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Leidraad vermiste persoon in de thuiszorg 

 
  

Reageer en handel onmiddellijk na vaststelling dat bewoner  vermist is. 

- Doorzoek, indien mogelijk, het huis, de aanhorigheden en de tuin. 

- Verwittig de contactpersoon van de familie en informeer waar de bewoner zich kan bevinden. 

- Zeg dat je ongerust bent omdat bewoner vermist is. 

- Zeg dat er al een zoeking is gestart en dat de politie dadelijk wordt verwittigd. 

- Verwittig de verantwoordelijke van de thuiszorg. 

- Neem, indien mogelijk, de fiche 'Vermiste persoon' in de zorgmap . Deze zorgmap wordt op een 

vertrouwde en gekende plaats bewaard bij de  cliënt in de woning. 

- Vervolledig zoveel als mogelijk deel 2 van de fiche 'vermiste persoon' al dan niet via de 

dienstverantwoordelijke zodat het dadelijk bruikbaar en beschikbaar is voor de politie. 

 

Verwittig de politie via het nummer 101 

- Bel 101 

- Stel jezelf en je organisatie kort voor .  

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

- Tracht  via de dienstverantwoordelijke de fiche 'Vermiste persoon' naar 

onthaal@politiebalendesselmol.be  te mailen of dit te faxen naar het nummer 014/33 37 09 

voor het opstarten van een opsporingsonderzoek  

- Bel de lokale politie Balen Dessel Mol op het nummer 014/33 37 00 en zeg dat de fiche   

- 'Vermiste persoon' per mail aan hen wordt overgemaakt of gefaxt.  

- Verwittig de lokale politie Balen Dessel Mol ook indien de fiche 'Vermiste persoon' niet kan 

bemachtigd worden. 

- Het opsporingsonderzoek zal vanaf de kennisgeving door de politie worden verder gezet. 

 



 
 

Wat indien de persoon wordt aangetroffen? 

- 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. 

- Verwittig politie en al de andere betrokkenen met de boodschap dat vermiste terecht is. 

 

 


