
BIJ VERDWIJNING 
     

1. Point last seen (plaats/datum waar de vermiste demente persoon het laatst werd  

 gezien): 
 

Datum en uur van de 

vermissing 

      

Plaats waar de vermiste het 

laatst werd gezien. 

      

 

 

 

2. Wat heeft de melder reeds ondernomen na de ontdekking van de verdwijning? 
 

 

 

Beschermingsmaatregelen 

ruimte waar vermiste uit 

verdwenen is 

(sporenonderzoek) 

 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 + kasten  

 verdieping: kasten + kleine ruimten en toiletten 

 gans het gebouw met kasten 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 



Andere       

  

Navraag bij :  Familie  Voormalige werkgever 

 Voormalige woning Favoriete plek 

 

Voorlopige resultaten       

Andere       

 

 

Andere resultaten       

 
 

SAMEN MET POLITIE: 

• Stel een foto van betrokkene beschikbaar voor de zoekenden; 

 

• Informeer familie; 

 

• Zoek in een straal van ongeveer 500 – 2000 meter rond de  woning, instelling of RVT.  

(Men wordt vaak teruggevonden op een afstand van ongeveer 2 km, waarbij in 50 % 

de afstand minder is dan 1 km). 

 

• Let daarbij op volgende specifieke plaatsen: 

afzonderlijke terreinen, lege gebouwen, (volks)tuinen, begraafplaatsen, bushokjes, etc. 

Bedenk hierbij dat het betreffende terrein te voet bereikbaar moet zijn en dat per 

definitie betrokkene een stil een vaak afgelegen plekje opzoekt. 

 

• Informeer U zelf of betrokkene graag ergens naar toe ging (voormalige woning, 

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 ….. 

 

 


