
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Procedure vermissing personen met dementie in de 
thuissituatie 

 
 
 
 

In een dementievriendelijke samenleving kunnen personen met dementie zo lang als mogelijk autonoom 
leven. Wanneer echter door dementie de oriëntatie vermindert, kan het gebeuren dat iemand zijn weg niet 
meer terugvindt en op zoek gaat naar herkenningspunten uit het verleden. 
Zelfs ondanks alle zorgvuldig genomen maatregelen zowel in de thuissituatie als in een WZC kunnen zich 
toch (onrustwekkende) vermissingen voordoen. Dat is niemand zijn fout. Totaal vermijden van 
wegloopgedrag blijft immers onmogelijk rekening houdend met het in waarde laten van de persoon met 
dementie. 
 
Het snel opsporen en terugvinden van een persoon met dementie is een gedeelde bekommernis van politie 
en zorgpartners. Om de samenwerking optimaal te laten verlopen, werd een procedure uitgewerkt die 
bestaat uit volgende documenten: stroomdiagram en identificatiefiche. 
 
 
Stroomdiagram 
Het stroomdiagram geeft schematisch weer welke stappen doorlopen kunnen worden in het geval van een 
vermissing. Het heeft als doel om niet te snel de politie te verwittigen, maar uiteraard ook niet te laat. 
 
 
Document: ‘vermissing personen met dementie’ 
Dit document wordt vooraf zo volledig mogelijk ingevuld indien er risico op wegloopgedrag bestaat en/of 
wanneer dit door de familie of hulpverleners als nuttig ervaren wordt. De cursief aangeduide informatie kan 
pas op het moment van de vermissing worden ingevuld. Het bevat alle nuttige informatie die men nodig 
heeft in het geval van een vermissing: mogelijke vindplaatsen, een recente foto ed. 
De identificatiefiche bevat een onderdeel  waar de persoon met dementie of zijn mantelzorger zijn akkoord 
moet geven om de fiche –in geval van verdwijning- over te maken aan de politie. Dit akkoord is nodig in 
functie van de wet op de privacy. 
Dit document wordt best bewaard bij de gebruiker of zijn familie thuis (eventueel in het 
communicatieschriftje), alsook in de administratie van de verschillende hulpverleners. 
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BIJ VERMISSING: BEL 101! 



 

 

 

 

Ontdekking vermissing 

Persoon leeft nog en is 
zichtbaar in de woning 
(vb. uit bed gevallen en 

roept om hulp) 
 

Politie bellen via 101: deze zal een patrouille ter plaatse sturen en indien nodig met een slotenmaker de woning betreden. 

Verwittig eventueel de ambulance via dienst 100 

Persoon geeft geen 
teken van leven en is 

zichtbaar in de woning 

Persoon geeft geen teken van leven en is NIET zichtbaar in de 
woning 

Thuiszorg 
Verzorgende of andere hulpverlener doet de 

ontdekking 

Geen thuiszorg 
Partner, familielid of 

andere persoon doet de 
ontdekking 

Bel de persoon op 
Eventueel via de eigen thuiszorgdienst 

De persoon neemt op 

 

STOP 
De persoon is terecht 

Melden dat de 
verzorgende of 

hulpverlener voor de 
deur staat 

 

Tracht de contactpersoon van de 
familie te bereiken en contacteer de 
betrokken diensten/zorgverleners 

uit de zorgfiche. Contacteer de 
ziekenhuizen uit de buurt.  

 

VERMISSING 
 

De persoon is niet terecht 
1. Bel naar de noodcentrale 101 en deel de vermissing mee.  
2. Geef aan de dispatcher door dat er een  document 

‘vermissing personen met dementie’ opgemaakt werd. 
3. Mail het document ‘vermissing personen met dementie’ 

uit het communicatieschrift of van één van de 
hulpverleners en de foto door naar vermist@dementie-
wvl.be of geef het af aan de lokale politie.  
 

Start de zoektocht 
1. Start deze zoektocht in een zone tot 2000m rond de 

woning met extra aandacht voor parken, opstapplaatsen 
bus/trein, waterpartijen, begraafplaatsen. 

2. Consulteer het ‘document vermissing personen met 
dementie’ voor info rond het point last seen of de 
persoonsomschrijving. 

Geen eigenlijke vermissing 

De persoon neemt NIET op 

 

Verwittig de buren 

De buren hebben info over de persoon 
(vb. ziekenhuisopname) 

 

 

De buren hebben geen info 
over de persoon 
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