Onderzoek
Vermissing

De eerste 72 uur kan van levensbelang zijn bij elke
vermissing, snel reageren is noodzakelijk.
De eerste 72 uur kan van levensbelang
zijn bij elke vermissing, vaak is het zo
dat de politie een dergelijke aangifte
vaak pas na 24 uur in behandeling
neemt.
Ze zijn gebonden aan justitiële regels en
andere werkzaamheden. Het probleem
is dat juist in de eerste fase de nodige
sporen nog goed te detecteren zijn en
mogelijk daarmee de oplossing ook.
Als een dierbare plotseling verdwijnt,
dan lijkt het alsof de wereld ophoudt te
bestaan. Wie achterblijft, weet zich vaak
geen raad met de knagende
onzekerheid over iemands verblijfplaats
of welbevinden.
Wat is er gebeurd? Leeft mijn kind,
man, broer of vriendin nog? Wat kan ik
doen om hem of haar terug te vinden?

We kunnen u helpen bij vermissingen
en zijn per direct beschikbaar zonder
wachttijden.
Wat we voor u kunnen doen is onder
andere (maar niet uitsluitend):
‣ Professioneel advies en begeleiding
‣ Opsporen volgens een professioneel
zoekplan.
‣ Observeren van derden om de
persoon te traceren
‣ Persvoorlichting namens de familie
naar derden (media, politie etc.)
Wanneer het gaat om acuut gevaar
twijfel dan niet en ga direct naar de
politie.
We werken in de gehele wereld voor
vermissing zaken.

Case Study | vermissing in buitenland:
Aan de wandel in het regenwoud
Uitdaging: Will ging voor een eigen expeditie naar het regenwoud in
Suriname om daar nieuwe bloemsoorten te ontdekken. Hij zou elke week
een melding geven dat alles goed is. Na twee weken geen melding te
ontvangen besloot de familie een onderzoek in te stellen.
Inzet: Lokale media, zoekacties in speciﬁeke gebieden, helikopter met ﬂir
(warmte camera) en recherchewerk onder bevolkingsgroepen in het
regenwoud.
Resultaat: Na vier dagen intensief werken werd Will gevonden in klein
Marron-dorp midden in het regenwoud waar hij ziek werd behandeld
door de lokale shaman. Hij had het Chikungunya-virus opgelopen.

Vermissingen waarbij we u
bijvoorbeeld kunnen bijstaan:

HULP NODIG?

075-3690503
aanvragen@bbpd.nl

‣ Internationale kinderontvoering
‣ weggelopen kinderen/tieners
‣ personen in depressie, psychose
of overspannenheid
‣ personen die onvrijwillig
meegenomen
Wilt u meer weten of heeft u onze
hulp nodig? Bel ons gerust.

Over BBPD
BBPD is een recherche- en adviesbureau. Vandaag de dag,
leveren we de best mogelijke service aan onze klanten en
zetten ons meer dan 100% in om een oplossing of antwoord
te leveren. Wanneer er ook maar iets gebeurd, we zijn 24
uur per dag bereikbaar om indien nodig direct te helpen.
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