
                   

 
 

 

 

Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 

Deze fiche vermiste personen is gegroeid vanuit de bezorgdheid om onze kwetsbare medeburgers 
met dementie.  Met deze fiche willen we het u makkelijker maken om iemand die vermist is zo snel 
mogelijk terug te vinden. 

Deze fiche kan ingevuld worden door een partner / familielid of door de thuiszorgdienst bij de intake.  
Er wordt één exemplaar thuis bij de betrokkene bewaard en  een exemplaar in het dossier van de 
thuiszorgdienst.   

Het is belangrijk dat de vermelde contactpersonen op de hoogte zijn van de plaats waar de fiche 
thuis bewaard wordt. 

Deze brochure bevat: 

 een checklist met tips: wat moet u doen wanneer u vaststelt dat er iemand vermist is, 

 deel 1:  de persoonsgegevens en de contactpersonen,  Vul dit deel meteen in. Dit spaart tijd 
wanneer de politie en anderen worden ingeschakeld om te helpen bij de zoektocht, 

 deel 2:  Hier vermeldt u informatie over de reeds uitgevoerde acties op het moment van 
verdwijning en actualiseert de persoonsbeschrijving.  Deze kan eventueel vervolledigd worden 
samen met de politie op het moment dat er zich effectief een onrustwekkende verdwijning 
voordoet. 

 

Vragen over deze brochure? Dienstencentrum ’t Convent 
Begijnhof 17 
2200 Herentals 
014/28 20 00 
dienstencentrum@ocmwherentals.be 

 

Deze brochure werd samengesteld met volgende partners:  

         

 

 

 

 

 

Sociaal Centrum vzw 
Uw vrijheid , uw zekerheid 
Antwerpsestraat 145 
2500     Lier 
 

 

Dienst voor Gezinszorg en 

aanvullende thuiszorg 

 

 
 

 

 

mailto:dienstencentrum@ocmwherentals.be
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Checklist voor opsporing van personen met dementie 

Reageer en handel onmiddellijk na vaststelling dat iemand vermist is. 
 
 Ga na wie de betrokkene voor het laatst gezien heeft. 

 Ga na of iemand betrokkene het gebouw/huis heeft zien verlaten.  Wanneer? 

 Doorzoek de eigen (gesloten) omgeving eerst goed.  Kijk daarbij ook in kleine ruimtes zoals 

toiletten, technische ruimten, … 

 Doorzoek de directe omgeving van het huis/gebouw zoals tuin, schuur,… 

 Waarschuw eventuele medebewoners en vraag hen uit te kijken naar de betrokken persoon. 

 Verwittig de verantwoordelijke van de thuiszorg. 

 Neem indien mogelijk de fiche “vermiste persoon” en vervolledig deze zoveel mogelijk. 

 

Bel de politie wanneer u de betrokkene na 20 minuten niet hebt gevonden: 
politiezone Neteland:  

014/24 42 00  of  101 
 

 Stel jezelf en/of je organisatie kort voor. 

 Meld de verdwijning (identiteit vermiste, persoonsbeschrijving, plaats, uur, vervoermiddel …) 

 Vermeld dat je een “fiche vermiste persoon” hebt. 

 Wanneer de lokale politie ter plaatse komt overhandig je hen de “fiche vermiste persoon”. 
 
Het onderzoek wordt vanaf de kennisgeving door de politie verder gezet. 
 
 
 

De vermiste persoon is terecht? 
 

 Verwittig de politiediensten. 

 Verwittig al de betrokkenen. 

 Blijf rustig. De persoon deed dit niet met opzet en is vermoedelijk zelf 
angstig. 

 Vertel hem / haar dat je ongerust was en blij bent met het weerzien. 
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DEEL 1 PERSOONSBESCHRIJVING 
 
Voeg hier een recente pasfoto en een volledige foto in: 
 

 

  0  Man    0  Vrouw 

Geschatte lengte, lichaamsbouw, gewicht: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Haarkleur en haarsnit: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Huidskleur: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

Ingevuld op datum van :  

Door :  Tel. Gsm :  

Organisatie :  Tel. Gsm :  
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IDENTITEITSGEGEVENS VAN DE VERMISTE PERSOON 
  

Naam  
 

Voornaam  

Roepnaam  

Geboortedatum en plaats  

Huidige verblijfplaats  

GSM in bezit 0   ja        0  neen                   0  onbekend 

GSM nummer  

Bloedgroep  

Andere bijzonderheden: (opmerkelijke uiterlijke kenmerken, tatoeage, bril, baard, snor, litteken, 
kaalhoofdig, gebreken….) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Welke taal spreekt  vermiste?  Hoe spreekt vermiste? ( vlot, stotterend, luid,….) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
CONTACTPERSONEN 
Contactpersoon 1 (urgentieadres) –relatie :  

Naam  

Adres  

Telefoonnummer  

Werd deze persoon reeds ingelicht ? 0  ja  0  nee 
 
Contactpersoon 2- relatie : 

Naam  

Adres  

Telefoonnummer  

Werd deze persoon reeds ingelicht ? 0  ja  0  nee 
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Contactpersoon 3 – relatie : 

Naam  

Adres  

Telefoonnummer  

Werd deze persoon reeds ingelicht ? 0  ja  0  nee 
 
 
Contactgegevens thuisdiensten : 

Organisatie 

Contactpersoon + telefoonnummer 

 

Organisatie 

Contactpersoon + telefoonnummer 

 

Organisatie 

Contactpersoon + telefoonnummer 

 

 
 
Contactgegevens Huisarts : 

Huisarts 
 

Naam  
 

Telefoonnummer  
 

 

MEDISCHE EN SOCIALE ACHTERGROND (aan te passen indien nodig in geval van vermissing) 

Moet de vermiste persoon levensnoodzakelijke medicatie nemen? 

0  Ja - 0  Welke? ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

0  Neen - 0  Onbekend 

Heeft de vermiste persoon medicatie in zijn bezit? 

0  Ja ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

0 Neen - 0 Onbekend 

Wat zijn de te verwachten gevolgen indien de persoon deze medicatie niet neemt? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Heeft de bewoner een dementieel beeld of psychiatrische problematiek? 

0 Ja ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

0 Neen - 0  Onbekend 

Zijn er bijzondere maatregelen en voorzorgen te nemen m.b.t.  agressie, onrust, stadium dementie, 
alcohol, drugs, ….. waarin vermiste mogelijk verkeert? 

0  Ja ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

0 Neen - 0  Onbekend 

Zijn er bijzonderheden die aan de basis kunnen liggen van de vermissing vb. ruzie, spanningen  met 
personen, spanningen n.a.v. relationele problemen met familie of vrienden…… 

0  Ja …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

0  Neen - 0  Onbekend  

Is de vermiste persoon zelfredzaam?   Verkeert vermiste in een levensbedreigende situatie? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TE ONDERZOEKEN PLAATSEN : 

Mogelijke route of vindplaatsen 

Plaats / datum waar de vermiste persoon het laatst gezien werd: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vorige verblijfplaats ( laatst gekend adres): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Waar was de ouderlijke woning gevestigd: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Waar was zijn/ haar werkplaats? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Waar was zijn/haar vindplaats bij een vorige verdwijning? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Beschrijf de route die de vermiste persoon mogelijk of gewoonlijk  volgt: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Mogelijke verplaatsingswijze: 

0  te voet                  0  fiets                   0  bromfiets                   0  auto nummerplaat: 

…………………………. 

0  ander vervoermiddel:  
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Deel 2  WELKE ACTIES ZIJN REEDS UITGEVOERD? 
 

Is de woning van de vermiste persoon beveiligd? 

 

 

Navraag bij personen waar de vermiste de laatste 
uren omgang mee zou kunnen hebben gehad. 
(familie, buren, thuishulp,….) 

0 Nog niet uitgevoerd 

Naam bevraagde personen + informatie: 
…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Zoektocht in de woning / appartementsgebouw 

0  Zoektocht nog bezig 

0  Zoektocht nog niet gestart 

0  Reeds uitgevoerd. 

0  Woning               0  Aanhorigheden                 0 Tuin 

0  Kamer + kasten   

0  Verdieping: kasten + kleine ruimten en toiletten 

0 het volledige gebouw met kasten, toiletten, technische ruimten….. 

0  Andere  

 

Zoektocht in de directe omgeving van de woning / het gebouw 

0  Zoektocht nog bezig   

0 Zoektocht nog niet gestart 

0  Uitgevoerd 

 

Navraag bij: 

0  Familie                                0  Buren                              0  Andere: 
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PERSOONSBESCHRIJVING (VERMELD DE BIJZONDERHEDEN) 

Kledij op de dag van de verdwijning: (jas, vest, regenkledij, broek, rok, kleed, …..) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Schoenen: ( klassiek, sportschoenen, laarzen, slippers, andere,…..) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Is vermiste persoon in bezit van geld, bankkaart, gsm, identiteitskaart, juwelen, horloge, bagage, 
documenten……? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Hoe verplaatst vermiste zich? (te voet, fiets, voertuig (merk- nummerplaat), bus…..) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Verwittiging contactpersoon bij terugvinden vermiste 

0  Familie     0  Ja     0  Neen 

0 Politie      0  Ja      0 Neen 

0  Andere    0   Ja     0  Neen 

SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING  FAMILIE/VOOGD 

Ondergetekende, (voornaam, naam, hoedanigheid, verwantschap) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Geeft schriftelijk de toestemming om de gegevens van deze fiche ‘vermiste persoon’ in geval van 
een onrustwekkende verdwijning van de persoon over te maken aan de politie om de opsporing 
naar deze persoon te kunnen uitvoeren. 

Datum: 

Handtekening: 


