
 

 
  

 

 

 

 

OPSPORING VAN VERMISTE PERSONEN 

MET DEMENTIE 

Geachte,  
 
Vanuit de zorg om onze kwetsbare medeburgers, werd deze 
brochure gemaakt.  Het is de bedoeling om het u makkelijker te 
maken om iemand die vermist is zo snel mogelijk terug te 
vinden. 
 
Het eerste deel bevat tips over wat u moet doen wanneer u 
vaststelt dat u iemand mist of dat er iemand vermist is. 
 
De delen met betrekking tot de persoonsgegevens en de 
contactpersonen, zou u best vooraf invullen.  Dit spaart tijd 
wanneer de politie en anderen worden ingeschakeld om te 
helpen bij de zoektocht. 
 
Samen met de politie kan u dan het vierde deel, zijnde de te 
doorzoeken plaatsen invullen. 
 
Het team dat dit document heeft samengesteld bestaat uit: 

 Dienstencentrum ’t Trefpunt: Daniëlle Palmans, 
Carolien Goossens en Stefan Hendriks 

 Dagverzorgingscentrum De mantel: Karen Gielen  

 Woon- en zorgcentra Kapittelhof en Hoevezavel: Rudi 
Fonteyn 

 Woon- en zorgcentrum De Bekelaar: Marlies De Langhe  

 Mariaziekenhuis Overpelt: Anke Schelfhout  

 Politie Lommel: Tom Caubergs en Stefanie 
Vandenweyer 

 Lokaal integraal veiligheidsbeleid: Marie-Anne Anthonis 
 



 

Stappenplan 
 

Wat moet u doen indien u vaststelt dat iemand verdwenen is ? 

 Nagaan wie betrokkene voor het laatst gezien heeft.  Wanneer en waar ? 

 

 Nagaan 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 of verlaten kantoorruimtes.   

 

 Doorzoek ook de directe omgeving van het gebouw zoals tuin/park/schuur. 

 

 Waarschuw discreet de medebewoners van het huis en vraag deze uit te kijken naar 

betrokken persoon.   

 

 Informeer bij familie en vraag of betrokkene door hen werd opgehaald. 

 
 Bel 101 wanneer u na 20 minuten betrokkene nog niet hebt gevonden.   

 

Wat dient u, samen met de politie, te doen ?  

 Bezorg deze vooraf ingevulde fiche aan de politie.  Gelieve, in geval van een woon- en 
zorgcentrum, een plan van het gebouw en de omgeving ter beschikking te hebben. 

 

 Zoek in een straal van ongeveer 500 – 2000 meter rond de verblijfplaats.  (Vermisten 
worden vaak teruggevonden binnen een straal van ongeveer 2 km vanaf het punt waar 
hij/zij het laatst werden gezien, waarbij in 50 % van de gevallen  de afstand minder is 
dan 1 km). 

 Let daarbij op volgende specifieke plaatsen: 
 afzonderlijke terreinen 
 lege gebouwen  
 (volks)tuinen 
 begraafplaatsen 
 bushokjes, afsluitingen zoals heggen, muren, sloten, etc. 

 Bedenk hierbij dat het betreffende terrein in vele gevallen te voet bereikbaar 
moet zijn en dat de betrokkene een stil en afgelegen plekje opzoekt. 
 

 Vraag na of de betrokkene graag ergens naar toe ging (ouderlijke of voormalige woning, 
vroegere werkplaats, favoriete plek, optreden van bekend figuur ….). 
 

 Kijk bij waterpartijen of U iets opmerkelijks ziet (kledingstukken of iets dergelijks). 
Kijk of informeer u bij plaatselijke opstaplocaties van bus of trein ….. 
 

Persoon terecht? – Vergeet dan niet de politie in te lichten !  



 

Persoonsgegevens vermiste persoon 

Ingevuld op datum van :   ........................................................................................................  
 

Recente foto vermiste: 
 
 

 
 

1. IDENTITEITSGEGEVENS VERMISTE PERSOON: 
 

Naam  

Voornamen  

Roepnaam  

Geboortedatum en -plaats  

Huidige verblijfplaats  
 
 

Laatst gekend adres  
 
 

GSM in bezit  ja -  Neen -  Onbekend 

GSM- nummer  
 

  



 

2. PERSOONSBESCHRIJVING (VERMELD HET OPVALLENDE) 
 

         Man  Vrouw 
 

Algemeen Gezicht Haar/oren/ bijz.ken / bezit Kledij 

Leeftijd:        
Schijnb. leeftijd:       
Type / Ras: 

 Blank (EUR) 
 Mediterraan 
Oostblok 
Aziaat 
Noord Afrikaan 
Mulat 
 Afrikaan 

Lichaam: 
Grootte:      cm 
Gewicht:      kg 

 slank 
 gemiddeld 
 stevig/robuust 
 dik 

Taal: 
Frans       Duits 
Engels     Dialect 
Nederlands 

andere: 
      
Stem: 

 luid        zacht 
 kalm       scherp 
nerveus stotteren 

Houding: 
 stijf 
 gebogen 
 lenig 

Hobby’s: 
      
      
Tijdstip laatst gegeten: 
 
      
 
 
 

Vorm: 
dik 
slank 
langwerpig 
vierkant 
rond 

Wenkbrauwen: 
dun 
 dik 

Ogen: 
 klaar 
 donker 
 scheel 
 glazen oog 

Bril: 
 modern 
 klassiek 
 klaar 
 gekleurd 
 vorm       

Neus: 
 groot 
 klein 
 scheef 
 plat 

Mond: 
 normaal 
 groot 
 klein 
 scheef 

Baard en/of snor: 
 baard 
 stoppelbaard 
 snor 
 geen 

Haarkleur: 
      
      

 lang 
 half lang 
 kort 
 plat 
 piekhaar (gel) 
 golvend 
 krullend 
 kalend 
 volledig kaal 
 sluik 

Oren: 
 klein 
 groot 
 oorringen 
 hoorapparaat 

Bijzondere kenmerken: 
 tatoeages 
 littekens 
 gebreken 

 andere        
plaats :      
 

 linkshandig 
 rechtshandig 
 bloedgroep          

Bezittingen : 
 IK     RB     bankkaart 
 geld – hoeveel ? :      
 juwelen 
 uurwerk 
 GSM – nummer ? 

      

 extra kledij 
 toiletgerief 
 andere bagage :  

Hoofddeksel: 
 hoed             pet 
 baret             sjaal 
 baseballpet 
 andere: 

      
kleur:       
Bovenlichaam: 

 hemd 
 blouse 
 T-shirt 
 andere: 

      
kleur:       

 jas 
 vest 
 bodywarmer 
 regenkledij 
 andere: 

      
Kleur:       
Benen: 

 broek 
 short 
 legging 
 kniebroek 
 rok 
 andere: 

      
Kleur:       
Schoeisel: 

 sportschoenen 
 klassieke 
 laarzen/boots 
 andere: 

      
kleur: 
      

 
De persoonsbeschrijving heeft enkel tot doel een aantal opvallende kenmerken te 
inventariseren.  Vb.  Kaalheid, opvallende kledij, haardracht, snor, baard, bril, ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. BIJZONDERHEDEN: 
 

Huisarts: 

Naam : ................................................................................................................................  
 
Adres: .................................................................................................................................  
 
………………………………………………………………..:…………………………………………………………….
       

Medische informatie 

Moet de vermiste persoon levensnoodzakelijk medicatie nemen ? 
 Ja – Welke ?  .................................................................................................................  
 Neen -  Onbekend 

 
Heeft de vermiste persoon medicatie in bezit ?  

 Ja – Welke ?  .................................................................................................................  
 Neen -  Onbekend 

 
Wat zijn de te verwachten gevolgen indien de persoon deze medicatie niet neemt? 
............................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................  
 
Bijzondere voorzorgen (agressie, onder invloed van drugs, alcohol, ….)  

 Ja – Welke ?  .................................................................................................................  
 Neen -  Onbekend 

 
Te nemen voorzorgen 
............................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................  
 
Bijzonderheden naar (sociale) context wat aan de oorzaak ligt van de vermissing (vb. 
ruzies, spanningen met personen, spanningen n.a.v. relationele problemen met familie 
of vrienden, …..) 
............................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................  



 

CONTACTPERSONEN 

Contactpersoon 1 – relatie: 

Naam: .................................................................................................................................  
 
Adres: .................................................................................................................................  
 
………………………………………………………………..:……………………………………………………………. 
Werd deze persoon reeds ingelicht ?  ja  neen 
 

 

Contactpersoon 2– relatie: 

Naam: .................................................................................................................................  
 
Adres: .................................................................................................................................  
 
………………………………………………………………..:……………………………………………………………. 
Werd deze persoon reeds ingelicht ?  ja  neen 

 

Contactpersoon 3 – relatie: 

Naam: .................................................................................................................................  
 
Adres: .................................................................................................................................  
 
………………………………………………………………..:……………………………………………………………. 
Werd deze persoon reeds ingelicht ?  ja  neen 

 

Contactpersoon 4 – relatie: 

Naam: .................................................................................................................................  
 
Adres: .................................................................................................................................  
 
………………………………………………………………..:……………………………………………………………. 
Werd deze persoon reeds ingelicht ?  ja  neen 
 
 



 

Te onderzoeken plaatsen 

1. PLAATS/DATUM WAAR DE VERMISTE HET LAATST WERD GEZIEN: 
 

Plaats:  ................................................................................................................................  
Datum: ...............................................................................................................................  
Uur:  ...................................................................................................................................  
door wie gezien:  ................................................................................................................  

 
 

2. IS ER AL EERDER EEN TUSSENKOMST VAN POLITIE GEWEEST I.V.M. 
BETROKKEN PERSOON? 

 Ja – Welke ?  ...........................................................................................................  
 Neen -  Niet gekend 

 
 

3. MOGELIJKE ROUTE OF VINDPLAATSEN: 
 

Beschrijving route die mogelijk wordt gevolgd: 

 
 
 
 
 
 

Vorige verblijfplaats: 
 
 

Ouderlijke woonst: 
 
 

Voormalige werkplaats: 
 
 

Mogelijke verplaatsingswijzen: 
 te voet  fiets  bromfiets  auto  Nummerplaat  
 andere vervoermiddelen: 

 
 

Andere contactadressen waar er een relationeel of professioneel contact mogelijk is: 
* 
 
 
* 
 
 



 

4. WAT HEEFT DE MELDER REEDS ONDERNOMEN NA DE ONTDEKKING VAN 

DE VERDWIJNING? 
 
Is de kamer van de vermiste 
persoon beveiligd ? 

 ruimte gesloten  
 ons personeel voorkomt dat er andere personen 

toegang hebben 
Andere maatregelen:  

Navraag bij personen waar de 
vermiste de laatste uren 
omgang mee zou kunnen 
hebben gehad 

 Uitgevoerd  Nog niet uitgevoerd 
Informatie :  

 

Zoektocht in het gebouw 

 zoektocht nog bezig –  zoektocht nog niet gestart 

Reeds uitgevoerd: 
 kamer  
 verdieping: kleine ruimten en toiletten 
 gans het gebouw met toiletten, technische ruimten …. 
 andere: 

 

Zoektocht in de directe omgeving van het gebouw 

 zoektocht nog bezig –  zoektocht nog niet gestart 

Reeds uitgevoerd: 
 tuin park/schuur  andere: 

 

Zoektocht in een straal van 200 tot 2000 meter van het gebouw: 

 zoektocht nog bezig –  zoektocht nog niet gestart 

Reeds uitgevoerd: 
Bushokjes               volkstuinen  rustbanken 
 Begraafplaats       waterpartijen  

 

Navraag bij: 

 School  Familie  Voormalige werkgever 
 Voormalige woning Favoriete plek 

Voorlopige resultaten: 
 
 
 
 
 

Zijn er camerabeelden beschikbaar ?  Ja –  neen 
 

Andere resultaten: 
 
 
 

 


