Politieregio Noord en Oost Gelderland & Dementienetwerk West Achterhoek
Tips bij dementie en vermissing
-voor mantelzorgers en andere betrokkenen

Voorzorgsmaatregelen
Gegevens centrale
contactpersoon

Bij vermissing ontstaat vaak paniek. U kunt dan een aantal
zaken misschien niet snel vinden. Dit veroorzaakt
vertraging daar waar snel handelen nodig is.
Bepaal daarom vroegtijdig wie contactpersoon zal zijn bij
mogelijke vermissing en noteer naam, adres en
telefoonnummer van deze persoon op een centrale plek.

Uw naaste herkenbaar voor de
buitenwereld

Zorg ervoor dat uw naaste adresgegevens bij zich heeft.
Dit kan op verschillende manieren:
-‘visite’kaartje in portemonnaie, handtas of binnenzak
-adreslabels in de kleding
-SOS-kettinkje of SOS-armband
Vermeld hierop ook dat uw naaste bekend is met
dementie.
Hoe zichtbaarder hoe beter. Wees creatief: gebruikt uw
naaste een rollator of wandelstok? Label deze hulpstukken
dan. Wandelt de hond mee? Zorg voor een chip of een
halsbandje met adresgegevens.

Recente foto

Maak een duidelijke foto (geen vakantiekiekje) en leg deze
klaar op een centrale plek. Of, nog beter: sla de foto
digitaal op de computer op.

Informeer de omgeving

Informeer uw omgeving (buren, buurtsuper, visboer, café)
over het gedrag van uw naaste. Zo zijn hun ogen en oren
geopend bij vermissing, en herkennen ze uw naaste sneller
als ‘dwaler’.
TIP: schakel een Trajectbegeleider dementie in als u voor
deze gesprekken met uw omgeving advies of
ondersteuning nodig heeft.

Inventariseer ‘favoriete
plekken’

Sommige mensen met dementie zoeken vaste plekken op:
hun oude werk, het ouderlijk huis, de begraafplaats…
Inventariseer deze plekken. Let ook op nieuwe favoriete
plekken.

Vertel uw wijkagent over
risicogedrag

Neem contact op met de wijkagent en vertel over
(dwaal)gedrag van uw naaste. De wijkagent maakt hiervan
alvast een melding bij collega’s. Zo is bij werkelijke
vermissing uw naaste bekend en kan de politie vroegtijdig
en verantwoord handelen.
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Een vermissing melden
Een vermissing van iemand
met dementie is altijd een
noodsituatie

!

-Geef de vermissing door via 0900-8844 of via 112.
-Zeg in uw melding duidelijk dat het om iemand in
verwarde toestand/iemand met dementie gaat
-Geef ook een beschrijving van de kleding en eventueel
andere bijzondere kenmerken.
Wees niet bang om te ‘zeuren’ of te vroeg te bellen. Snel
handelen is noodzakelijk.

Wacht niet te lang

Bel direct wanneer afwezigheid opvallend is en gedrag
afwijkt van bekend gedrag. Let ook op tijdstip van melden:
bij daglicht zoeken gaat makkelijker dan ’s avonds. En
iemand die in de pyjama bij -10 graden gaat dwalen, heeft
acuut hulp nodig.

Geef ‘favoriete plekken’ door

Sommige mensen met dementie zoeken vaste plekken op:
het ouderlijk huis, de vroegere werkgever, de
begraafplaats… Geef deze plekken aan de politie door als
deze bekend zijn.

Medicatie doorgeven

Geef belangrijke medicatiegegevens (diabetes, epilepsie,
antidepressiva etc.) door bij de melding.

Na de melding
De politie bepaalt welke communicatiemiddelen (Burgernet, Twitter, Landelijk bureau
vermiste personen) ingezet worden. Meestal zal eerst zo lokaal mogelijk gezocht worden.
Is een vermist persoon mobiel (auto, openbaar vervoer) dan zal de vraag meer regionaal
uitgezet worden.
_______________________________________________________________

Helpdesk dementie: uw vraagbaak
Heeft u vragen over vergeetachtigheid of dementie? Bent u op zoek naar een luisterend
oor of heeft u ondersteuning nodig? Dan kunt u terecht bij de medewerkers van de
Helpdesk dementie. U krijgt snel de juiste voorlichting en goed advies. Ook professionals
kunnen met vragen bellen naar de Helpdesk.



Telefoonnummer helpdesk: 0314-329191
E-mail: helpdeskdementie@slingeland.nl

Helpen en geholpen worden: schrijf u in voor Burgernet
Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om
de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de
gemeente. Kijk op www.burgernet.nl voor meer informatie en aanmelding.
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