
DE GELE DOOS
kan levens redden

Plaats 
levensreddende

informatie en 
gegevens in de 

gele doos.

Zo verlies je 
geen kostbare 

tijd in een 
noodsituatie!

Neem contact op met je gemeente voor 
meer informatie over de gele doos.

GEMEENTE MALLE

03 312 49 61
www.malle.be

GEMEENTE SCHILDE

03 380 07 47
www.schilde.be

GEMEENTE WIJNEGEM

03 288 21 82
www.wijnegem.be

GEMEENTE ZANDHOVEN

03 410 16 20
www.zandhoven.be

GEMEENTE ZOERSEL

03 298 00 00
www.zoersel.be



DE GELE DOOS?

Wanneer je als thuiswonende senior in nood 
verkeert of vermist bent, is het voor de hulp-
diensten soms erg moeilijk om alle nodige 
gegevens en informatie te vinden waarmee 
ze jou op dat moment op een correcte manier 
kunnen helpen of opsporen. Maar dat verandert 
binnenkort met de intrede van de gele doos als 
hulpmiddel.     

De gele doos is een soort brooddoos, waarin je 
aan de hand van een aantal fiches alle levens-
belangrijke informatie over jezelf stopt. Bewaar 
de gele doos altijd in de koelkast! In geval van nood 
weten de hulpdiensten dat ze de gele doos daar 
kunnen vinden. Op die manier winnen ze kostbare 
tijd. 

In de gele doos zit standaard een medische fiche. 
Als een fiche 'vermiste persoon' voor jou nuttig 
is, dan kan je online een exemplaar terugvinden 
via www.dementie.be. 

Kleef de bijgevoegde sticker op de binnenkant 
van je voordeur. Zo weten de hulpverleners  
meteen dat er een gele doos in huis aanwezig is. 
In een noodsituatie telt immers elke minuut.

1. Vul de medische fiche in die in de doos zit. 
Als een fiche 'vermiste persoon' voor jou  
nuttig is, dan kan je online een exemplaar 
terugvinden via www.dementie.be. Print de 
fiche af en steek ze mee in jouw gele doos. 
Heb je hierbij hulp nodig? Je kan de  
documenten samen invullen met een familie-
lid, een mantelzorger, je apotheker of hulp-
verlener.

2. Voeg zelf nog andere nuttige documenten 
toe: een kopie van je identiteitskaart, je wils-
verklaring, telefoonnummers van je contact-
personen en je medicatieschema. Dat schema 
kan je vragen aan je arts of apotheker. 

3. Berg de gele doos op in je koelkast.

4. Kleef de bijgevoegde sticker op de binnen-
kant van je voordeur. Zo weten de hulpver-
leners meteen dat er een gele doos in huis 
aanwezig is. In een noodsituatie telt immers 
elke minuut.

Vergeet niet om de informatie in je gele doos 
regelmatig bij te werken, zodat de hulpdiensten 
altijd de meest actuele informatie vinden. Als 
je arts je medicatieschema aanpast, vraag dan 
telkens een kopie en stop die onmiddellijk in de 
gele doos. 

Op de website van je gemeente vind je nog meer 
informatie over de gele doos en je kan er nog 
blanco exemplaren van de fiches downloaden. 

HOE WERKT HET?

In jouw doos:
• een medische fiche
• kopie van je identiteitskaart
• medicatielijst

Eventueel zelf nog toe te voegen:

• fiche ‘vermiste persoon’
• levensreddende medicatie
• documenten wilsverklaring


