
Procedure
 

Dementie en vermissing ... elke seconde telt!

thuiszorgdienst/mantelzorger : onder de matras van de persoon met dementie

woonzorgcentrum: centrale plaats - zorg dat ieder personeelslid dag en nacht de fiche kan

Vul deel 1 van de vermissingsfiche zo volledig mogelijk in 'vooraf' indien er risico is op dwalen.

Bewaar deze fiche:

                                        raadplegen

Bekijk ook de tip op de keerzijde!

Wat je vooraf kan doen

Op het moment van de vermissing

Stel jezelf voor
mantelzorger: naam en voornaam en jouw woonplaats
thuiszorgdienst: naam en voornaam + organisatie
woonzorgcentrum: naam en voornaam + naam en adres woonzorgcentrum

Zeg dat je de vermissing van mijnheer/mevrouw ………………………………………………….........
onrustwekkend vindt en dat je de persoon niet meer kan vinden.
Zeg dat je een vermissingsfiche ter beschikking hebt.
Geef je telefoonnummer door waarop je voortdurend bereikbaar bent voor politie.
Geef het adres door waar de persoon met dementie is verdwenen.
Geef ook mee welke handelingen je reeds hebt gesteld.

Zoektocht in nabije omgeving
Telefonisch contact genomen met vermiste?
Welke contactpersonen of familieleden werden reeds gecontacteerd?
Zijn er camerabeelden beschikbaar?
Andere gestelde handelingen?

Raadpleeg de vermissingsfiche en neem telefonisch contact op met de politie op het nummer 101.

Plaatsbescherming: isoleer desgevallend de plaats waaruit de persoon is verdwenen. Het is van
groot belang dat eventuele aanwezige sporen niet besmet of vernietigd worden in het belang van
een eventuele afstapping van politie of labo.

Vul deel 2 in op het moment van de vermissing in afwachting van de komst van de politie.

Stuur de volledig ingevulde vermissingsfiche (deel 1 + deel 2) via e-mail naar
pz.leuven.wachtleiding@police.belgium.eu indien mogelijk.
Bel naar 016 210 610 met de mededeling dat de fiche digitaal werd verstuurd en vraag of ze is
toegekomen per e-mail.

PERSOON TERECHT – VERGEET DAN NIET DE POLITIE IN TE LICHTEN!!!

mailto:pz.leuven.wachtleiding@police.belgium.eu


In de medische ID op de smartphone kan de eigenaar van het toestel informatie zoals
bijvoorbeeld bloedgroep, allergieën of gebruikte medicijnen, telefoonnummers van personen die
moeten gecontacteerd worden in een noodgeval, ... invullen. Via Noodnummer op de smartphone
kan iemand eenvoudig contact opnemen met de naasten van iemand die in nood verkeert zonder
de telefoon te moeten ontgrendelen. Belangrijk dus wanneer elke seconde telt!

                                                                Stappenplan

Tip! Vul de medische ID in op de smartphone van de persoon met dementie

Veeg naar onderen of boven over het
scherm voor het overzicht van alle
apps.
Tik op de app 'Contacten'.
Tik bovenin op jouw naam.
Scrol naar beneden. Tik bij Android
9.0 op 'Voeg uw medische gegevens
toe zodat hulpdiensten deze kunnen
zien zelfs wanneer uw telefoon is
vergrendeld'. Tik bij Android 8.0 op
'Voer uw medische gegevens in voor
gebruik bij een noodgeval'. Deze
gegevens kunnen worden geopend
tenzij de telefoon is vergrendeld.
Tik op 'OK'
Tik op de categorie die je wilt
invullen, bijv. 'Bloedgroep invoeren'.
Typ de gewenste informatie
Klaar met invullen? Tik op 'Opslaan'

Android (met Android 8.0 of hoger)

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Om een medische ID weer te geven als
de smartphone is vergrendeld, tik je
onderaan op 'Noodoproep' en
vervolgens op 'Medische ID'. Tik
linksonder op een rood pictogrammetje
van een figuurtje met 'i'.

Open de Gezondheid-app en tik op
het tabblad 'Overzicht'.
Tik rechtsboven op het profielicoon.
Tik onder jouw profiel op 'Medische
ID'.
Klik op 'Aan de slag'.
Voer jouw medische gegevens in,
zoals je geboortedatum, medische
aandoeningen, allergieën, mediactie
en bloedgroep. Hier kan je ook je
SOS-contactpersonen invoegen.
Als je jouw medische ID toegankelijk
wilt maken vanaf het toegangscherm
van je toestel, schakel je 'Toon bij
vergrendeling' in. In noodsituaties
wordt dan informatie gegevens aan
mensen die te hulp schieten.
Tik op 'Gereed'

Apple (Iphone)

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Om een medische ID weer te geven als
de smartphone is vergrendeld, tik je
onderaan op 'Noodgeval' en vervolgens
op 'Medische ID'.


