
Contactpersoon bij nood instellen (Android)

Wanneer u uw smartphone neer legt of niet gebruikt, dient u

het scherm vergrendelen te kiezen om te voorkomen dat anderen uw telefoon
gebruiken en toegang hebben tot uw bestanden. Als u soms vergeet uw
scherm te vergrendelen, dan kunt u ervoor kiezen uw scherm automatisch te
vergrendelen na een bepaalde periode.

Verkeert u in een noodsituatie, dan is het fijn dat een bekende gebeld kan worden.
Stel daarom een ICE-contact in op de Android-smartphone.

ICE - In geval van nood - Apps op Google Play

Zo stel je een ICE-contact in op je Android-telefoon

Wat is een ICE-contact?
ICE staat voor 'in case of emergency' (in geval van nood). Maak op een
Android-toestel van een of meerdere contactpersonen een ICE-contact. Zo'n
contact is bereikbaar in geval van nood, ook als het toestel vergrendeld is.
Hulpverleners kunnen er dus altijd bij.
Onderstaande stappen zijn getest op een Samsung-toestel. Hebt u een ander
merk toestel en komt u er niet uit?

Wat gebeurt er als je op noodoproep drukt?

De gevolgen van dit probleem met de SOS-functie kunnen groot zijn, want het is in
Nederland strafbaar om misbruik te maken van het 112-nummer. Volwassen kunnen
daarvoor een boete of gevangenisstraf krijgen en ook voor kinderen bestaan er
straffen, dat blijkt uit informatie op de website van de Rijksoverheid.

Met de update van Android 12 krijgen sommige Android-telefoons een
snelkoppeling waarmee je snel de hulpdiensten snel kan bellen. Op telefoons van
bepaalde merken wordt 112 gebeld als je de powerknop snel na elkaar vijf keer
indrukt en dat leidt tot problemen.

https://play.google.com/store/apps/details?id=tech.chitwansoft.emergencyinformation&hl=nl&gl=US
https://www.youtube.com/watch?v=TbWe0PmKZwk
https://androidworld.nl/android-12


ICE-contactpersoon instellen op Android 9 of hoger
Een ICE-contactpersoon instellen op een toestel met Android 9 of hoger werkt
als volgt.

■ Tik op de app Contacten.
■ Tik op de drie streepjes linksboven.
■ Tik op Contacten voor nood.
■ Tik rechtsboven op de drie puntjes.
■ Tik op Groep bewerken.
■ Tik op Lid toevoegen.
■ Selecteer een of meerdere contactpersonen.
■ Tik op Gereed.
■ Tik op Opslaan.

Deze contactpersonen zijn voortaan te bereiken via het vergrendelscherm.

ICE-contactpersoon instellen op ander Android-toestel
■ Tik op Instellingen.
■ Tik op Gebruikers en accounts.
■ Scroll naar beneden en tik op Informatie bij nood.
■ Tik op Contacten.
■ Tik op Contact toevoegen.
■ Selecteer een contactpersoon.
■ Wilt u nog een contactpersoon toevoegen, herhaal dan de vorige

twee stappen.

ICE-contact bellen bij nood
Haal als volgt een contactpersoon tevoorschijn wanneer de telefoon
vergrendeld is:

■ Activeer het scherm van de telefoon. Druk op de Startknop of de
aan-uitknop op het toestel als het scherm nog zwart is.

■ Veeg over het scherm om de ontgrendelmethode tevoorschijn te
krijgen.

■ Zit u nu direct op het Startscherm van de telefoon, dan hebt u geen
beveiligingsmethode ingesteld. Zie daarvoor de volgende alinea. In
alle andere gevallen: tik op Noodoproep.

■ De contactpersoon of personen staan nu boven de cijfers. Tik op
een contactpersoon en deze wordt gebeld.



ICE-contact bellen vanuit de app Contacten
Sommige mensen hebben hun telefoon niet beveiligd met een wachtwoord,
vingerafdruk of andere methode. Zij kunnen hun ICE-contacten bereiken via
de app Contacten.

■ Activeer het scherm van de telefoon. Druk op de Startknop of de
aan-uitknop op het toestel als het scherm nog zwart is.

■ Veeg over het scherm om de telefoon te ontgrendelen.
■ Tik op de app Contacten.
■ Scrol bij Android 7.0 of 8.0 wat naar beneden en tik in de lijst van

contacten op Groepen. Staat dit er niet tussen, tik dan eerst op de
drie puntjes rechtsboven. Tik op ICE - contacten bij nood. Bij
Android 9.0 tikt u linksboven op de drie streepjes en vervolgens op
Contacten voor nood.

■ Tik op de persoon die u wilt bellen.
Noot van de redactie: het is overigens raadzaam om de telefoon wel te
beveiligen. Lees hier meer over in de tip ' Samsung Galaxy S beveiligen'.

http://cms.seniorweb.nl/tip/tip-samsung-galaxy-s-beveiligen

