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BINNENLANDSE

A D O P T I E
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INLEIDING

Wie in zijn praktijk geconfronteerd wordt met een vrouw die ongewenst
zwanger is en overweegt haar kind af te staan voor adoptie vindt in deze
brochure alle nuttige informatie over de procedure en onze werkwijze.
Als een vrouw denkt dat ze zelf niet wil of kan instaan voor de opvoeding
van haar kind, zijn er verschillende oplossingen mogelijk.
•
•
•

•

Misschien kan ze met ondersteuning van vrienden of familie het
kind toch zelf opvoeden,
Tot 12 weken kan ze in België een abortus laten uitvoeren,
Ze kan kiezen voor pleegzorg, waarbij andere ouders (tijdelijk)
het kind opvangen en waarbij zij contact met haar kind blijft behouden
Ze kan kiezen voor adoptie, waarbij ze haar kind afstaat aan
adoptieouders.

Indien de vrouw overweegt om haar kind af te staan voor adoptie is het
aangewezen om door te verwijzen naar een adoptiedienst zoals Gewenst Kind vzw.
Ook als de vrouw nog geen duidelijke keuze heeft gemaakt is zij welkom
op onze dienst. Wij nemen dan samen met haar de tijd om uit te zoeken
wat haar mogelijkheden en verwachtingen zijn zodat ze uiteindelijk een
goede en weloverwogen keuze kan maken.

2
ADOPTIE

Adoptie is een juridische maatregel die kinderen in nood de mogelijkheid
biedt om op te groeien in een gezin. Adoptie is de meest ingrijpende
keuze en is definitief. Adoptie is een keuze wanneer alle andere mogelijkheden niet gewenst zijn.
Na de uitspraak door de rechter verliest de natuurlijke ouder alle rechten
en plichten ten opzichte van het kind.
Adoptieouderschap verschilt fundamenteel van biologisch ouderschap:
je voedt het kind van andere ouders op.
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GEWENST KIND

Gewenst Kind is een dienst voor binnenlandse adoptie die erkend is
door Kind en Gezin en onder controle van de Vlaamse Centrale Autoriteit staat. Het is een pluralistische dienst bestaande uit een multidisciplinair team dat de belangen van alle actoren die betrokken zijn bij
een binnenlandse adoptie behartigt.
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TAAK ADOPTIEDIENST

Het is de taak van Gewenst Kind om de adoptie van een kind geboren
in België te realiseren.
Alle betrokken partijen hierbij worden begeleid.
De kerntaken van een adoptiedienst zijn :
1. Evaluatie van de geschiktheid van kandidaat adoptanten.
Kandidaat adoptanten in Vlaanderen dienen zich aan te melden
bij Kind en Gezin. Zij volgen een centraal georganiseerde voorbereiding en kunnen zich vervolgens bij een adoptiedienst aanmelden als kandidaat. Het is de adoptiedienst die instaat voor
de evaluatie en selectie van de kandidaten en voor de verdere
vorming en begeleiding van de adoptieouders voor, tijdens en na
de plaatsing.

2. De begeleiding van de ongewenst zwangere vrouwen.
Een belangrijk onderdeel van de werking is de begeleiding van
ongewenst zwangere vrouwen voor wie adoptie één van de te
overwegen oplossingen is. Soms leidt dit tot de afstand en adoptie, vaak worden andere oplossingen gevonden.
3. De plaatsing van het kind en het opvolgen van de juridische
procedure.
Wanneer een vrouw haar kind afstaat wordt dit door de adoptiedienst geplaatst in een gezin dat op de wachtlijst staat en dat de
beste opties biedt in de context van deze situatie, waarbij rekening gehouden wordt met de wensen van de geboortemoeder,
de regio enz.
Waar mogelijk opteert Gewenst Kind er voor om het kind dadelijk
te plaatsen in het kandidaat adoptiegezin en niet eerst in een
opvanggezin.
Vanaf 2 maanden na de bevalling kan de geboortemoeder definitief toestemming geven voor de afstand van haar kind en kan
de juridische procedure bij de jeugdrechtbank worden opgestart
door de adoptiedienst.
4. Nazorg.
Zowel de geboortemoeder als het geplaatste kind kunnen levenslang rekenen op “nazorg”. Dat wil zeggen dat zij altijd op de
dienst terecht kunnen voor begeleiding en ondersteuning ivm de
afstand en de adoptie.
Daarnaast proberen wij onze professionele inzichten zowel op beleidsniveau als binnen het werkveld te verspreiden.
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WAT KAN EEN ONGEWENST ZWANGERE
VROUW VAN ONS
VERWACHTEN?
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KAN EEN VROUW OP
HAAR BESLISSING
TERUGKOMEN?

Vrouwen die overwegen om hun kind af te staan kunnen rekenen op begeleiding tijdens de zwangerschap en na de bevalling zonder tijdslimiet.
Het betreft zowel psycho-sociale begeleiding als medische, praktische en administratieve ondersteuning. De begeleiding gebeurt
steeds met respect voor de waarden, normen en keuzes van de vrouw.
Indien zij dit wenst kunnen ook haar partner of familie bij de begeleiding
betrokken worden.
Er wordt bij voorkeur met de begeleiding gestart in de loop van de zwangerschap. Tijdens de begeleiding wordt samen gezocht naar de beste
oplossing rekening houdend met de maatschappelijke, sociale en emotionele draagkracht van de vrouw.
Indien de geboortemoeder tijdens de begeleiding of na de bevalling beslist het kind niet af te staan, worden met haar de alternatieven herbekeken en wordt er gezorgd voor een gerichte doorverwijzing.

JA.
Er wordt steeds benadrukt dat de vrouw na de bevalling de tijd moet
nemen om alles opnieuw te bekijken. De wetgever voorziet een periode van minimum twee maanden bedenktijd vanaf de geboorte.
Gewenst Kind geeft de vrouw een langere periode indien nodig.
Mits akkoord van de geboortemoeder wordt het kindje meteen na de
geboorte geplaatst bij de kandidaat adoptieouders. In situaties waar dat
meer aangewezen lijkt kan beroep gedaan worden op een tijdelijk opvanggezin tijdens de bedenktijd.
Indien de geboortemoeder bij haar beslissing blijft om haar kind af te
staan voor adoptie, geeft zij hiervoor haar toestemming bij de notaris.
Gewenst Kind vergezelt haar hierbij en regelt ook de praktische kant.
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WORDEN ALLE BANDEN
VERBROKEN?
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WAAROM WERKEN MET
EEN ADOPTIEDIENST?

Alle juridische banden tussen de geboortemoeder (en de oorspronkelijke familie) en het kind worden verbroken.
Een geboortemoeder kan wel zelf een voornaam geven aan haar kind.
De adoptieouders kunnen deze wijzigen maar vaak zien we dat zij die
als tweede naam behouden.

In Vlaanderen mag bemiddeling bij afstand en adoptie enkel gebeuren
door een erkende adoptiedienst.
Maar er zijn ook goede inhoudelijke redenen om te werken met een
erkende dienst.
Juridische banden kunnen verbroken worden, emotionele banden verbreek je zomaar niet. Daarom is de begeleiding en opvolging door een
adoptiedienst voor alle partijen van belang.
Een adoptiedienst bewaakt de zorg voor de geboortemoeder.
Bij matching van een adoptiegezin heeft de geboortemoeder inspraak.
Er wordt getracht in de mate van het mogelijke tegemoet te komen aan
de verwachtingen van de geboortemoeder ivm gezinssamenstelling, geloof, ... Geboortemoeders kunnen indien zij dat wensen na de plaatsing
bij de dienst informatie en foto’s opvragen om de evolutie van hun kind
te volgen.
Een adoptiedienst is de link tussen oorspronkelijke en nieuwe familie.
Tijdens de begeleiding wordt getracht zo veel mogelijk gegevens die
later van belang kunnen zijn te verzamelen. Bij medische problemen bv
kan de dienst bij beide partijen informatie opvragen/doorgeven.
Voor het geadopteerde kind is het belangrijk te weten waar het terecht
kan voor gegevens over zijn/haar afkomst. Gewenst Kind zorgt voor informatie aangepast aan de leeftijd van het kind.
Als de geadopteerde 18 jaar is, kunnen zowel de geadopteerde als de
geboortemoeder (enkel mits akkoord van beide partijen) de vraag stellen aan de dienst om elkaar te ontmoeten.
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JURIDISCHE
PROCEDURE
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NAZORG

Ten vroegste na twee maanden bedenktijd gaat de vrouw een afstandakte ondertekenen bij de notaris. Indien ze daarvoor kiest, verklaart ze
dat ze niet verder bij de procedure betrokken wenst te worden en neemt
de dienst de volledige juridische procedure op. Een verzoekschrift tot
adoptie wordt ingediend en de jeugdrechter spreekt na de nodige stappen de adoptie uit.

Alle partijen die betrokken zijn bij de adoptie kunnen beroep doen
op nazorg van de dienst.
Geboorteouders kunnen onbeperkt in tijd op de dienst beroep doen
voor psychologische en sociale ondersteuning. Het op afstand opvolgen
van het kind via foto’s en informatie valt hier ook onder.
Adoptieouders krijgen preventieve nazorg in de vorm van informatieavonden die hen helpen hun inzichten en vaardigheden te optimaliseren.
Kort na de plaatsing voorzien wij intense nazorg die op vaste tijdstippen
na een aantal jaar hernomen wordt. Een permanent overleg over de
kinderen is mogelijk. Daar waar wij zelf geen antwoorden kunnen bieden, verwijzen wij door naar mensen die ervaren zijn in de betreffende
problematiek en tegelijk ook vertrouwd zijn met adoptie.
Via een jaarlijkse bijeenkomst met geadopteerden en hun ouders proberen wij de band tussen de adoptiegezinnen en de dienst te onderhouden.
Voor de geadopteerde kinderen biedt de adoptiedienst ondersteuning in
iedere leeftijdsfase. Dit met betrekking tot de verwerking van de adoptiestatus en informatieverstrekking over de afkomst , wat op volwassen
leeftijd kan resulteren in contact met de geboorteouders.
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Het Zoekregister is een project dat gegroeid is vanuit Gewenst Kind. De
vele vragen van geboorteouders en geadopteerden die op zoek waren
naar informatie over verwanten bracht deze nood aan het licht.

ZOEKREGISTER

Een adoptiedienst bewaart alle gegevens die te maken hebben met een
adoptie. Bij adopties waar geen dienst bij betrokken werd of bij anonieme bevallingen ligt het echter moeilijk om elkaar terug te
vinden. Het Zoekregister zet zich daarvoor in.
Geboorteouders worden bijgestaan in hun zoektocht naar hun afgestane
kind en geadopteerden naar hun biologische ouders of (half) broers- en
zussen. Wanneer de gezochten gevonden worden, zorgt het Zoekregister voor een goed voorbereide en verantwoorde manier om in contact te
komen met elkaar.
Alle partijen worden op passende en discrete wijze begeleid doorheen
dit vaak zeer emotionele proces. Alle partijen hebben recht op een blijvende nazorg.
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