betaling
De
financiële
voorwaarden
van
je
opname kan je bespreken met de sociale
dienst.
Wanneer je in orde bent met je
verzekerbaarheid bij het ziekenfonds wordt
het systeem ‘derde betalende’ toegepast.
Dit betekent dat de rekeningen naar de
ziekteverzekering gestuurd worden. Je betaalt
zelf enkel de remgelden en de supplementaire
kosten. Hiervoor ontvang je maandelijks een
persoonlijke factuur.
Voor meer informatie hierover en met al je
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vragen over betalingen en facturen kan je
terecht bij de sociale dienst.
Aansprakelijkheid
Je bent zelf verantwoordelijk voor je
bezittingen. Het zorgcentrum is niet
verantwoordelijk voor verlies of diefstal van je
bezittingen, noch voor beschadiging of verlies
van eigendommen. Belangrijke geldsommen,
waardevolle voorwerpen of documenten kun
je best niet meebrengen als je in opname
of dagbehandeling komt. Geld lenen bij of
ontlenen aan medebewoners wordt sterk
afgeraden.
Het behandelend team dient elke materiële
beschadiging door patiënt / bewoners aan
te geven. Deze beschadiging kan mogelijks
verhaald worden op de schadeveroorzakende
patiënt / bewoner.
Aanwezigheid studenten
Leerlingenstage maakt deel uit van meerdere
opleidingen (verpleegkunde, psychologie,
zorg-kundige, ergotherapie,...). Dit betekent
dat deze leerlingen onder begeleiding van
gediplomeerd personeel deelnemen aan het
arbeidsproces: meehelpen met verzorgende
taken, sessies volgen en mee begeleiden en
andere taken binnen deze discipline.
In het kader van deze stages mogen de
studenten de verpleegkundige gegevens
inkijken in het kader van het maken van
stage – opdrachten. Gegevens in de
dossiers mogen enkel onder toezicht van
beroepsbeoefenaars worden ingekeken.
Eventuele
persoonsgegevens
worden
steeds geanonimiseerd weergegeven in de
stageverslagen. Ook studenten moeten zich
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houden aan het beroepsgeheim en mogen
geen informatie over jou delen met derden.
Dieet
Wanneer je voor je opname reeds een dieet
gebruikt of je vindt dat er medische redenen
zijn om een dieet aan te vragen, bespreek
dit dan met je behandelend arts. Een dieet
dient steeds door de dokter voorgeschreven
te worden.
Bereikbaarheid
Je kan parkeren in de lange scholierstraat zelf
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Het team
Verantwoordelijken
Clustermanager
Psychiater
Programmacoördinator
Verpleegkundig
leidinggevende

Kevin Pesout
089 22 24 02
Dr. Verelst
032 35 67 05
Edith Meers
089 22 24 03
Ernst Plaetinck
032 35 67 05

Het behandelend team
Het
behandelend
team
bestaat
uit
medewerkers van verschillende disciplines
die samen instaan voor een kwaliteitsvolle
hulpverlening. Elke medewerker van het
behandelend team levert vanuit de eigen
bekwaamheid een wezenlijke bijdrage aan het
stellen van de diagnose, het formuleren van de
hulpvraag en het bereiken van doelstellingen
die samen met jou werden besproken.
Je
behandelende
psychiater
is
de
eindverantwoordelijke voor de psychiatrische
behandeling. Je kan bij hem/haar terecht
voor vragen in verband met de behandeling,
medicatie, diagnose...Je maakt via de
verpleging een afspraak voor een consult. De
psychiater is daarvoor op donderdag in huis.
De psycholoog biedt psychotherapeutische
begeleiding
aan,
voert
individuele
gesprekken, familiegesprekken en doet
soms laagdrempelige groepstherapieën. Ze
zorgt samen met je mentor ook voor een
dagprogramma op maat.

je bij allerlei problemen van sociale, familiale,
financiële en administratieve aard. Je
kan daar ook terecht voor informatie rond
opnamekosten, geldbeheer, patiëntenrechten
enz. De sociaal assistent nodigt, met jouw
toelating en in samenspraak met je mentor
en het team, je familie uit en onderhoudt de
contacten met je netwerk. Zij coördineert alle
papierwerk bij bv. ontslag of tewerkstelling,
neemt contact met externe diensten enz.
Het 24-uursteam staat in voor de dagdagelijkse
begeleiding op de zorgeenheid en leeft met
jullie samen. Ze plannen onderzoeken voor
je in, zorgen voor een veilige structuur op de
afdeling, besteden samen met jullie zorg aan
het huishouden, nodigen jullie uit om elkaar in
de leefruimte te ontmoeten, doen samen met
jullie uitstappen zoals een ijsje gaan eten,
naar de markt, een wandeling.
Gedurende je verblijf op de afdeling, zal een
lid van het 24-uursteam toegewezen worden
als je persoonlijke mentor. Bij je mentor kan
je voor praktische alledaagse dingen terecht.
Maar hij is er ook voor je als je nood hebt aan
een babbel of wanneer het je even tegenzit.
De mentor volgt jouw traject op en zorgt dat
alles goed verloopt, hij brengt jouw vragen op
het team, helpt jou bij het budgetteren van je
zakgeld, bespreekt met jou het verloop van je
uitstappen en andere vrijheden etc.

Nachtwaker
PVT Min werkt met een vaste nachtwaak dat
bestaat uit twee collega’s. Ze werken ieder
om week. Ze staan in voor de veiligheid van
onze bewoners en het opvolgen van een
De sociale dienst geeft advies en begeleidt goede nachtrust.
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Secretaresse
De secretaresse van PVT Min heeft als taak
het onthaal te verzorgen van bezoekers en het
opnemen van de telefoon. Daarnaast stelt ze
een gezond uurrooster op voor het personeel.
Ze maakt verslag van de teamvergaderingen
en staat in voor het bestellen van materiaal.

Alle afspraken worden gemaakt via de
verpleeg-kundigen.
Bij kleine ongemakken zoals hoofdpijn
of misselijkheid kan je ook terecht bij de
begeleiding.

Tijdens jouw verblijf in PVT Min blijf je ook in
contact met jouw justitie-assistent.
Logistiek medewerker
Tussen die justitie-assistent en de begeleiding
Onze logistieke medewerker zorgt voor een van PVT Min is er af en toe informeel contact.
goed verloop tijdens de middagmaaltijd en de Dat contact dient langs beide kanten om jouw
onderhoud van de keuken.
situatie zo juist mogelijk in te schatten.
Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het
bestellen van brood, fruit en de lakens voor
onze bewoners.
Je huisarts staat in voor lichamelijk onderzoek,
behandeling en opvolging van lichamelijke
klachten. Indien aangewezen, verwijst hij je
door naar een gespecialiseerde arts.
Om het je gemakkelijk te maken, werden
met enkele medici samenwerkingsafspraken
gemaakt. Vooral met de betalingen is dat erg
handig.
Die overeenkomst loopt met:
• huisdokter Rombouts. Zijn praktijk is in de
Lange Van Sterrebeekstraat 17-19, 2060
Antwerpen.
• huisarts Dondorp, Diepestraat 57,2060
Antwerpen
• tandarts Tuttelaars medische Praktijk op het
Plein, Sint-Jansplein 53 te 2060 Antwerpen.
• Kinépunt noord, Pothoekstraat 117-119,
2060 Antwerpen.
Je blijft wel vrij om je huisarts zelf te kiezen of
te behouden.
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Slotwoord
We zijn ons ervan bewust dat we je nu een hele zult leren, dingen die je alleen maar sterker
grote boterham voorschotelen. Fantastisch maken op weg naar een nieuw plaatsje in het
dat je hem tot op het einde ‘opgegeten hebt’. ‘echte’ leven.
De vertering kan nu dan ook beginnen.
Kevin Pesout
Tegelijk kunnen we ons ook voorstellen dat je Clustermanager Forensische zorg
nu met heel wat vragen komt te zitten. Geen
nood, onze medewerkers, maar ook ikzelf,
staan ten alle tijden klaar om vragen van
jezelf of van je partner en/of familieleden te
beantwoorden.
Niet alleen voor het behandelend team, ook
voor OPZC Rekem als zorgorganisatie is het
immers belangrijk dat je zelf ook – eventueel
samen met familieleden - een stem krijgt
in een verhaal dat we samen trachten te
schrijven. Slechts op die manier is de kans op
een happy end dan ook het grootst.
Alvast succes gewenst in het uitdagende
traject waar je voor staat. Tegelijk twijfel ik
er niet aan dat je – ondanks de bergen waar
je lijkt voor te staan – toch heel wat dingen
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