ICE - contactpersonen
versie 1.0 d.d. 20 mei 2018
ICE is een afkorting voor “ in case of emergency”. Op iPhone en het merendeel van de Android
telefoons is de mogelijkheden een aantal ICE-contactpersonen it te stellen. Deze ICE-contactpersonen
kunnen dan gebeld worden zonder dat de beveiligingscode van een toestel ingevoerd te worden.
Windows Phone’s hebben deze mogelijkheid niet.
Deze mogelijk kan je gebruiken voor het nummer van het clubhuis (033 465 1871) zodat jezelf en je
lopers zonder de beveiligingscode kunnen bellen met het clubhuis bij calamiteiten.
De handleiding legt uit hoe je ICE - contactpersonen kan instellen bij iPhone en Android en hoe je deze
contactpersonen kan bellen.

1. Instellen ICE- contactpersonen
1.1 iPhone
Een noodnummer instellen op je iPhone doe je in een paar eenvoudige stappen.
1. Open de applicatie Gezondheid. Sinds de lancering van iOS 8 levert Apple deze app standaard
mee op haar vlaggenschepen, je hoeft hem dus niet eerst te downloaden in de App Store.
2. Zodra je de app hebt geopend, zie je onderin vier verschillende tabbladen. Het meest
rechtertabblad heet Medische ID. Tik hier op.
3. In deze stap maak je een medische ID aan. Dat doe je door op de link Maak medische ID aan te
drukken. Vul relevante en persoonlijke informatie in, zoals je naam en geboortedatum, maar
ook medische aandoeningen, medicijngebruik, allergieën en bloedgroep.
4. Vergeet niet om ook contactgegevens in te voeren. Hier geef je de naam en telefoongegevens
op van de persoon die de hulpdiensten kunnen bellen als je naar het ziekenhuis wordt
overgebracht, zoals je partner, (schoon)ouders of één van je kinderen. Je kunt eventueel ook je
behandelend arts of huisarts hier opgeven.
5. Zorg dat bovenin de schakelaar Toon bij vergrendeling is omgezet. Als je dat niet doet is alle
informatie die je zojuist hebt ingevoerd nog niet zichtbaar op het vergrendelscherm voor de
hulpdiensten.
6. Als je alles hebt ingevuld druk je op Gereed. Deze link vind je rechts boven in het scherm.
Als je de bovenstaande stappen hebt doorlopen, vind je nu op je vergrendelscherm de optie medische
ID. Hiervoor swipe van links naar rechts zoals je normaal gesproken ook doet om je toestel te
ontgrendelen en druk je op de knop Noodgeval. Linksonderin zie je dan de link naar je medische ID. Zo
heeft iedereen toegang tot je medische gegevens en contactinformatie in geval van nood. Iedereen die
je hier hebt opgegeven kun je rechtstreeks bellen, ook zonder je pincode.

1.2 Android
Hoe je een ICE moet instellen op je Android-toestel is afhankelijk welk toestel je hebt en welke versie
van Android geïnstalleerd is. Hieronder worden de drie mogelijke opties genoemd.
optie 1
Open ‘Contacten’ en kies voor ‘Groepen’ (vaak het icoontje naast het + teken rechtsboven)
•
Klik op ‘ICE - contacten bij nood’
•
Klik vervolgens op de + om een contact toe te voegen
•
Kies nu één van de twee opties: - ‘Contact toevoegen’ (een nieuwe contactpersoon aanmaken) •
‘Bestaand contact toevoegen’ (een huidig contact uit de lijst selecteren)
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Wanneer je Android toestel vergrendeld is, swipe je het noodgevallen icoon naar boven en kies je voor
het ICE-icoon (contact met een alarmlampje) linksonder in het scherm. Je contact voor noodgevallen is
nu zichtbaar en kan direct worden gebeld.
optie 2
• Ga naar Instellingen> Gebruikers > Informatie bij nood.
• Het scherm dat nu in beeld verschijnt bestaat uit twee tabbladen: een persoonlijk profiel en
noodcontacten. Vul allereerst alle gevraagde gegevens in bij Informatie. Het gaat onder meer om je
naam, adres, allergieën en geneesmiddelen.
• Bij het tabblad Contacten geef je één of meerdere noodnummers op door mensen uit je contactlijst te
selecteren.
Hulpverleners hoeven nu alleen nog maar op het vergrendelscherm achtereenvolgens op Noodgeval
en Informatie bij nood te tikken. Dan verschijnen je persoonsgegevens en contactpersonen in beeld.
Vanuit dat scherm kunnen zij rechtstreeks met de door jou opgegeven contactpersonen bellen.
optie 3
Indien optie 1 en 2 niet werken zal je in de Google Play Store een ICE app moeten zoeken en
downloaden.

2. Bellen ICE- contactpersonen
2.1 iPhone
•
•
•
•

Druk op het vergrendelscherm op ‘Noodgeval’;
Druk linksonder op ‘Medische ID’;
Naast medische informatie, zie je hier ook het ICE-contact;
Dit telefoonnummer kun je bellen zonder de iPhone te ontgrendelen.

2.2 Android
•
•
•

Veeg over het scherm en druk op ‘Noodoproep’;
Druk rechtsboven op het rode lichtje;
Druk op het ICE-contact om deze te bellen vanuit het vergrendelscherm.
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