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Vermissing voorkomen 
bij personen met 
dementie.                    

  Tips 

 

Als het dan toch fout gaat …. 
 

- Indien de persoon niet tijdig thuis komt, zoek 
zelf maximum 20 minuten.  
Heb je de persoon niet gevonden bel dan het 
noodnummer 101, meld dat het gaat om een 
vermissing van een persoon met dementie.  
Houd de vermissingsfiche bij de hand. 

 
- Vul de vermissingsfiche aan met de actuele 

gegevens. 
 

- Blijf thuis tijdens de zoekactie door de politie 
om de persoon op te vangen indien hij/zij weer 
opdaagt. 

 
- Blijf rustig als de vermiste persoon terug is. 

Hij/zij deed dit niet met opzet en was wellicht 
zelf angstig. Vertel hem/haar dat je ongerust 
was en blij bent met het weerzien. 

 
- Verwittig de politie en andere betrokkenen als 

de persoon terecht is 

 

TIPS OPGESTELD DOOR: 

- EXPERTISECENTRUM  DEMENTIE 

ORION I.S.M. POLITIEZONE HEKLA 

- EXPERTISECENTRUM DEMENTIE 

CONTACT, LIMBURG 
 

In samenwerking met de Limburgse 
politiezones. 

             

Expertisecentrum Dementie Contact 
Hadewychlaan 74, 3500 Hasselt 
ecd.contact@hogevijf.be – t. 011 88 83 84 

mailto:ecd.contact@hogevijf.be
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DOWNLOAD DE VERMISSINGSFICHE 
OP WWW.ECDCONTACT.BE EN VUL 
DE GEGEVENS IN. 
 

 
- ZORG VOOR EEN RECENTE 

KLEURFOTO 
 

- NOTEER BELANGRIJKE 
ANKERPUNTEN UIT HET LEVEN VAN 
DE PERSOON MET DEMENTIE:  
OUDERLIJK HUIS, VROEGERE 
WERKPLAATS, KERKHOF... 

 
- VUL DE PERSOONSBESCHRIJVING 

AAN MET SPECIFIEKE KENMERKEN 
 

- BEWAAR HET DOCUMENT OP EEN 
VASTE PLAATS EN INDIEN MOGELIJK 
OOK DIGITAAL ZODAT HET IN GEVAL 
VAN NOOD NAAR DE NODIGE 
INSTANTIES KAN VERSTUURD 
WORDEN. 

Vermissing voorkomen 
 
- Maak een lijstje met telefoonnummers van mensen 

met wie hij/zij regelmatig in contact komt en bewaar 
dit op een goed bereikbare plaats, zodat je in geval 
van nood niet moet zoeken. 
 

- Raadpleeg je huisarts wanneer je dwaal- of 
doolgedrag vaststelt.  Een juiste diagnose zorgt 
voor meer begrip. Bij een diagnose dementie kan je 
informatie vinden op www.dementie.be. 
 

- Naai of strijk labels in de kledij met zijn/haar naam 
en het telefoonnummer van de contactpersoon. 
Neem een kopie van de identiteitskaart en stop deze 
samen met een adreskaartje in de meest gebruikte 
jassen of kledingstukken.  Het rijksregisternummer kan 
de zoekprocedure versnellen.  
Download het dementie assistentiekaartje: 
www.dementie.be of www.alzheimerliga.be.  

 

- Geef de persoon die het huis verlaat een gsm die 
aanstaat. Laat hem/haar hier tijdig aan wennen. 

 

- Breng de nabije omgeving en handelaars in de buurt 
op de hoogte van de situatie.  

 

- Beperk het risico op weglopen door bijvoorbeeld de 
buitendeur te verbergen achter een gordijn  en een 
veilige omheining rond de tuin te plaatsen. Zorg voor 
een goed sleutelbeheer.  

 

- Er bestaan heel wat hulpmiddelen om personen die 
zich buiten verplaatsen te traceren. Deze kan je vinden 
bij verscheidene thuiszorgdiensten of mutualiteiten. 

 
 

- Indien je twijfelt aan de rijgeschiktheid kan je dit 
vrijblijvend laten checken bij het Centrum’ Samen veilig 
mobiel’.  Indien nodig bieden zij aangepaste training 
aan of zoeken ze samen naar vervoersalternatieven. 
Dienst Geheugenkliniek – Geriatrie 
Salvatorstraat 2A 3500 Hasselt. 
 011/33. 88. 66 
 www.samenveiligmobiel.be. 

 
- Wanneer een bestuurder van een gemotoriseerd 

voertuig de diagnose dementie krijgt, moet het rijbewijs 
binnen de 4 dagen ingeleverd worden bij de dienst 
Bevolking van de stad of gemeente. Daarna is het 
mogelijk om bij het Centrum voor Rijgeschiktheid en 
Voertuigaanpassing een rijvaardigheidstest af te 
leggen.  
Als de persoon aan de minimale normen voldoet, zal hij 
een rijgeschiktheidsattest ontvangen. Dan kan het 
rijbewijs terug worden opgehaald. Het attest kan ook 
een aantal beperkingen bevatten: er wordt een gebied 
afgebakend rond de woonplaats van de bestuurder, er 
mag misschien enkel overdag gereden worden of er is 
een beperking op het type voertuig dat bestuurd mag 
worden.  
De bestuurder moet aan zijn verzekeringsmaatschappij 
een kopie van het aangepaste rijbewijs sturen. Als hij 
dat niet doet5, loopt hij het risico niet gedekt te zijn bij 
een ongeval. Wanneer de persoon met dementie 
verneemt dat er in zijn gezondheidstoestand een 
verandering is opgetreden, moet hij de procedure 
opnieuw doorlopen. 
02/244.15.11   CARA@bivv.be  
www.bivv.be 

 

Dwaalgedrag komt heel vaak voor bij 
personen met dementie. Overdag, maar ook 
s’ nachts is onrust niet ongewoon.  
Iemand met dementie hoeft niet erg verward 
te zijn om in zijn eentje op stap te gaan. 
U kunt helpen om het dwalen te 
verminderen of in goede banen te leiden. 
Probeer eens bij te houden wanneer de 
persoon onrustig wordt en weg wil. 
Mogelijks zijn bepaalde situaties te 
vermijden of helpt afleiding op die 
momenten. 

http://www.ecdcontact.be/
http://www.dementie.be/
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