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Eerste Gentse 65-plussers ontvangen gele doos
die levens kan redden

De Stad Gent lanceert samen met partners uit de zorgsector en de hulpdiensten de

gele doos: een doos met cruciale persoons-, contact- en medische gegevens die in

de koelkastdeur bewaard wordt. Het proefproject start in Ledeberg, waar 65-

plussers de doos nu gratis kunnen afhalen. Als de evaluatie positief is, zal Gent als

eerste Vlaamse stad de gele doos grootschalig uitrollen.

Blauwe sticker aan voordeur

De gele doos is in eerste instantie bestemd voor 65-plussers en chronisch zieke personen. Het is

de bedoeling dat ze de doos met cruciale persoons-, contact- en medische gegevens in de

koelkastdeur bewaren. Dat maakt de doos gemakkelijk te vinden voor hulpdiensten, die zo

kostbare tijd winnen in crisissituaties. Dankzij een blauwe sticker op de binnenkant van de

voordeur weten politie, brandweer en andere hulpverleners dat er zo'n gele doos in de koelkast

te vinden is.
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'De ervaring leert dat wanneer 65-plussers in nood verkeren of vermist blijken,
er veel tijd verloren gaat vooraleer hulpverleners aan de nodige informatie
raken. Met de gele doos vinden ze onmiddellijk alles wat ze moeten weten om
te helpen in noodgevallen. Tijd is een cruciale factor. De gele doos is een
simpel maar efficiënt middel dat levens kan redden.'
— Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid, Gezondheid, Zorg en Seniorenbeleid

Ook aan huisdieren gedacht

De doos zelf bevat een ringboekje waarin de eigenaar persoonlijke gegevens, contactpersonen

en medische gegevens zoals allergieën kan noteren. Daarnaast kan er ook een medicatieschema

in, net zoals een vermissingsfiche als er sprake is van dementie en dwaalgedrag. Er is ook aan

huisdieren gedacht. Om te vermijden dat een huisdier alleen achterblijft als iemand onverwacht

naar het ziekenhuis gebracht moet worden, is er een noodcontact voor de opvang van het

huisdier voorzien.

'Dankzij de gele doos kunnen onze hulpdiensten sneller en efficiënter optreden
als iemand vermist is. De informatie in de doos vergemakkelijkt het zoeken. Zo
wordt er cruciale tijdswinst geboekt.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

Ledeberg als proeftuin

De gele doos start als proefproject in Ledeberg. Daar wonen 1.357 65-plussers, dat is bijna 14%

van alle inwoners in die wijk. Zij ontvingen allemaal een brief met meer uitleg over de gele doos

en een uitnodiging om de doos gratis af te halen in lokaal dienstencentrum De Knoop of bij

apothekers in Ledeberg. In De Knoop kunnen mensen hulp krijgen bij het invullen van hun

persoons- en contactgegevens. Voor hulp bij het invullen van de medische gegevens is de

huisarts het best geplaatst.

Na een positieve evaluatie komen ook de andere 24 Gentse wijken aan bod. Op termijn moeten

alle 65-plussers de kans krijgen om zo'n gele doos in huis te halen. Voor heel Gent gaat het om

ruim 43.300 mensen of 16,6% van de totale bevolking. Gent is de eerste Vlaamse stad die de

gele doos zo grootschalig uitrolt.

Breed partnerschap



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

Voor het project werkt de Stad Gent samen met Politie Gent, Brandweer Zone Centrum en met

tal van partners uit de zorgsector: de Gentse ziekenhuizen (AZ Jan Palfijn Gent, AZ Sint-Lucas

Gent, AZ Maria Middelares, UZ Gent), Hogent opleiding verpleegkunde, de beroepsvereniging

van apothekers KOVAG, de Huisartsenvereniging Gent, de Noodcentrale 112 - Oost-

Vlaanderen, het Vlaamse Kruis, Rode Kruis Gent, en de thuiszorgdiensten (Wit-Gele Kruis van

Vlaanderen, Familiehulp, Familiezorg Oost-Vlaanderen, Kring Zelfstandige

Thuisverpleegkundigen Gent).

Contact

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Rudy Coddens, gsm 0497 46 72 57, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Thomas Dierckens, woorvoerder burgemeester Mathias De Clercq, gsm 0477 38 29 37, e-mail

thomas.dierckens@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent
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