
OPSPORING VAN VERMISTE DEMENTE PERSONEN 
Elke vermissing is onrustwekkend tot vaststaat dat ze niet meer 

onrustwekkend is!!! 

 

Neem bij de kennisname van de vermissing en na een maximum zoektijd van maximum 20 minuten telefonisch contact op 

tussen 08/16 uur (tijdens werkdagen) met de permanentiedienst PZ-BRT, Kruisstraat 24 te 3120 TREMELO  op het nummer 

016/53.11.23 

U wordt vervolgens doorverbonden met de wachtofficier. 

 

Buiten de kantooruren met de  noodcentrale te LEUVEN via 101. 

 

EERSTE ACTIE: 

 
• Wie heeft betrokkene voor het laatst gezien en wanneer en waar was dat? 

 

• Heeft de receptie (of iemand anders) de persoon het gebouw zien verlaten en wanneer was dat? 

 

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

technische ruimten of verlaten kantoorruimtes;  Het is bekend dat dementerende mensen zoeken naar (kleine) 

ruimtes waar ze alleen kunnen zijn. 

 

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

 

• Waarschuw de personeelsleden van het huis en vraag deze uit te kijken naar betrokken persoon.  Laat de 

personeelsleden een foto van betrokkene zien zodat ze zeker weten wie het betreft. 

 

• Zoek ook in kamers van de persoon.  Het kan zijn dat een van de personen betrokkene heeft opgevangen zonder dit 

te melden bij de personeelsleden;  

 

• Wanneer het duidelijk is dat betrokkene zich niet op de afdeling of in het huis bevindt, start dan met een onderzoek 

buiten het huis IN SAMENWERKING MET DE POLITIE; 

 
 ENKELE CRITERIA VAN EEN ONRUSTWEKKENDE VERDWIJNING VOLGENS DE MINISTERIËLE 

OMZENDBRIEF 

 

 1. De vermiste heeft een lichamelijke of geestelijke handicap of mist de nodige zelfredzaamheid 

 2. De vermiste is afhankelijk van medicatie of medische behandeling 

 3. Op basis van beschikbare info kan vermoed worden dat hij zich in een levensbedreigende situatie bevindt 

 4. Er kan vermoed worden  dat hij in gezelschap is van derden die zijn welzijn bedreigen of  

     hij het slachtoffer is van een misdrijf. 

 5. De afwezigheid van de persoon is in complete tegenstelling tot zijn normale gedrag. 

 

                    6. Andere reden die de vermissing onrustwekkend maakt (gemoedstoestand, depressie, acuut emotioneel     

conflict): 

 

                               

 
DOELEINDE EN TOELAATBAARHEID: 
Krachtens artikel 4, § 1, 2° van de privacywet van 8 december 1992 is de verwerking van persoonsgegevens enkel toegelaten voor welbepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.  Overeenkomstig artikel 7, § 1 van de privacywet wijst er bovendien op dat de verwerking 

van persoonsgegevens die gezondheid betreffen in principe verboden is.  Het verbod is niet van toepassing, onder meer wanneer de betrokkene 

schriftelijk heeft toegestemd in een dergelijke verwerking met dien verstande dat deze toestemming te allen tijde door de betrokkene kan worden 

ingetrokken. 

Wij verwijzen naar de beraadslaging nr.12/024 van 20 maart 2012 waarin de afdeling gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en 

van de Gezondheid, de mededeling van persoonsgegevens die gezondheid betreffen door bepaalde woonzorgcentra of mantelzorgers aan politiediensten 

in het kader van onrustwekkende verdwijningen van één van hun bewoners of aan hun zorg toevertrouwde dwalende personen machtigt.  Daartoe moet 

de schriftelijke toestemming van betrokkene of een familielid voorzien zijn inzake het overmaken van de gegevens binnen deze fiche “opsporing 

vermiste persoon”.  De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om deze toestemming in te trekken. 

 


