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Leidraad voor opstart van zoeking naar vermiste bewoner 

 
  

1. Onmiddellijk handelen na de vaststelling dat persoon niet is aan te treffen op zijn of haar 

gebruikelijke plaats 

Kijk op de plaatsen waar de bewoner zich meestal bevindt: de eigen kamer, de vaste plaats in de 

zithoek, bij andere bevriende bewoners, in de toilet, de lift, een activiteit, de kapper,…  

Kijk in het agendaboek waarin familie meedeelt of de bewoner niet mee op familiebezoek is. 

 

2. Vraag bijstand. Doe dadelijk een beroep op andere collega's met de boodschap dat de bewoner 

niet vindbaar is op de gebruikelijke plaatsen.  

Bel naar de andere afdelingen en vraag steeds terug te bellen of de persoon er is of niet. 

Verwittig ook het secretariaat, de directie, de sociale dienst, cafetaria (tijdens de dag), 

animatie,.... mogelijk met het intern mailingsysteem. 

Indien er een omroepsysteem is, laat het afroepen dat u op zoek bent naar de bewoner. Laat ook 

afroepen dat de bewoner terug is aangetroffen.  

De medewerker die zich kan vrijmaken begint al een eerste verkenning in de nabijheid van het 

verblijf. 

’s Nachts is het aangewezen een contactpersoon te voorzien die te contacteren is op GSM- 

nummer (................. ). 

 

3. Na vaststelling van de vermissing: de centrale figuur van de familie contacteren  

- vraag of de bewoner met familie of kennissen  mee is 

- zeg dat je ongerust bent omdat bewoner niet is aan te treffen 

- zeg dat de medewerkers intern zijn verwittigd en dat er al een eerste zoeking is verricht in 

het verblijf  

- zeg dat de politie gecontacteerd wordt 

 



 
 

4. Als de eerste zoeking door eigen het personeel, binnen een redelijke tijd, geen resultaat oplevert, 

wordt de politie verwittigd op het 101-nummer 

- neem de fiche 'opsporing vermiste persoon' en vervolledig deze door openstaande rubrieken 

in te vullen 

- bel 101  

- stel jezelf en uw organisatie kort voor  

- meld de verdwijning (identiteit vermiste, plaats, uur, ...)  

- verwijs naar de fiche 'opsporing vermiste persoon'  en de beschikbare foto in het dossier dat 

naar onthaal@politiebalendesselmol.be wordt gemaild   

- bel de politie op het nummer 014/33 37 00 en meldt dat de fiche  ' opsporing vermiste 

persoon' per mail is overgemaakt of gefaxt wordt op het nummer 014/33 37 09 voor het 

opstarten van een opsporingsonderzoek 

- druk de fiche  'opsporing vermiste persoon' af ten behoeve van intern gebruik alsook voor de 

interventieploeg van de  politie  die ter plaatse wordt gestuurd 

- het opsporingsonderzoek zal vanaf de kennisgeving door de politie worden verder gezet 


