Formulier thuiszorg

OPSPORING VAN VERMISTE PERSONEN
Elke vermissing is onrustwekkend tot vaststaat dat ze niet
meer onrustwekkend is!!!
Neem bij de kennisname van de vermissing en na doorlopen van
onderstaande ‘eerste acties’ telefonisch contact op de politie van uw zone
(zie contactgegevens hieronder)

Mail dit bericht door naar e-mailadres van uw politiezone
(neem hierbij wel telefonisch contact op om u te verzekeren dat uw bericht ook effectief is toegekomen en in
behandeling is genomen)

Voor SINT-NIKLAAS

DISPATCHING PZ SINT-NIKLAAS : (03) 760 65 00
 Pz.stniklaas.permanentie@police.belgium.eu


Voor BEVEREN, SINT-GILLIS-WAAS, STEKENE
  Centrale

Onthaal PZ Waasland Noord : (03) 750 14 11
 permanentie@politiewano.be
Voor HAMME, WAASMUNSTER
  Wachtofficier

politiezone Hamme-Waasmunster: 052 257 101
 info@pzhammewaasmunster.be
Voor TEMSE, KRUIBEKE

PZ Temse-Kruibeke : (03) 711 02 02
 politie@temse.be


EERSTE ACTIES:


Doorzoek de woning en omgeving van de cliënt indien u toegang heeft, omzichtig, indachtig dat u
sporen zou kunnen wissen. Kijk daarbij ook in kleine ruimtes zoals kasten, toiletten, berging, kelder….
Het is bekend dat personen met dementie zoeken naar (kleine) ruimtes waar ze alleen kunnen zijn.



Wie heeft betrokkene voor het laatst gezien, waar en wanneer was dat? Vraag dit na bij buren en
familie. Dit kan ook telefonisch.



Breng uw leidinggevende of sociale dienst op de hoogte.



Check bij familie of contactpersoon of de verdwenen persoon er niet aanwezig is.



Wanneer het duidelijk is dat betrokkene niet is aan te treffen, vervolledig dan de fiche “Opsporing
vermist persoon” en mail deze naar de betrokken politiezone en doe de melding van de verdwijning
via 101 met de bevestiging van het doormailen van uw fiche. Stel jezelf voor en geef ook het nummer
waarop jij of een collega permanent bereikbaar zijn. Doe dit na het overlopen van bovenstaande
stappen. Binnen de fiche “Opsporing vermist persoon” betreffen de gegevens die nog moeten
worden ingevuld op het moment van de verdwijning zelf , alles wat cursief vet gedrukt is.
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Adres afzender :
(Naam + adres +

Recente foto vermiste:
Naam- voornaam
melder
Functie in instelling
Naam
Voorziening/Instelling
Straat /huisnummer
Postnr. – Gemeente
Telefoonnummer
Faxnummer
GSM-nummer
E-mail:

CRITERIA VAN EEN ONRUSTWEKKENDE VERDWIJNING VOLGENS DE MINISTERIËLE OMZENDBRIEF
1. De vermiste is minder dan 13 jaar oud
2. De vermiste heeft een lichamelijke of geestelijke handicap of mist de nodige zelfredzaamheid
3. De vermiste is afhankelijk van medicatie of medische behandeling
4. Op basis van beschikbare info kan vermoed worden dat hij zich in een levensbedreigende
situatie bevindt
5. Er kan vermoed worden dat hij in gezelschap is van derden die zijn welzijn bedreigen of
hij het slachtoffer is van een misdrijf.
6. de afwezigheid van de persoon is in complete tegenstelling tot zijn normale gedrag.
Andere reden die de vermissing onrustwekkend maakt (gemoedstoestand, depressie, acuut
emotioneel conflict):
De persoonsgegevens en gegevens die de gezondheid betreffen op deze fiche worden door de betrokken
hulpverlening aan de politiediensten doorgegeven in het kader van een onrustwekkende verdwijning.
Daartoe moet de schriftelijke toestemming van betrokkene of een familielid voorzien zijn inzake het
overmaken van de gegevens binnen deze fiche “opsporing vermist persoon”. De betrokkene heeft te allen tijde
de mogelijkheid om deze toestemming in te trekken.

Naam + voornaam + hoedanigheid, ………………………………………………………………………………………………..………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
geeft hierbij toestemming om de gegevens binnen deze fiche “opsporing vermist persoon” in geval van een
onrustwekkende verdwijning, van ……………………………………………..……………………………………, over te maken aan de
politiediensten teneinde de spoedige zoektocht naar de verdwenen persoon te kunnen uitvoeren.
Naam + voornaam:
+ handtekening

Een kopie van deze fiche wordt bewaard bij ……………………………………………………………………….….………… (meerdere
mogelijk). Deze persoon/organisatie kan aangesproken worden om de fiche door te sturen.

Ingevuld op datum van :
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1.

Identiteitsgegevens vermiste persoon:
Naam
Voornamen
Roepnaam
Geboortedatum en
plaats
Laatst gekend adres
GSM in bezit

ja -

Neen -

Onbekend

GSM- nummer

2.

Plaats/datum waar de vermiste het laatst werd gezien:
Datum en uur van de verdwijning
Plaats waar de vermiste het laatst
werd gezien.

3. Is er al eerder een tussenkomst van politie geweest i.v.m. betrokken persoon?
Ja

4.

Neen

Niet gekend

Bijzonderheden:
Naam huisarts:
Adres:
Moet de vermiste persoon levensnoodzakelijke
medicatie nemen?
Heeft de vermiste de medicatie in bezit?
Wat zijn de te verwachten gevolgen indien de persoon
deze medicatie niet neemt?
Bijzondere voorzorgen (agressie, onder invloed van
drugs, alcohol, ….)

Ja -

Neen -

Onbekend

Ja -

Neen -

Onbekend

Ja -

Neen -

Onbekend

Mogelijke oorzaken of context van de verdwijning
(bv.: ruzies, spanning met familie/medebewoners,
herbeleving verleden, therapieverwerping ...)
5.

Mogelijke route of vindplaatsen:
Beschrijving route die mogelijk wordt gevolgd
Vorige verblijfplaats + mogelijke route:
Ouderlijke woonst + mogelijke route:
Andere contactadressen waar er een relationeel of
professioneel contact mogelijk is:
Voorbeeld : opvoeders, vertrouwenspersonen, zus,
broer of kind, kennissen of vrienden , (ex-)collegae
Andere mogelijkheden (bv. voormalige werkplaats)
Mogelijke verplaatsingswijze (bus, tram, trein en evt.
halte of station opgeven)

te voet

fiets

bromfiets

auto
Nummerplaat
andere vervoermiddelen:
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6.

Contactpersonen familie:
Naam + voornaam + hoedanigheid :
Adres:
Werd deze ingelicht?

Ja -

Neen

Code sleutelkastje gekend

Ja -

Neen

Werd deze ingelicht?

Ja -

Neen

Code sleutelkastje gekend

Ja -

Neen

Werd deze ingelicht?

Ja -

Neen

Code sleutelkastje gekend

Ja -

Neen

Naam + voornaam + hoedanigheid :
Adres:

Naam + voornaam + hoedanigheid :
Adres:

7.

Betrokken hulpverlening:
Indien een thuiszorgdossier/zorgplan is opgemaakt, kan de identificatiefiche met
gegevens van hulpverlening toegevoegd worden aan dit formulier.
Organisatie + naam :
Contactgegevens
Werd deze ingelicht?

Ja -

Neen

Code sleutelkastje gekend

Ja -

Neen

Organisatie + naam :
Contactgegevens
Werd deze ingelicht?

Ja -

Neen

Code sleutelkastje gekend

Ja -

Neen

Werd deze ingelicht?

Ja -

Neen

Code sleutelkastje gekend

Ja -

Neen

Organisatie + naam :
Contactgegevens
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8.

Wat heeft de melder reeds ondernomen na de ontdekking van de verdwijning?
Navraag bij personen waar
de vermiste de laatste uren
omgang mee zou kunnen
gehad hebben

Uitgevoerd
Informatie :

Nog niet uitgevoerd

Zoektocht in de woning

zoektocht nog bezig –

Reeds uitgevoerd:

kamer + kasten

zoektocht nog niet gestart

verdieping: kasten + kleine ruimtes en toiletten
gans de woning met kasten toiletten, berging, kelder ….
Andere

Zoektocht in de directe omgeving van de woning

zoektocht nog bezig –

Reeds uitgevoerd:

tuin

zoektocht nog niet gestart

park/tuinhuis/garage…

Andere

Zoektocht in een straal van 200 tot 2000 meter
van de woning:
Reeds uitgevoerd:

zoektocht nog bezig –
Bushokjes

zoektocht nog niet gestart

volkstuinen

Begraafplaats

rustbanken

waterpartijen

Andere
Navraag bij :

School

Familie

Voormalige woning

Andere

Voorlopige resultaten

Voormalige werkgever
Favoriete plek
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PERSOONSBESCHRIJVING (Vermeld het opvallende)
Man

Vrouw

Algemeen
Leeftijd:
Schijnb. leeftijd:
Type / Ras:
Blank (EUR)
Mediterraan
Oosteuropeaans
Aziatisch
Noord Afrikaans
Mulat
Afrikaans
Lichaam:
Grootte:
cm
Gewicht:
kg

Gezicht
Vorm:

hoed

pet

slank

baret

sjaal

langwerpig

lang

baseballpet

vierkant

half lang

andere:

rond
Wenkbrauwen:
dun
dik
Ogen:
kleur : ……….
scheel
Bril:

gemiddeld
stevig/robuust
dik
Taal:

modern
klassiek
helder glas

Frans

Duits

Engels

Andere: ………

Nederlands
Moedertaal:

gekleurd glas
vorm
Neus:
groot
klein

Stem:

scheef

luid

zacht

kalm

scherp

nerveus
Houding:

stotteren

stijf

plat
Mond:
normaal
groot
klein

gebogen
lenig
Tijdstip laatst gegeten:

Kledij
Hoofddeksel:

dik

glazen oog

slank

Haar/oren/ bijz.kenm./bezit
Haarkleur:

scheef
Baard en/of snor:

kort

kleur:
Bovenlichaam:

plat
piekhaar (gel)

hemd/ bloes

golvend

pull/ gilet

krullend

T-shirt

kalend

andere:

volledig kaal
kleur:

sluik
Oren:

jas / mantel

klein

vest

groot

bodywarmer

oorringen
Bijzondere kenmerken:

regenkledij
andere:

tatoeages
littekens
gebreken
andere
plaats en omschrijving:

Kleur:
Benen:
broek
short
legging

linkshandig

kniebroek

rechtshandig

rok / kleed

Bezittingen :

pyjama
andere:

IK
bankkaart

Kleur:
Schoeisel:

bloedgroep
RB

baard

geld – hoeveel ? :………..

stoppelbaard

pantoffels

juwelen : ……………..

snor

lage schoenen

uurwerk: ……………..

geen

laarzen/boots

GSM – nummer ?................

andere:

extra kledij

kleur:

toiletgerief
andere bagage :…………..
De persoonsbeschrijving heeft tot doel de opvallende kenmerken te inventariseren, om de signalering van betrokkene
te optimaliseren.

Persoon terecht?
Vergeet niet de politie in te lichten!

