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11/2: Download de app 112 BE! 
 

De Europese 112-dag in België in het teken van de App 112 BE 
 

 

Zondag 11/02/2018 gaat zoals elk jaar de Europese 112-dag door. Het thema in België voor 2018 is: download de 
app 112 BE! Als je met deze hulpverleningsapp naar de noodcentrales belt, stuurt deze je gegevens door naar de 
operator, zodat deze meteen te zien krijgt wie je bent, waar je bent en eventuele medische info. Verder kunnen de 
operatoren een chatfunctie activeren als dit nodig is. Deze chatfunctie wordt bovendien automatisch geactiveerd 
bij mensen die hebben aangevinkt dat ze doof of slechthorend zijn of een spraakgebrek hebben. De app is eind 
juni 2017 gelanceerd en is vorig jaar meer dan 240.000 keer gedownload. 

 

Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon: “De app 112 heeft al verschillende levens gered doordat onze 
operatoren in de noodcentrales mensen in nood sneller hebben kunnen lokaliseren. We zijn in 2017 op een half 
jaar tijd aan meer dan 240.000 downloads geraakt. We hopen dat nog eens minstens even veel mensen de app 
dit jaar downloaden.” 

 

Download en registreer 

1. Geef “app 112 BE” in als zoekopdracht in de app of play store of klik op onderstaande link  

- App store: http://itunes.apple.com/us/app/112-be/id1249304307?ls=1&mt=8)   

- Play store: http://play.google.com/store/apps/details?id=be.Nextel.EmergencyApp112  

2. Download de app 112 BE 

3. Vergeet je niet te registreren.  

4. Ben je in nood en heb je dringend hulp nodig van brandweer, ambulance of politie? Gebruik dan de app 
om de noodcentrales te bellen. 

 

http://itunes.apple.com/us/app/112-be/id1249304307?ls=1&mt=8
http://play.google.com/store/apps/details?id=be.Nextel.EmergencyApp112


Meer info: 

 Over de app 112 BE: www.112.be/nl/app   

 Infographic app 112 BE: www.112.be/uploads/SMS_APP112/infographie_NL-112be.pdf   

 Over hoe de noodcentrales te bereiken als dove, slechthorende of persoon met een spraakgebrek: 
www.112.be/nl/voor-doven   

 

Aan de leden van de pers 

Mogen we jullie vragen om ook jullie online lezerspubliek te stimuleren om de App 112 BE te downloaden? Hier 
kunnen jullie onze facebook post en/of tweet delen. Alvast bedankt! 
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