
College 9: Adoptie - (BOEK) 

1. Inleiding 
 
1.1 Cijfers 
 
Nederland 

- 35000 buitenlandse kinderen geadopteerd 
- 25000 binnenlandse kinderen geadopteerd 
- Meeste kinderen komen uit het buitenland, ongeveer 600/jaar 
- Er worden zelf ongeveer 30tal kinderen afgestaan 

Vlaanderen 
- Er worden ongeveer 20tal kinderen afgestaan 

à Men moet eerst zoeken in eigen land (opvang binnen familie, binnenlandse adoptie…) en als dit niet 
lukt: interlandelijke adoptie 
 
1.2 Adoptieouders 
 

- Ongewenst kinderloos (80 – 90%) 
- Idealistische motieven: helpen van een kind 
- Hoger opgeleid en iets ouder dan biologische ouders 

 
Stichting Adoptie Voorzieningen (SAV) 

- Verplichte voorbereidingscursus 
- Gezinsrapport opstellen 
- Toestemming 
- Wachttijd vanaf aanmelding tot aankomst kind: ruim 5 jaar 
- Ophalen kind: 

o In land van herkomst 
o Op de luchthaven 

 
1.3 Adoptiekinderen 
 

- Kindertehuis of (pleeg)gezin of op straat 
- Soms weinig achtergrond: ze werden vondeling gelegd 
- Nederland:  

o Kinderen tot 6 jaar mogen komen 
o Uitzondering: ouder kind mag meekomen met jonger broertje of zusje 

- Vlaanderen:  
o Geen leeftijdsgrens 

- Redenen ter afstaan van kind: 
o Ongehuwd moederschap 
o Economische omstandigheden 

§ Vaak ondervoeding en verwaarlozing 



o Culturele opvattingen 
o China: één-kind politiek met voorkeur voor zoon 
o Kind met psychosociale belastende achtergrond, handicap of medisch risico 

 

2. Pedagogische thema’s 
 
2.1 Zijn de eerste levensjaren bepalend? 
 

- Erikson: ‘Iedere fase in onze psychosociale ontwikkeling beïnvloedt wordt door wat er plaatsvond 
in eerdere fasen’ 

- Bowlby: ‘Zowel vroegere als huidige ervaringen’ 
 
2.2 Heeft vroege verwaarlozing (levens)lange gevolgen? 
 

- In de eerste kinderjaren is het ontwikkelende brein gevoelig voor input vanuit omgeving à past 
zich hier aan aan 

- Vroege verwaarlozing heeft dus hersenen veranderd 
- Blijvende veranderingen? 

 
2.3 Herstelkansen en inhaalgroei 
 

- Ontwikkelen adoptiekinderen zich minder goed dan niet-geadopteerde leeftijdsgenoten? 
- Onderzoek naar inhaalgroei vanaf aankomst in adoptiegezin of vergelijking van ontwikkeling van 

adoptiekinderen met kinderen die in het kindertehuis waren gebleven 
- Onderliggende processen die verklaren waarop ene adoptiekind zich goed ontwikkeld terwijl 

andere adoptiekind afwijkende ontwikkeling vertoont 
 
Meta-analyse:  Alle onderzoeker over hetzelfde onderwerp worden samengenomen en wordt er een 

totaal-effect berekend 
- Zeer veel proefpersonen 
- Goede basis voor evidence-based uitspraken 
- Resultaten van bovenste onderzoeken: 

o Adoptiekinderen vergeleken met kinderen die nog in tehuizen opgroeiden: spectaculaire 
inhaalgroei op verschillende gebieden: 
§ Lichaamlijke groei: lengte, gewicht, hoofdomvang… 
§ Gehechtheid 
§ Cognitieve ontwikkeling 
§ IQ 
§ Gedragsproblemen en zelfwaardering 

o Achterstanden worden wel niet HELEMAAL ingehaald 
 
 



2.4 Kun je van het kind van een ander houden? 
 

- Gehechtheidstheorie van Bowlby, 1982 
o Een kind hecht zich aan de ouder die hem verzorgt en dagelijks met hem omgaat 

- Alle kinderen tijdens het eerste levensjaar: gehechtheid met opvoeders 
- Veilige gehechtheidsrelatie 

 = Kinderen die gewend zijn steun en bescherming van hun ouders te krijgen 
o Vertrouwen op beschikbaarheid van hun ouders 
o Als ‘veilige basis’ 

- Onveilige gehechtheidsrelatie 
 = Kinderen vanwie de ouders regelmatig niet beschikbaar zijn 
o Onveilig-gedesorganiseerde gehechtheid: het voorspelt latere gedragsproblemen 

§ Ouders: bron van angst én de enige mogelijkheid tot vinden van troost 
- Het zorgen voor het kind van een ander zit al eeuwenlang in ons bloed 

 
2.5 Thuis in twee culturen? 
 
Interlandelijk adopteren:  De geadopteerde kinderen zijn afkomstig uit een land met een andere 
    cultuur, raciale kenmerken en huidskleur die niet overeenkomt met die  
    van hun ouders en (de meeste) leeftijdsgenootjes 
 
Twee paar ouders: 

- Biologische ouders 
- Adoptieouders 

à Groei naar volwassenheid: besef dat men er anders uitziet dan ouders en leeftijdsgenoten 
- Vragen hoe hun biologische ouders er uit zien 
- Geïnteresseerd in cultuur van land van herkomst 
- Eventueel teruggaan naar hun land van herkomst 

3. Twee longitudinale adoptiestudies 
 

LEIDSE LONGITUDINALE ADOPTIESTUDIE (LLAS) 

- 160 interlandelijk geadopteerde kinderen 
- Gevolgd vanaf eerste levensjaar tot adolescentie + vervolgonderzoek 
- Afkomstig uit: 

o Sri Lanka: n = 86 
§ Niet in kindertehuis geweest 
§ Woonden eerst bij biologische moeder 

o Zuid-Korea: n = 49 
§ Goed kindertehuis 

o Colombia: n = 25 
§ Goed kindertehuis 



- Heel jonge leeftijd in adoptiegezin 
o Vanaf 11 weken oud 

- Adoptiegezin: gemiddelde sociaal-economische achtergrond 
Onderzoek 1 

- Verhogen van ouderlijke sensitiviteit met doel: vielige gehechtheidsrelatie tussen adoptieouder 
en het adoptiekind te bevorderen 

- Resultaten: 
o Nazorgaanbod 

Ontwikkeling  
- Normale ontwikkeling: veilige gehechtheid en gedesorienteerde gehechtheid 
- Jongens:  

o Meer gedragsproblemen op 7-jarige leeftijd 
o Zowel inter- als externaliserende problemen 

- Het proces, of enkele kenmerken, van interlandelijk adoptie zijn betrokken bij gedragsproblemen 
- Twee wensen:  

o De wens om wit te zijn 
o De wens dat ze geboren wilden zijn uit de buik van de adoptiemoeder 

à Adoptiekinderen kunnen zich gefrustreerd voelen om zich te identificeren met hun 
adoptieouders 

Nog enkele resultaten: 
- Sensitiviteit van de adoptieouders en de vroege gehechtheidsrelatie tussen adoptiekind en 

adoptieouder: beide van invloed op latere ontwikkeling van adoptiekind 
- Veilig gehechte adoptiekinderen en adoptiekinderen met sensitieve adoptieouders: beter te 

ontwikkelen op sociaal en cognitief gebied 

ROTTERDAMSE LONGITUDINALE ADOPTIESTUDIE 

- 2148 adoptiekinderen die buiten Nederland geboren waren, afkomstig van 50 landen 
- Latere kindertijd tot volwassenheid 
- Eerste meting: tussen 10 en 15 jaar oud (vragenlijst) 
- Tweede meting: adolescentie (vragenlijst) 
- Derde meting: volwassenheid (interview) 
- Vroegere negatieve ervaringen: 

o Verwaarlozing 
o Mishandeling 
o Meerdere malen overgeplaatst 
o Slechte gezondheid 

- Jongens groter risico gedragsproblemen dan meisjes 
- Kinderen die ouder waren bij aankomst: groter risico op gedragsproblemen dan kinderen die 

jonger waren bij aankomst 
 
 



- Probleemgedrag:  
o Nam toe in adolescentieperiode 
o Hing niet samen met vroege negatieve ervaringen  

- Psychiatrische problemen: 
o Kwam meer voor bij geadopteerden met eerdere negatieve ervaringen 
o Groter risico voor jongens 
o Kwam meer voor bij geadopteerden die op zoek waren naar hun biologische ouders  

- Internaliserend probleemgedrag: 
o Bij geadopteerde: toename van kindertijd tot in volwassenheid 

- Externaliserend probleemgedrag: 
o Daling in beide groepen, maar kleinere daling bij geadopteerden 

à Ontwikkeling probleemgedrag hind samen met verwaarlozing, mishandeling… 
- Schoolprestaties: 

o Adoptiekinderen die speciaal onderwijs volgde (13,2%) 
o Geadopteerden behaalden in volwassenheid zelfde opleidings- en beroepsniveau als niet-

geadopteerden 
- Sociaal gebied 

o Late kindertijd: adoptiekinderen beter in sportieve en niet-sportieve activiteiten 
o Minder goede sociale vaardigheden dan niet-geadopteerden 
o Bij volwassenheid: minder vaak partner 
o Geen probleem bij onderhouden van sociale contacten  

 
3.3 Aanvullende uitkomsten 
 

LEIDSE LONGITUDINALE STUDIE ROTTERDAMSE STUDIE 

- Weinig deprivatie voorafgaand aan adoptie 
- Ontwikkeling van kinderen gaat normaal 

als kinderen al op jonge leeftijd worden 
geadopteerd en/of niet te veel negatieve 
voorgaande ervaringen hebben 

- Kinderen op 7 jaar: 
o Familie verloren door adoptie: verlies 

en verdriet 
o Identificatie: ze willen lijken op hun 

vriendjes en ouders 
o Ze willen ander uiterlijk en huidskleur 

- Beeld hoe kinderen zich ontwikkelen als zij 
vanuit ernstig tekortschietende 
pedagogische context komen  

- Meer deprivatie voorafgaand: meer 
problemen later 

- Problemen: samenhangend met gevoelens 
rond adoptie of andere afkomst of 
huidskleur 

 
 
 
 



4. Risico en veerkracht 
 
BESLUIT 
 

- Zowel vroegere als latere ervaringen hebben invloed op latere ontwikkeling van kinderen 
- Ontwikkeling kan dus bijgestuurd worden 
- LLAS: sensitiviteit van de adoptieouder en vroege gehechteidsrelaite tussen adoptieouder en kind 

verband heeft met de sociale vaardigheden van adoptiekind op 7 jaar 
- LLAS: adoptiekinderen konden zich even veilig hechten aan adoptieouders als niet-geadopteerde 

kinderen aan hun biologische ouders 
à Ontstaan gehechtheidsrelaties: niet afhankelijk van bloedbanden  

- Bewijs van ‘nurture’ 
- RLAS: langdurige gevolgen (tot in volwassenheid) door deprivatie voorafgaand van adoptie 

o Wel veel herstel en inhaalgroei 
- RLAS: niet iedereen gaat op zoek naar hun afkomst 

o 1/3 gaat op zoek 
o De helft van de 2/3 die niet opzoek gaan, wel geïnteresseerd 

- Culturele dimensies heeft ook invloed op ontwikkeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(PPT) 
 

1. Adoptiebeleid in België 
 

- Internationaal – Verdrag van Den Haag (1993) 
o Interlandelijke adoptie: bleang van het kind, met inachtneming van de kinderrechten 
o Ontvoering, verkoop van of handel in kinderen moet voorkomen worden 
o Erkenning van in het buitenland uitgesproken adopties 

- België: Hervorming adoptie (2005) 
o Aansluiting internationaal verdrag 

- België: Aanpassing adoptiewet (2006) 
o Brochure ‘adoptie in vogelvlucht’ 
o Koppel van hetzelfde geslacht kunnen nu ook kind adopteren 

- Decreet interlandelijke adoptie (2012) 
o Vlaams Centrum voor Adoptie 

§ Binnen Kind&Gezin 
§ Nieuw: beleid rond ‘special-needs’ kinderen; informatie over onderzochte kanalen is 

consulteeraar 
§ Kanaalonderzoek: onderzoek naar organisatie bij zelfstandige adoptie (zonder 

organisatie) 
o Nieuw: steunpunt adoptie 

§ Informatiesessies 
§ Voorbereiding 
§ Informatiepunt voor nazorg, vorming 

o Instroombeheer 
§ Vroeger lange wachttijden 
§ Per jaar: afstemming aantal kandidaat adoptieouders op aantal kinderen die nood 

hebben aan adoptieouders 
o Wie al adopteerden, moet geen voorbereidingscursus meer volgen 

 
1.1 Adoptieprocedure 
 
Voorwaarden 

- 25 jaar zijn (min. 15 jaar ouder dan adoptiekind) 
- Adopteren als: alleenstaand of koppel 

o 3 jaar samenwonend, gehuwd of wettelijk samenwonen 
 
Procedure 

- Geschiktheidsprocedure (Stap 1 – 6) 
- Bemiddelingsprocedure (Stap 7) 

 



 
 

- Stap 1: Aanmelding en registratie: bij Vlaams Centrum voor Adoptie 
- Stap 2: Twee verplichte infosessies bij Steunpunt adoptie over de procedure en adoptie in het 

algemeen 
(Soms al twijfels hier over adoptie) 

- Stap 3: Instroombeheer:  
o Vragenlijst invullen over kindprofiel (herkomstland, leeftijd, gezondheid) 

- Stap 4: Voorbereidingssessies door Steunpunt adoptie  
o Over hechting, rouw, voorgeschiedenis en ontwikkeling van adoptiekinderen, diversiteit, 

discriminatie, kinderen met bijzondere en psychische noden 
- Stap 5: Maatschappelijk onderzoek voor familierechtbank  

o Min. 4 gesprekken + adviesgesprek 
o Verslag wordt door VCA doorgestuurd naar familierechtbank 

- Stap 6: Geschiktheidsvonnis, beslist door familierechter 
- Stap 7: Bemiddeling 

o Keuze binnenlandse of buitenlandse adoptie 
o Bij buitenlandse adoptie ofwel zelfstandige adoptie (kanaalondezoek) via VCA of via 

adoptiedienst (erkende adoptiedienst biedt ook nazorg en follow-up rapporten voor 
herkomstland) 

o Bij binnenlandse adoptie bemiddeling via erkende adoptiedienst 
 
1.2 Buitenlandse adoptie 
 

- In 2017: 59 kinderen uit buitenland geadopteerd 
o 13 verschillende landen 
o 29 kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte 

- Sinds 2010: daling van buitenlandse adopties, maar sinds 2015 stabiel 
o Inwoners ve land: vaak adoptie in eigen land 

- Belangrijk bij zelfstandige procedures: kanaalonderzoeken 
o Buitelands contact: zeker zijn dat adoptie legaal gebeurd en in belang vh kind 

- Kosten van een interlandelijke adoptie 
o Reis, verblijf 
o Minimaal 10 000 EUR 

 



1.3 Binnenlandse adoptie van gekend kind 
 

- Adoptie van kind van partner, familielid, pleegkind of ander gekend kind 
o 2015: Meemoeders van kinderen in lesbische relatie kunnen juridisch moeder zijn zonder 

adoptie 
- Procedure:  

o Aanmelding en registratie via VCA 
o Voorbereidingsprogramma 
o Maatschappelijk onderzoek indien familierechter dit nodig acht 

 
1.4 Binnenlandse adoptie van ongekend kind 
 

- Ongeveer 20 à 25 kinderen per jaar 
- Kost: 8000 EUR 
- 2017: 20 kinderen geplaatst in een gezin met 2 vaders 
- Aantal kinderen geplaatst door Vlaamse erkende adoptiediensten van kinderen geboren in België 

 

2. De adoptiedriehoek 
 

 
 

3. De biologishce ouder (afstandouder) 
 
Redenen om een kind ter adoptie af te staan:  

- Maatschappelijke normen 
- Leeftijd moeder 
- Psychische of fysieke gezondheidstoestand moeder 
- Economisch financiele redenen 
- Relatie met verwekker 
- Oorlog of rampen 
- Toekomstperspectieven van moeder en kind  

à Moeilijke beslissing voor bio-moeders 
 
 
 



3.1 Open adoptie 
 
Open adoptie:  Continuüm van mutuele kennis, communicatie en contact tussen biologisch en adoptie- 
  gezin. Varieert over gezinnen en kan variëren over tijd = dynamisch proces 

- Minimale/geen info VS maximale/wel info 
 

CONTRA PRO 

- Sociaal stigma voor  biologische ouder en 
adoptiekind 

- Privacy van adoptieouder bedreigd 
- Minder goede relatie tussen adoptiekind 

en -ouder 
- Verwarring en aanpassingsproblemen bij 

kind 

- Biologische ouders: meer info over 
adoptieouders 
o Vermindert gevoel van verlies, 

depressie… 
- Adoptiekind begrijpt adoptie beter 
- Eliminatie geheimzinnigheid 

 

4. Het adoptiekind 
 
4.1 Adoptie als een risicofactor in de ontwikkeling van kinderen 
 
Epidemiologische studies 
 

- Over-representatie van geadopteerde kinderen binnen ambulante (geen vaststaande) en 
residentiële (vastaande verblijfsplaats) setting voor mentale gezondheid 
o 2% van totale populatie kinderen is geadopteerd 
o Adopties in ambulante klinische stting: 3 à 13% 
o Adopties in residentiële klinische sttings: 9 à 21% 

Verklaringen:  
- Weerspiegeling van effectief meer en ernstigere problemen 
- Adoptieouders doen vaker beroep op hulpverlening: 

o Vertrouwdheid met contacten in de sociale en mentale gezondheidssector (zie pre-
adoptieperiode) 

o Socio-economische status 
o Negatieve attributies omtrent adoptie 
o Grotere sensitiviteit  
o Problemen met adoptiekind als bedreiging zien voor integriteit gezinssysteem 

 
Studies in klinische settings 
 
Adoptiekinderen verhoogd risico op: 

- Neurologische beschadiging of handicap 
Vb. drugsverslaafde moeder à problemen bij kind 

- Academische en leerproblemen  



- Externaliserende problemen: attention deficit hyperactive disorder (adhd), oppositional defiant 
disorder (odd), conduct disorder (cd) 

- Post-traumatische stress stoornis (PTSD): blijvend 
o Herbeleven van trauma (vb. Flashbacks, nachtmerries) 
o Vermijding van alles wat aan trauma doet denken, of emotionele vervlakking of verdoving 
o Klachten van hperactiviteit of prikkelbaarheid (vb. Slaapproblemen, overdriven alertheid, 

schrikreacties) 
 
Andere verschillen met niet-geadopteerde kinderen 

- Langer verblijf in residentiële instellingen 
- Adoptiekinderen jonger bij eerste aanmelding 
- Ouders geven vaker biologische en vroegkinderlijke ervaringen als redenen voor problemen (eigen 

rol?) 
- Ouders overwegen vaker uithuisplaatsing van het kind als oplossing voor problemen 

 
Kritiek op deze studies 

- Kleine steekproeven 
- Weinig generaliseerbare conclusies 

 
Studies in algemene populatie 
 

- Algemeen: resultaten minder consistent 
- Baby’s, peuters en kleuters: weinig of geen verschillen tussen geadopteerden en niet-

geadopteerden op vlak van temperament, attachment (gehechtheid, zie verder), mentaal & 
motorisch functioneren, taalontwikkeling 

- Oudere kinderen en adolescenten: recente studies tonen dat geadopteerden meer academische, 
gedragsmatige en psychologische problemen vertonen (impulsief & hyperactief gedrag, 
middelenmisbruik) 

- Drie modererende variabelen in relatie adoptie - aanpassing: leeftijd (ouder zijn bij plaatsing), meer 
negatieve ervaringen vóór de plaatsing, jongen zijn 

à Oudere kinderen: trauma voor adoptie (ondervoeding, mishandeling): verhoogde problemen (vaker bij 
jongens) 
 
MAAR: 

- Meerderheid van de geadopteerden bevindt zich in de normale range van aanpassing 
- Effectgrootte bij groepsverschillen is meestal klein of matig 
- Groepsverschillen vooral uitgesproken bij extreme scores op uitkomstvariabelen 

o Vb. drug- en alcoholgebruik: spijbelen 
 
Gehechtheid 
 
 = Neiging van een kind om de nabijheid van en het contact met een ouder te zoeken, met name in angstige 
situaties, bij verdriet, vermoeidheid en ziekte (NJI, 2018) 

- Vier types: 



o Veilig: kind zoekt direct contact en/of nabijheid tot de gehechtheidspersoon en laat zich snel 
geruststellen 

o Onveilig vermijdend: kind zoekt weinig contact en/of nabijheid tot gehechtheidspersoon en 
wendt aandacht van deze persoon af 

o Onveilig ambivalent: kind kan zowal boos als passief reageren op de gehechtheidspersoon 
o Gedesorganiseerd: kind vertoont conflicterend en/of angst t.a.v. de gehechtheidspersoon 

- Onderzoek: onveilige gehechtheids niet problematisch is + is omkeerbaar! 
 
Reactieve hechtingsstoornis DSM5 
 

- Ontstaat wanneer een kind er niet in slaagt een gehechtheidsrelatie aan te gaan met zijn ouders of 
verzorgers (ten gevolge van verwaarlozing, mishandeling of frequente wisseling van verzorgers) 

- Treedt op voor de leeftijd van 5 jaar 
- Kind toont gestoorde en niet bij de leeftijd passende wijze van aangaan van sociale relaties 
- Gedrag is geen symptoom van ontwikkelingsstoornissen zoals mentale handicap of autism 
- Twee types: 

o Reactieve hechtingsstoornis: kind zoekt geen troost of toenadering tijdens stress en reageert 
nauwelijks op aangeboden troost 

o Ontremd-sociaalcontactstoornis: kind benadert onbekende volwassenen met onvoldoende 
terughoudendheid 

 
4.2 Adoptie als protectieve factor in de ontwikkeling van kinderen  
 

- Methodologisch: belang van de keuze van controlgroep in relatie tot de vraagstelling 
o Kinderen uit de huidige context met gelijke SES 
o Kinderen met kenmerken uit context verleden (gezin herkomst) 

- Twee aandachtspuntjes: 
o Geadopteerde kinderen klimmen omhoog op de socio-economische ladder bij adoptie 
o Situatie in gezin van herkomst vaak onstabiel, onveilig, inadequaat 

 
Resultaten onderzoek met aangepast controlgroepen:  

- Geadopteerde kinderen passen zich beter aan dan biokinderen 
o In langdurige pleegzorg of residentiële instellingen (rationale voor nadruk op permanente 

plaatsing) 
o Opgevoed door biologische ouders die hen liever afstaan of twijfelen 
o Nadelige socio-economische omstandigheden leven als de biologische ouders van de 

geadopteerden 
o Die prenataal zijn blootgesteld aan drugs en/of alcohol en in een negatieve thuissituatie 

leven 
à Evidentie: adoptie kan protectieve factor zijn 
 
(Zie Leidse en Rotterdamse longitudinale studies) 
 



5. De adoptieouder in relatie tot het adoptiekind 
 
5.1 De levenscyclus in adoptiegezinnen 
 
Beslissing om kind te adopteren 
 

- Derde wereldkind helpen: solidariteit 
- Uitbreiden van gezin 
- Vruchtbaarheidsproblemen 

à Rouwproces infertiliteit is nodig 
 
Verschil adoptie- en biologische ouderschap 
 

 
 
Adoptieouder worden (transitie) 
 

- Overgang naar ouderschap = ‘normatieve’ crisis met extra stress 
- Toestemming van anderen nodig om ouder te worden 
- Evaluatieve component ì angst î zelfvertrouwen 
- Onzekere tijdslijn & wachtperiode 
- Sociaal stigma ‘adoptie als tweede beste keuze’  
- Niet altijd rolmodellen voorhanden 
- Creëren van zorgende omgeving en installatie van ouder-kind band 

o Veilige attachment is mogelijk: ‘matching’ 
o Problemen bij hechting: reactieve hechtingsstoornis of ‘bodemloosheid’ ( = kinderen kunnen 

zich niet hechten) 
o Wordt bemoeilijkt door factoren 

§ Bij de ouders: onopgeloste vruchtbaarheidsproblemen, niet aanvaarden van het kind, 
onrealistische verwachtingen ten aanzien van het kind, gebrek aan sociale 
ondersteuning,  

§ Bij het kind: de voorgeschiedenis van het kind: laat geplaatst, geen continuïteit van 
verzorgers, verwaarlozende of mishandelende condities 
 
 



- Protectieve factoren 
o SES & leeftijd adoptieouders (soms ouder) 
o Kwaliteit relatie ouders 
o Na moeilijke periode, leidt komst van het kind tot gevoel van ‘vervulling’ 
o Door informatieverlening zijn ouders voorbereid 

- Onderzoek: Transitie naar oduerschap bij adoptie-en biologische ouders 
o Extra stress bij adoptie, maar ouders doen het goed 
o Geen verschil in egosterkte of copingstijl 
o Adoptiemoeders: minder depressie, beter zelfconcept, grotere huwelijkssatisfactie, meer 

steun maatschappelijke instellingen, meer satisfactie ten aanzien van rol als ouder 
o Maar: ‘honeymoonperiode?’ à verandert na een tijd 

 
Opvoeding van adoptiekind als kleuter 
 

- Kind: 
o Ontwikkeling taal (ook taal over adoptie), communicatie, symbolisch denken 
o Groeiende nieuwsgierigheid over geboorte, afkomst 
o Kennis en begrip over adoptie is nog oppervlakkig 

- Ouders: 
o Start informatieverlening & gezinsdifferentiatie 
o Soms onzekerheid bij ouders: welke informatie delen, wanneer, welke impact op kind? 
o Risico op problemen indien ouders niets vertellen 

 
(Lees dia 37) 
 
Opvoeding van adoptiekind als schoolkind 
 

- Kind: 
o Ontwikkeling logisch denken, sociale cognities, sociaal probleemoplossen, zelfreflectie 
o Nieuwsgierigheid naar concrete elementen maar ook naar het dilemma omtrent het afstaan 

van een kind 
o Angst om weggegeven te worden 
o Gevoelens van verlies: biologisch gezin, status & privacy (adoptiegerelateerd stigma), 

culturele of etnische erfenis, betekenisvolle personen buiten adoptieouders 
o Gevoel van ambivalentie (verdeelde loyaliteiten) 

- Ouders: 
o Erkennen dat ambivalentie bij kind een reactie van rouw is (soms heel subtiel!) 
o Ondersteuning van kind; respectvolle visie geven op geboortegezin en culturele erfenis, open 

communicatie 
o Kirk: het behalen van voorgaande doelen hangt af van perspectief ouders: 
o ‘Acknowledgement-of-difference’ (1) 
o ‘Rejection-of-difference’ (2) 
o Brodzinsky: communicatie over ‘erkenning’ = continuum 



o ‘Insistence-of-difference’ (3) 
 

 
 

1. Erkenning situeren op continuüm: beste = erkennen van verschillen, maar niet overdrijven 
2. Geen erkenning van verschillen 
3. Overdreven erkenning van verschillend 

 
Opvoeding van adoptiekind als adolescent 
 

- Adolescent:  
o Abstract denken leidt tot begrip van biologische, relationisele, socioculturele en wettelijke 

implicaties van adoptie 
o Inzicht in biologische herkomst van fysieke en psychologische kenmerken  

§ Verschillen van leden in adoptiegezin 
o Ontwikkeling van identiteit: hoe beleef je jezelf en hoe ervaar je dat anderen jou beleven? 

§ Individuele betekenisverlening aan adoptie 
§ Identiteit binnen het gezin 
§ Identiteit binnen context van school, leeftijdsgenoten, vrienden 
§ Integreren van verleden en heden 

- Ouders: 
o Opvoedingssituatie voor adoptieouders kan ingewikkeld zijn 
o Belang van kennis over de adoptiegerelateerde taken bij adolescenten 
o Zoektocht naar herkomst aanvaarden en erkennen als normaal 
o Eventueel actieve zoektocht naar bijkomende informatie of een bezoek aan het 

geboortegezin ondersteunen 
 
5.2 Onderzoek Vlaanderen naar psychosociale integratie van intercultureel geadopteerden  
 

- Onderzoeksgroep 
o 21 mannen & 36 vrouwen (geadopteerd) 
o huidige leeftijd 22-36 jaar 
o gemiddelde aankomstleeftijd = 4.5 jaar 
o range aankomstleeftijd = 6 maanden-11 jaar 

- Onderzoeksmethode 
o Interview 

- Op welke leetijd hoorden de geadopteerden dat ze geadopteerd waren? 
o 80%: altijd geweten (geen specifieke leeftijd) 
o 2%: 4 jaar 
o 7%: 5 à 6 jaar 
o 3,5%: 7 a 8 jaar 



o 3,5%: 10 jaar 
o 2%: 12 jaar 

- Bespreekbaarheid van adoptie binnen gezin 
o 65% vindt voldoende 
o 16% vindt te weinig 
o 2% te veel; een deel geeft aan dat geadopteerd zijn ‘niets abnormaal is’ 

- Gespreksonderwerpen over adoptie 
o Het interculturele aspect: geboorteland, cultuurverschillen 
o Het afgestaan zijn & de biologische ouders 
o Het adopteren zelf: redenen 
o Andere: geboorteland, racisme 

- Meer problemen tijdens adolescentie? 
o 40% nee 
o 7% ja 
o 35% ja, ik was de oorzaak 
o 5% ja, moeder was de oorzaak 
o 11% ja, ouders waren de oorzaak 
o 2% anders 

- Sfeer in adoptiegezin tijdens adolescentie 
o De meerderheid van de geadopteerden beoordeelt de vroegere thuissituatie als positief 

(26%) tot zeer positief (47%) 
- Nood aan informatie over hun achtergrond? 

o Bijna de helft van de respondenten bezocht land van herkomst, de meesten vonden dit een 
positieve ervaring 

- Beïnvloedt adoptiestatus de psychosociale integratie? 
o De adoptiestatus beïnvloedt de geadopteerden niet bij het vinden van een maatschappelijke 

identiteit 
o Meer dan 90% voelt zich in Vlaanderen thuis, al geeft een kwart aan zich niet volledig 

Vlaming te voelen 
o Adolescentie wordt beschouwd als kritische fase, maar meer dan de helft heeft tijdens die 

periode nauwelijks nagedacht over zijn adoptiestatus 
o Eenmaal volwassen ervaren de meesten adoptie als een normale zaak, 1 op 4 denkt zelfs niet 

aan geadopteerd zijn 
o Eén op vijf is tegen interculturele adoptie 


