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Gele doos voor thuiswonende 65-plussers
Beste mevrouw
Beste mijnheer

Stad Turnhout nodigt je van harte uit om je gele doos op te halen. We delen de gele dozen gratis uit aan
alle thuiswonende 65-plussers. Daarmee willen we levens redden. Je kunt je gele doos ophalen tot en
met 30 april 2021.
Wanneer thuiswonende senioren in nood verkeren of vermist zijn, is het voor de hulpverleners van
politie, ambulance of brandweer soms erg moeilijk om alle nodige gegevens te vinden waarmee ze de
betrokkene op een correcte manier kunnen helpen of opsporen. Daarom vragen we jou om alle
levensbelangrijke informatie over jezelf in te vullen op de bijgeleverde fiches en te bewaren in jouw gele
doos: persoonsgegevens, contactgegevens, medische gegevens. Bewaar de gele doos altijd in de
koelkast: dat is voor de hulpdiensten een gemakkelijke vindplaats en zo weten ze in elk huis onmiddellijk
waar ze de doos moeten zoeken, want iedereen heeft een koelkast. Als je de bijgeleverde sticker op de
binnenkant van je voordeur plakt, weten de hulpverleners ook meteen dat ze je gegevens in de gele
doos kunnen vinden.
Dankzij de gele doos kunnen hulpverleners dus sneller handelen als je in nood bent. Ze kunnen je
sociale netwerk contacteren, ze kunnen gemakkelijker alle noodzakelijke informatie doorgeven aan
spoeddiensten of ze kunnen gerichter naar je op zoek gaan als je vermist bent.
In de doos zitten standaard twee fiches: een medische fiche en een fiche ‘vermiste persoon’. Die tweede
fiche is vooral van belang voor mensen die door dementie of andere aandoeningen een verminderd
oriëntatiegevoel hebben en sneller de weg kwijtraken.
Er ligt voor jou een gele doos klaar. Je kunt ze ophalen bij je bakker of apotheker in je buurt.
Lukt het niet om er zelf te geraken? Geen probleem: iemand anders kan de doos ophalen met
jouw ingevulde invulstrook.
Wat moet je doen nadat je de doos hebt opgehaald?
1. Vul de medische fiche in die in de doos zit. Als het voor jou nuttig is, vul dan ook de fiche
‘vermiste persoon’ in. Je kunt de documenten eventueel invullen samen met een familielid, een
mantelzorgen, je apotheker of hulpverlener.
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2.
3.
4.

Voeg zelf nog andere nuttige documenten toe: een kopie van je identiteitskaart, een recente
foto en je medicatieschema. Dat schema kun je vragen aan je arts of apotheker.
Berg de gele doos op in je koelkast.
Plak de bijgevoegde sticker op de binnenkant van je voordeur.

Vergeet niet om de informatie in je gele doos regelmatig bij te werken zodat de hulpdiensten altijd de
meest actuele informatie vinden. Als bijvoorbeeld je medicatie wordt aangepast, vraag dan een nieuw
medicatieschema aan je arts of apotheker en stop het onmiddellijk in de doos.
Op de website www.welzijnszorgkempen.be/gele-doos vind je nog meer informatie over het project. Je
kunt er ook blanco exemplaren van de fiches vinden. Die kun je gebruiken als je de fiches liever met de
computer of laptop invult (in plaats van handgeschreven) of als je een nieuwe versie nodig hebt omdat je
informatie gewijzigd is.
De verspreiding van gele dozen is een actie van het lerend netwerk van de lokale ouderenraden uit onze
regio, het Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie Kempen (RPO Kempen). De initiatiefnemers
werken samen met verschillende Kempense gemeenten en krijgen de steun van provincie Antwerpen en
Welzijnszorg Kempen.
Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Koen Verhoeven, per mail naar
koen.verhoeven@turnhout.be of telefonisch op het nummer 014 40 96 30 of 0471 85 16 53.

Met vriendelijke groeten

Je vindt een vertaling van deze brief in het Frans, het Engels en in verschillende andere talen op
www.turnhout.be/gele-doos.
You can find a translation of this letter in English, in French and in several other languages at
www.turnhout.be/gele-doos.
Vous trouverez une traduction de cette lettre en français, en anglais et dans d’autres langues à l’adresse
www.turnhout.be/gele-doos.

In ruil voor deze strook krijg je een gele doos. Je kunt ze afhalen bij je bakker of apotheker.
voornaam en naam:
adres:
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