
DE GELE DOOS KAN JE LEVEN REDDEN 

 
             
Vanaf september 2021 verdelen de 14 Zuid-West-Vlaamse lokale besturen de Gele 
Doos. Die bevat medische en andere gegevens. In een eerste fase konden 80-
plussers een Gele Doos krijgen. Ze bewaren die in de deur van hun koelkast. 
Hulpverleners vinden zo snel de nodige informatie.  

Wat is de Gele Doos?  
De Gele Doos is een gele bewaardoos. In de doos steken belangrijke 
persoonsgegevens, contactgegevens en medische gegevens. Je bewaart de Gele 
Doos in (de deur van de) koelkast. Dit is een gemakkelijke vindplaats voor de 
hulpverleners. Zo hebben zij snel de nodige informatie om je te helpen wanneer je in 
nood bent.  

Belangrijk: als je een Gele Doos in je koelkast bewaart, plak dan de 
bijhorende blauwe sticker op de achterkant van je voordeur. Zo weten de 
hulpdiensten dat er een Gele Doos aanwezig is.  
 
Wat zit er in de Gele Doos?  
De Gele Doos bestaat uit een bewaardoos, een ringboekje, een vermissingsfiche en 
een pochette en een stickervel.  

 Stickervel: plak de blauwe sticker op de achterkant van je voordeur. Zo weten 
hulpverleners dat er een Gele Doos in je koelkast zit. Plak de sticker met 
noodnummers op een zichtbare plaats bij je telefoon.  

 Ringboekje: daarin staan belangrijke persoonsgegevens, contactgegevens en 
medische gegevens. Vul zo nauwkeurig mogelijk het ringboekje in met een 
balpen. Verandert er iets? Pas dan de informatie in het ringboekje aan. Steek 
het ringboekje in de pochette.  

 Vermissingsfiche: vul standaard de witte kaders in met een balpen. Je vult 
de rode kaders enkel in bij vermissing. Plooi na het invullen het blad in 4 en 
steek het blad in de pochette.  

 Pochette: de pochette bevat het ringboekje en de vermissingsfiche. Je kan 
ook andere documenten toevoegen (bijv. samenvatting medisch dossier, kopie 
van wilsbeschikking).  

 
 Voor wie is de Gele Doos?              
In opstart werd geopteerd voor 80-plussers als afbakenbare groep. Recent is de 



doelgroep verruimd naar 80+ en alle hulp- en zorgbehoevenden die zelfstandig 
wonen en er om vragen. W13 stelt zich op als flexibele tussenpersoon voor het 
laten aanmaken en leveren van verdere Gele Dozen op vraag van de lokale 
besturen.  

Deze oproep is bestemd voor inwoners uit Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, 
Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, 
Wielsbeke en Zwevegem.  
 
Hoe kan je de Gele Doos aanvragen?  
Neem contact op met Koen Amerlynck. Hij centraliseert de aanvragen voor de Gele 
Doos die voor onze leden zijn bestemd. Verdere afspraken voor 
afhalen/overhandigen volgen. 
Contact: koen.amerlynck@kortrijk.be, 0477/96.32.43 
 
 
 


