
Procedure vermissing voor 
personen met dementie in de 
thuiszorg



Cijfers Dementie

De belangrijkste cijfers op een rijtje
• Elke 4 seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie.
• Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dementie 

prioriteit nummer 1.
• De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van 

Alzheimer (ca. 70%).
• In Vlaanderen hebben naar schatting 116.000 mensen 

dementie. 
• Voor heel België is het aantal ca. 175.000.
• 3000 onder hen zijn jonger dan 65 jaar (=jongdementie). 
70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt 

verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving



• Facebook 14 maart 2017

AAN ALLE MENSEN DIE MEE GEZOCHT 
HEBBEN.....FAMILIE, COLLEGA's, BUREN, VRIENDEN, 
KENNISSEN, POLITIE EN ALLE MENSEN DIE VIA 
FACEBOOK MEE GEWERKT HEBBEN 
HARTVERWARMEND.........HARTELIJK 
DANK.......MOEKE IS TERECHT EN KRIJGT NU DE 
JUISTE ZORGEN.



Dolen en dwalen

Een zorg voor veel partijen:

- Persoon met dementie

- Zorgactoren – Mantelzorgers

- Politie – Cel Vermiste Personen

- Expertise Centra Dementie



Situering van het vermissingsproject
• Vermissingsprotocol Hekla 2009

• Limburg : Provinciale studiedag vermissing 2012 –
voor WZC’s en politiezones

• Vertaling vermissingsprotocol naar de thuissituatie 
2015: samenwerking met verschillende 
thuiszorgactoren, ECD Contact en de Limburgse 
politiezones

• Sensibilisering en implimentatie protocol in Limburg 
zowel WZC als thuiszorg.

• 2017 : Publicatie voor politiezones: Zekerheid voor 
mensen met dementie 



Hekla

• HEKLA is de afkorting van de politiezones Hove, Edegem, 
Kontich, Lint en Aartselaar in de provincie Antwerpen. 
Onder impuls van het Antwerpse expertiscentrum dementie 
‘Orion’ en in samenwerking met heel wat partners, werd in 
deze zone een protocol ontwikkeld dat de opsporing van 
dwalende personen met dementie verbetert. Dit protocol 
kwam tot stand onder leiding van hoofdinspecteur P. Crabbé
en werd erkend en ondersteund door de Koning 
Boudewijnstichting. 

• Gezien de succesvolle resultaten, werd het HEKLA-project
aangestipt en aanbevolen als succesvolle, vernieuwende 
politie-praktijk, door de federale politie en de Cel vermiste 
personen. Het project wordt uitgedragen in samenwerking 
met alle Vlaamse expertisecentra dementie.



Provinciale Studiedag

In september 2012 organiseerde de Provincie Limburg en 
ECD Contact de provinciale studiedag ‘ Vermiste 
personen met dementie, een gedeelde zorg van politie 
en zorgverleners.

Deze studiedag was zeer geslaagd, zeer vele 
woonzorgcentra en bijna alle Limburgse politiezones 
waren vertegenwoordigd. 
Inmiddels zijn er in Limburg reeds een groot aantal 
woonzorgcentra en politiezones samen aan de slag 
gegaan. 



In 2015, werd in navolging van SEL West-
Vlaanderen, in samenwerking met Listel en ECD 
Contact de vermissingsprocedure vertaalt naar de 
thuissituatie.

In een werkgroep met verschillende 
thuiszorgactoren werd de bestaande procedure 
kritisch bekeken en aangepast.

December 2016 werd er een provinciale studiedag 
georganiseerd om deze procedure verder te 
introduceren.

Samenwerking met Listel



Samenwerking politiezones en CIC

• Beginfase; samenwerking regionaal per 
politiezone. Eind 2014 werkten reeds 9 
Limburgse politiezones samen met WZC’s
rond het vermissingsprotocol.

• Het vermissingsprotocol werd opnieuw onder 
de aandacht gebracht op het provinciaal 
politieoverleg september 2015.

• Sinds november 2015: akkoord voor 
samenwerking met noodcentrale 101.



Sensibilisering politiezones

• 2017 Vlaamse studiedag plus voorstelling 
uitgave: Zekerheid voor mensen met 
dementie. Hoe politie en zorg elkaar kunnen 
helpen.



Extra sensibilisering politie

• In samenspraak met PLOT, Provincie Limburg 
Opleiding en Training zal de 
vermissingsprocedure mee worden 
opgenomen in de opleiding;

• In 2019 wordt er een provinciale studiedag 
georganiseerd in samenwerking met PLOT, 
voor politie, sociale dienst en alle betrokkenen 
in het kader van vermissing van personen met 
dementie.



Wanneer invullen

• Diagnose dementie

• Onrustige gedrag

• Risico op dolen

• Vaak verplaatsingen buitenshuis

• Twijfel



Documenten

• Documenten WZC
– Procedure
– Vermissingsfiche

• Documenten THZ Contactgegevens
– Procedure Regionale PZ
– Vermissingsfiche

• Documenten Mantelzorger
– Procedure
– Vermissingsfiche
– Folder met tips



Procedure

Eerste pagina: uitleg over 

de verschillende 

documenten en 

hoe/wanneer de procedure

te gebruiken.







Procedure

Tweede pagina: 

Stroomdiagram: welke stappen ondernemen in 

geval van vermissing.







Procedure

Derde pagina:

Uitgeschreven versie van de 

verschillende stappen 

uit het stroomdiagram







Vermissingsfiche



















Vermissingsfiche

- Bevat recente foto, persoonsbeschrijving, 
informatie over de zoektocht

- Deels vooraf in te vullen, deels op het 
moment van vermissing

- Centraal bijhouden



Bijkomende mogelijkheden om 
vermissing tegen te gaan

• Hulpmiddelen:
• Wegloopalarm in woonzorgcentra

• GPS tracking  in thuissituatie

• QR code

• Aanpassing van de omgeving

➢Tips folder

• Vermissingsproject indien het fout gaat



Info kaartje: Ik heb dementie

http://www.alzheimerliga.be/gallery/documents/kaartje-ik-heb-dementie-print-knip.pdf



Privacy wetgeving

• De persoon met dementie of diens vertegenwoordiger en zijn mantelzorger 
ondertekenen dan een document, opgemaakt door de instelling of zorgdienst, 
waarin zij akkoord gaan dat de informatie bij een vermissing mag gedeeld worden 
met de betrokken politiediensten en zorgverleners.

• Mantelzorgers kunnen kiezen om het document thuis te bewaren of het document 
toe te vertrouwen aan de professionele zorgverlener.

• Omdat volgens de privacywetgeving, het delen van de gegevens enkel bij 
vermissing mag plaatsvinden, mag het document strikt gezien niet aan het dossier, 
zorgboekje of communicatieschrift van de professionele zorgverlener toegevoegd 
worden, tenzij men hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de patiënt en zijn 
mantelzorger heeft. Wel mag je het bijvoorbeeld in een gesloten omslag in het 
dossier bewaren of digitaal in het elektronisch patiëntendossier, op voorwaarde 
dat het enkel te raadplegen is door een bevoegde persoon in een noodsituatie. 
Wanneer de persoon met dementie in het ziekenhuis verblijft, gelden dezelfde 
principes. Ook hier mag de informatie niet openlijk in het zorgdossier opgenomen 
worden. Wel kan deze bij de arts of een andere verantwoordelijke onder een 
gesloten omslag bijgehouden worden.



Folder



Van start gaan?

• Alle documenten ter beschikking op de 
website van ECD Contact: www.ecdcontact.be

• Vragen of opmerkingen: neem contact op met 
ECD Contact.

• Zorginstellingen, zowel WZC als thuiszorg 
worden verzocht om hun regionale politiezone 
steeds op de hoogte te brengen van het 
gebruik van het protocol.

http://www.ecdcontact.be/


Voor meer informatie:

Expertisecentrum Dementie Limburg

ECD Contact

A. Rodenbachstraat 29b9

3500 Hasselt

Tel: 011 30 88 52

www.ecdcontact.be

Contactpersoon: Katrien Moors

http://www.ecdcontact.be/


Vermissing

……elke minuut is belangrijk !




