
TIPS VOOR OPSPORING VERMISTE DEMENTE 

PERSOON: 
EERSTE ACTIES: 

 
• Breng de sociale dienst op de hoogte of uw leidinggevende. 

 

• Plaatsbescherming: Isoleer desgevallend de plaats waaruit de persoon is verdwenen.  Het is van het grootste belang dat 

eventuele aanwezige sporen niet besmet of vernietigd worden in het belang van een eventuele afstapping van de politie/het 

labo.  Plaats personeel (indien mogelijk) om de toegang tot deze plaats te ontzeggen. 

 

• Ga na bij wie of waar de vermiste dementerende persoon zich zou kunnen bevinden (vaste sociale gewoontes of voorziene 

ruimte binnen/buiten)): bijvoorbeeld in de kapel, bij een andere persoon, in de polyvalente ruimte, de veranda thuis, 

berghokjes in de tuin, de zolder …. (indien je de afdeling niet kan verlaten, schakel dan de hulp in van andere medewerkers) 

 

• Bel naar de verschillende verdiepingen en vraag om na te gaan of de vermiste demente persoon zich op hun afdeling bevindt 

(vraag aan de afdeling om steeds te laten weten of de persoon wel of niet terecht is).  Bel eventueel naar de buren, indien de 

vermissing zich thuis voordoet. 

 

• Bel een familielid op (bijvoorbeeld centrale figuur) om na te gaan of de persoon bij familie op bezoek is: “Zeg dat je je 

ongerust maakt, omdat je hun familielid niet direct kan vinden op de afdeling en dat je voor alle veiligheid eens na wil gaan of 

hij/zij niet op bezoek is bij de familie!”  Het kan zijn dat de familie niet heeft laten weten dat ze hun familielid hebben 

meegenomen).  Indien ook de familie het antwoord schuldig blijft, zeg hen dan dat je voor alle veiligheid de politie zal 

verwittigen om mee op zoek te gaan naar hun familielid.  Vraag aan de familie of zij eventueel weten waar de persoon naartoe 

zou kunnen gaan (vb. ouderlijk huis, vorige verblijfplaats, vorige werkplaats ….) 

 

• Rekening houdende met de interne consignes neem de fiche “opsporing vermiste demente persoon” uit het medisch of 

persoonlijk dossier en neem telefonisch contact op met de politie op het nummer: 

 

 tussen 08/16 uur => 016/53.11.23 Politiezone BRT – Vraag onmiddellijk naar de wachtofficier 

       buiten de kantooruren => 101  

 

 

 Stel jezelf voor (naam + voornaam) + zeg dat je werkzaam bent in de instelling of RVT: 

 

Naam instelling: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 (nummer waar je voortdurend bereikbaar bent) ………………………………………………………………….. 

 

 Zeg dat je de vermissing van mevrouw/mijnheer  ….. ...............onrustwekkend vindt, namelijk dat je de persoon niet kan 

vinden in instelling of RVT en dat je schrik hebt dat hij/zij zonder begeleiding naar buiten is gegaan. 

 

 Zeg dat je ook de familie hebt gecontacteerd zonder resultaat 

 

 De politie zal een interventieteam langs sturen 

 

 

Vul deze fiche opsporing van vermiste demente persoon aan en fax dit naar het nummer (016) 53.23.31 of mail naar 

PZ.BRT.Interventie@police.belgium.eu (enkel tijdens de kantooruren tussen 8.00 u en 16.00 u) 

Wanneer u dit document overmaakt, vergewis u met de telefoon of de wachtofficier dit ook heeft ontvangen. 

 

Als het interventieteam ter plaatse komt zullen zij overgaan tot een doorzoeking van de kamer teneinde te trachten enig 

aanknopingspunt te vinden (stel familie en andere medebewoners hiervan gerust).  Eveneens zal er een officiële verklaring 

worden afgenomen van het personeelslid, dienstig voor het proces-verbaal. 

 

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

 

 


