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Gratis gele doos voor alle Gentse 65-plussers

Na geslaagde proefprojecten in Gentbrugge en Ledeberg wordt de gele doos nu in

heel Gent uitgerold. 40.000 Gentenaars ouder dan 65 ontvangen een brief en

kunnen daarmee de gele doos gratis afhalen. Ook wie chronisch ziek is, kan op

vraag een gele doos krijgen.
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De gele doos werd twee jaar geleden als proefproject gelanceerd in Ledeberg. Ook in

Gentbrugge is de doos intussen uitgerold. In beide wijken zijn tot nu toe zo'n 2.500 dozen

verspreid. Dat komt ongeveer overeen met 60% van de doelgroep. Vanaf vandaag, 15 maart

2022, krijgen 40.000 Gentenaars de kans om een gele doos in huis te halen. Ze ontvangen een

brief waarmee ze de gele doos gratis kunnen afhalen in het lokaal dienstencentrum of bij de

apotheker in hun wijk. Ook nu mikt de Stad op 60% van de doelgroep.

We kochten 15.000 gele dozen en 25.000 boekjes aan om medische
gegevens in te noteren, zodat hulpverleners gemakkelijk, snel en adequaat
hulp kunnen bieden. Hiermee kunnen we mensenlevens redden.
— Rudy Coddens, schepen van Ouderenbeleid en Gezondheid 

Over de gele doos

De gele doos bevat een ringboekje waarin de 65-plussers hun persoonlijke gegevens,

contactpersonen en medische gegevens kunnen noteren. Als ze een meegeleverde blauwe

sticker op de binnenkant van hun voordeur plakken, weten de hulpdiensten dat er zo'n gele

doos in de koelkast ligt. Zo winnen de hulpverleners kostbare tijd in noodsituaties.

De gele doos zorgt ervoor dat je als slachtoffer toch met de medische
hulpverlening kan communiceren, zelfs als je dat op dat moment even niet
meer kan.
— Sofie Vanhoutte, diensthoofd Noodcentrale 112 Oost-Vlaanderen 

Contact

Daan Nelen, kabinet schepen Coddens, gsm 0479 31 22 51, e-mail daan.nelen@stad.gent

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

thomas.dierckens@stad.gent

Bevoegd

De gele doos, de snelste weg naar je medische info
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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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