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Belang en reikwijdte van vermissingspreventie 

Onze doelgroep heeft vaak door verschillende redenen een verhoogd risico op vermissing. Mensen 
met dementie kunnen verward zijn over de locatie waar zij zich bevinden, waanideeën hebben, 
denken dat zij zich in een gevaarlijke situatie bevinden, kunnen onrustig zijn en kunnen op zoek zijn 
naar iets. Deze verschillende punten vergroten de kans op dwaling en daarmee vermissing.   

Vaak worden mensen met dementie weer teruggevonden in hun eigen omgeving, echter zijn er soms 
ook vergaande gevolgen door langdurige vermissing. Vaak zorgt vermissing voor lichamelijk letsel, 
maar ook voor psychisch letsel wat een grotere last legt op de zorgverleners.  

Om vermissing te voorkomen wordt er in de ontmoetingscentra, de zorg thuis en in de kleinschalige 
woonvoorziening dit vermissingspreventiebeleid gehanteerd. Aangezien vermissing vaak een gevolg 
is van dwaalgedrag, wordt in dit beleid ook gekeken naar het voorkomen van dwalen. Wanneer hier 
maatregelen op worden genomen, is de kans op vermissing relatief kleiner.  

Vermissingspreventie in de dagelijkse praktijk 

Vermissingspreventie geven wij als volgt vorm: 

1. Bij de intake en/of het begeleidingsplan wordt er aandacht besteed aan eventuele risico’s op 
het gebied van incidenten en veiligheid, waarbij ook dwaling naar voren kan komen. 
 

2. Indien van toepassing worden er in het begeleidingsplan (eerste keer na 6 weken en 
vervolgens elke 6 maanden) doelen en acties op het gebied van dwaling- en 
vermissingspreventie besproken met betrokkenen.  
 

3. Wanneer er wordt geconstateerd dat mensen vaak ’s nachts actief zijn, kan er worden 
besloten om gebruik te maken van verschillende domotica. Dit dient te worden overlegd met 
de betrokkenen. Eventuele bewegingsmelders, zenders en camera’s kunnen worden 
geïnstalleerd om dwaling vroeg te constateren en daarmee het risico op vermissing te 
verminderen.  
 

4. Op alle verschillende locaties wordt aandacht besteed aan de risico’s voor deelnemers. In de 
kleinschalige woonvoorziening is de deur alleen te openen met een code, waardoor dit voor 
de deelnemers zelf niet mogelijk is. Daarnaast wordt opgelet of niemand achter bezoekers 
aan loopt. In de overige ontmoetingscentra wordt ook opgelet of deelnemers bij de groep 
blijven. Om dwaling op weg van en naar de ontmoetingscentra te voorkomen is er een 
chauffeur die de deelnemers ophaalt en weer thuis brengt.  
 

5. Wij hebben geen zeggenschap over de eigen woonruimte van onze deelnemers. Wanneer er 
wordt geconstateerd dat men vaak even verdwijnt, informeren wij de deelnemer over de 
risico’s en de eventuele maatregelen die getroffen kunnen worden.  


