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De fiche vermiste persoon invullen: uitleg bij de 

verschillende rubrieken 

Sommige mensen raken sneller de weg kwijt, omwille van bijvoorbeeld dementie. 
Speciaal voor hen is er een fiche vermiste persoon toegevoegd aan de gele doos. De 
fiche bevat nuttige informatie voor de politie bij een verdwijning. Zo kan de zoekactie 

vlug en gericht van start gaan.  

Deze handleiding helpt je bij het invullen van de fiche voor de persoon die 

verdwijngedrag vertoont. Een deel van de fiche is vooraf in te vullen, een deel doe je 
op het moment van de verdwijning. Vraag eventueel ook hulp bij familie, vrienden of 
ga langs bij het OCMW. 

 

VOORAF IN TE VULLEN  

 Naam en voornaam  

Noteer de naam en voornaam van de persoon die verdwijngedrag 
vertoont bovenaan de fiche.  

 Gegevens van de persoon die de fiche invult + 
datum  

Noteer de datum waarop je het formulier invult, je eigen 
naam en voornaam, je relatie tot diegene waarvoor de 
fiche wordt ingevuld (echtgenoot, dochter, enz.) je 

mobiel nummer (of vast nummer als je geen mobiel 
nummer hebt).  

Verander je iets aan de fiche, zet dan een nieuwe datum 
bij ‘bijgewerkt op’.  

 Foto  

Plak hier een recente pasfoto en voeg bij het formulier ook een  foto waar 
de persoon volledig opstaat. 

 

 Identiteitsgegevens van de persoon  

Vul hier de gevraagde identiteitsgegevens en 
andere gegevens zoals de bloedgroep in. 

 

 

 Belangrijk om te weten  

Noteer hier opvallende uiterlijke kenmerken en 
de taal die de persoon spreekt (of begrijpt). 
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 Medische en sociale achtergrond/levensgewoonten  

Noteer in deze rubriek de plaatsen die 

belangrijk zijn of waren in het leven van de 
persoon waarvoor je de fiche invult. Kruis 

ook aan op welke manier de persoon zich 
vaak verplaatst. 

 

 

 

 Verdwijningsantecedenten  

Het is nuttig voor de politie om te weten of de 
persoon eerder ook al verdween. Indien wel, geef 

hier dan meer informatie over (wanneer, was er 
tussenkomst van politie, waar is de persoon 

teruggevonden en eventueel wat meer toelichting 
bij de situatie (zoals wat was de aanleiding of in 
welke omstandigheden is de persoon 

teruggevonden). 

 

IN TE VULLEN IN GEVAL VAN VERDWIJNING 

 In geval van verdwijning 

- Vul de namen in van de mensen bij 

wie je navraag gedaan hebt, die 
mogelijk de vermiste nog zouden 

gezien kunnen hebben (familie, buren, 
thuishulp,…) in de uren voor de 
verdwijning. Schrijf ook op wat je te 

weten kwam (bijvoorbeeld wanneer 
en waar hebben zij de vermiste het 

laatst gezien,…). Kruis ‘nog niet 
uitgevoerd’ aan, indien er nog geen 
navraag is gebeurd. 

- Kruis ‘ja’ aan bij ‘nood aan belangrijke voorzorgsmaatregelen’ als de politie extra 
voorzichtig moet zijn bij het benaderen van de vermiste. Vul ook in waarom 

(bijvoorbeeld de vermiste reageert snel angstig of agressief, is waarschijnlijk onder 
invloed van alcohol,…) en hoe de politie de vermiste het best kan benaderen. 

Vermeld hier ook of de vermiste dringende medicatie of zorgen nodig heeft. 

- Hier kan je bijzonderheden vermelden op het relationele vlak die mogelijk aan de 
basis liggen van de vermissing. Bijvoorbeeld als  de vermiste voor de verdwijning 

ruzie had met iemand, er spanningen waren,…. 
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 Zoektocht in de woning/gebouw en directe omgeving 

Kruis aan of de zoektocht in de 

woning/ het gebouw al gestart is of 
niet. Kruis aan welke plaatsen al 

doorzocht zijn. Kijk daarbij ook op 
minder voor de hand liggende 
plaatsen zoals kasten, technische 

ruimtes, de kelder of zolder,… 

Kruis aan of de zoektocht in de 

nabije omgeving van de woning / 
het gebouw nog bezig is / nog niet 
gestart is of al uitgevoerd is. 

 Persoonsbeschrijving  

Om een goede persoonsbeschrijving te 

kunnen maken zijn meer details over de 
kleding en schoenen die de vermiste 
draagt, bezittingen die de vermiste bij 

zich heeft en de manier waarop de 
vermiste zich verplaatst belangrijk. Vul dit 

hier in. 

 Contactgegevens directe contacten 

Kruis aan of de (vooraf ingevulde) contactpersonen (op het einde van de fiche) al 

ingelicht zijn over de verdwijning of niet. 

 

VOORAF IN TE VULLEN  

 Verwittiging contactpersoon bij terugvinden vermiste  

Wie wil je dat verwittigd wordt bij het 

terugvinden van de vermiste? Schrijf er ook 
hun naam bij. Hun contactgegevens vul je in 

bij de rubriek ‘contactgegevens directe 
contacten’.  

 Schriftelijke toestemming familie/voogd  

Door het invullen van deze rubriek en het 
plaatsen van je handtekening geef je de 

toestemming aan anderen om deze fiche te 
bezorgen aan de politie bij een 

onrustwekkende verdwijning. Zo kan 
bijvoorbeeld een ander familielid of de 
thuiszorgkundige de fiche overmaken als jij niet aanwezig bent.  
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 Contactgegevens directe contacten  

Vul hier de naam (+ relatie: partner, zoon, buurvrouw, enz.) 
en contactgegevens in van maximaal drie personen die door 

de politie verwittigd moeten worden bij het terugvinden van 
de vermiste.  

Vul ook de contactgegevens van eventuele thuisdiensten 

(thuiszorg, poetshulp, thuisverpleegkundige,…), de huisarts en 
(huis)apotheker in, zodat ze gecontacteerd kunnen worden 

indien nodig.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


