Woord vooraf
Een vrouw die, onafgezien van het tijdstip, te kennen geeft dat zij haar kind wil afstaan voor adoptie,
kiest zelf de manier waarop zij het verloop hiervan wil zien.
Zij heeft het recht op respect voor haar keuze en op de nodige privacy en zorg tijdens haar verblijf.

Normaal gezien is een geboorte een blijde gebeurtenis. Maar soms zijn er moeders die om welke
reden ook, niet voor hun kindje kunnen of willen zorgen.
Voor deze moeders én kinderen zorgt Adoptiehuis, erkende adoptiedienst.

Deze gids helpt het personeel van ziekenhuizen om de juiste stappen te zetten wanneer dit gebeurt.
Zo is iedereen goed voorbereid en weet iedereen wat te doen!
Bij vragen of problemen, aarzel niet om contact op te nemen:
Adoptiehuis vzw
Osystraat 39/0
2060 Antwerpen
T: 03 232 24 52 (ook buiten kantooruren bereikbaar)
F: 03 295 34 53
www.adoptiehuis.be
info@adoptiehuis.be

1. De bevalling
Situatie 1: De vrouw werd vooraf begeleid en voorbereid door Adoptiehuis
Wij doen ons best om vooraf contact op te nemen met de materniteit of de sociale dienst van het
ziekenhuis waar de vrouw zal bevallen. Dit om jullie in te lichten over de wensen van de moeder.
Meestal beschikt de vrouw over een voorlopige verklaring waarin onze gegevens verwerkt zijn.
Enkele vooraf besproken items:
• Wie is de behandelende arts?
• Epidurale verdoving: het grootste deel van de moeders kiest voor epidurale verdoving. De
pijn en fysische uitputting waar een bevalling mee gepaard gaat, belasten de vrouw, die haar
kind wenst af te staan, nodeloos. Toch zijn er soms vrouwen die beslissen om geen epidurale
verdoving te vragen.
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Wenst de moeder het kind te zien na de bevalling? Wenst ze het kind direct na de bevalling
op de buik? Wenst ze dat haar kind weggenomen wordt zonder dat ze haar kind heeft
gezien?
Wenst de moeder informatie over geslacht, reacties, gezondheid?
Geeft ze haar kind een voornaam?
Neemt ze haar kind permanent, sporadisch of niet op de kamer?
Wie mag haar kind zien?
Geeft ze zelf het flesje?
Geeft ze borstvoeding?

Situatie 2: De vrouw heeft nog met niemand gepraat
Soms geeft een vrouw pas tijdens de bevalling of kort na de geboorte te kennen dat ze haar kind niet
wil houden. Vaak gaat het in deze situatie over een vrouw die al geruime tijd aan het piekeren is en
nu vanuit een uitzichtloosheid haar wens uit. Meestal hebben zij via internet al wat informatie
gezocht over mogelijke oplossingen. Indien uit het gesprek blijkt dat adoptie voor haar tot de
mogelijkheden behoort, kunnen jullie ons verwittigen. Wij zijn buiten de kantooruren op het gewone
nummer bereikbaar.
Wij komen ter plaatse om met de vrouw een gesprek te voeren waarbij adoptie slechts één van de
mogelijkheden is. Wij zullen met de vrouw samen alle mogelijke oplossingen en alternatieven
bekijken en haar bijstaan in het maken van een voor haar juiste en weloverwogen keuze. De vrouw
krijgt hiervoor de tijd die ze nodig heeft.
Aandachtspunten voor materniteit:
• Verwittig ons indien mogelijk als een vrouw binnenkomt of ten laatste nadat ze bevallen is.
• Respecteer haar keuze en dwing haar niet tot contact. Ze heeft tijd. Wij proberen later
samen naar de baby te gaan kijken als er nog geen contact geweest is.
• Vermijd (goedbedoelde) vragen door het personeel.
• Bewaar de geheimhoudingsplicht ook bij tijdelijken en stagiairs.

2. De dag na de bevalling
De dag na de bevalling komt de begeleidster van onze dienst naar het ziekenhuis voor een gesprek.
Indien de vrouw er op staat kan dat ook dezelfde dag, nadat ze voldoende heeft gerust en bekomen
is van de bevalling. Als de moeder het kindje nog niet gezien heeft, proberen wij samen met haar
naar de baby te gaan kijken. De moeder beslist of ze haar kind wil zien.
Zolang de moeder in het ziekenhuis verblijft is er contact tussen haar, iemand van onze dienst, de
sociale dienst en het medisch personeel van het ziekenhuis. Indien ze dit wil kan er een voorlopige
afstandsverklaring getekend worden. Deze kan op ieder moment verbroken worden. De moeder
kan ten vroegste twee maanden na de bevalling bij de notaris definitief afstand doen van haar kind.

Het geven van een naam wordt door ons besproken met de moeder. Sommige moeders wensen dit
niet te doen en dan geeft het ziekenhuis een naam. Als familienaam krijgt het kind voorlopig de
naam van de moeder of, indien ze gehuwd is, de naam van haar echtgenoot. Wanneer de adoptie
voltrokken is krijgt het kind de familienaam van de adoptieouders. Aan de adoptieouders wordt
gevraagd om de door moeder gekozen voornaam te behouden als eerste of tweede naam.
De moeder beslist zelf wat er na de bevalling met haar kind gebeurt. Of ze kiest voor onmiddellijke
plaatsing bij de kandidaat-adoptieouders of zij kiest voor de opvang in ondersteunde pleegzorg.
In dit laatste geval gaat haar kindje naar een pleeggezin tijdens de 2 maanden bedenktijd die ze
heeft. Bij onmiddellijke plaatsing gaat haar kind direct naar de mogelijk toekomstige adoptieouders.
De kandidaat-adoptieouders zijn in deze periode niet zeker dat de baby bij hen zal kunnen blijven.
Wanneer de moeder beslist voor directe plaatsing in het kandidaat-adoptiegezin komt het
bemiddelingsteam samen. Het bemiddelingsteam overlegt en bekijkt wie de meest geschikte
kandidaat-adoptieouders zijn voor dit kind. Vervolgens nemen wij contact met hen op. Er wordt
minstens 3 dagen gewacht vooraleer er contact opgenomen wordt met de kandidaat-adoptieouders.
Op deze manier kan de moeder in alle rust een voorlopige beslissing nemen. Binnen de bedenktijd,
dus zolang er niet getekend is bij de notaris, kan de moeder steeds vragen om haar kind te zien.

3. Ontslag uit het ziekenhuis
De moeder
De pas bevallen vrouwen willen vaak zo snel mogelijk naar huis. Dit mogen zij zelf, in
overleg met de arts, beslissen.
Het is belangrijk dat een medewerker van Adoptiehuis een gesprek heeft met de moeder
voordat ze het ziekenhuis verlaat. Zo weten we duidelijk wat de vrouw wenst en kan zij dit
ook schriftelijk verklaren.
De baby
Wanneer de moeder beslist om haar kind te houden, neemt zij de baby gewoon mee naar huis.
Overweegt de moeder om haar kind af te staan voor adoptie, dan zijn er volgende
mogelijkheden:
-de moeder wenst de adoptieouders niet te zien of hen pas op een later tijdstip te
ontmoeten:
Wanneer de moeder het ziekenhuis heeft verlaten wordt een afspraak (minimum 3 dagen na
de bevalling) gemaakt met de kandidaat-adoptieouders, met het verplegend personeel en
eventueel de kinderarts. Tijdens dit eerste bezoek aan het kindje worden de kandidaatadoptieouders begeleid door een medewerker van Adoptiehuis. Het verplegend personeel van
de dienst Materniteit of Neonatologie geeft de kandidaat-adoptieouders de nodige uitleg over

de verzorging van het kind, er vindt een gesprek plaats met de kinderarts enz… De artsen en
verplegend personeel van het ziekenhuis beslissen wanneer het kind het ziekenhuis mag
verlaten.
Vaak wensen kandidaat-adoptieouders gebruik te maken van een rooming-in alvorens het
kindje mee naar huis te nemen.
-de moeder wenst contact met de adoptieouders nog voor de plaatsing van het kind:
Deze ontmoeting vindt plaats in het ziekenhuis. Ze maken kennis zonder identiteitsgegevens
uit te wisselen. De moeder beslist of de baby aanwezig mag zijn. Een medewerker van
Adoptiehuis begeleidt alle betrokken partijen tijdens dit contact. We vragen dan ook om
gebruik te kunnen maken van een rustige plek in het ziekenhuis. Van zodra de baby het
ziekenhuis mag verlaten komen de kandidaat-adoptieouders de baby ophalen.
-de moeder kiest voor ondersteunende pleegzorg met het oog op adoptie tijdens de 2
maanden bedenktijd:
De (geboorte)moeder tekent documenten voor de plaatsing van haar kind in een tijdelijk
pleeggezin. Adoptiehuis contacteert pleegzorg met de vraag voor een pleeggezin in het kader
van ondersteunende pleegzorg. Pleegzorg neemt contact op met het ziekenhuis om afspraken
te maken rond het vertrek van het kind. Het pleeggezin komt samen met de
pleegzorgbegeleider de baby ophalen. Er wordt tijd vrijgemaakt voor een gesprek met het
verplegend personeel en eventueel met de kinderarts.
Tijdens de bedenktijd van minimum twee maanden, zolang er niet getekend is bij de notaris, kan de
moeder steeds vragen om haar kind te zien. Dit ongeacht het kind bij de kandidaat-adoptanten of in
een pleegezin verblijft.

4. Facturatie:
Bij beslissing voor adoptie worden facturen voor moeder en kind nooit rechtstreeks naar de
biologische ouders of de kandidaat-adoptieouders gestuurd.
We vragen om de facturen on hold te zetten tot de periode van 2 maanden verstreken is en de
moeder een beslissing heeft genomen.
Wanneer de moeder kiest voor behoud van haar kind worden de facturen van het
ziekenhuisverblijf rechtstreeks naar haar gestuurd.
Wanneer de moeder na deze periode beslist om haar kindje af te staan met het oog op adoptie
worden alle kosten voor de ziekenhuisopname en medische verzorging van de moeder,
meestal vergoed door Adoptiehuis. Dit gebeurt enkel en alleen wanneer de moeder in orde is

met de ziekteverzekering. Als zij niet in orde is, zal Adoptiehuis geen facturen van haar
betalen.
De facturen voor opname en medische verzorging van het kind worden door Adoptiehuis
vergoed, nadat het kindje is ingeschreven bij de mutualiteit van zijn nieuwe ouders. De
administratie voor inschrijving gebeurt met terugwerkende kracht tot de dag van geboorte en
neemt soms enkele weken in beslag. Om die reden vraagt Adoptiehuis de facturen van het
kind on hold te zetten.
Van zodra de mutualiteitgegevens van het kind gekend zijn, maakt de adoptiedienst de
gegevens over aan de dienst facturatie van het ziekenhuis.
De facturen kunnen aan de adoptiedienst worden geadresseerd.
Ingeval van niet-rechtstreekse plaatsing van een kind kan het zijn dat de baby eerst
ingeschreven is bij het pleeggezin waar het na de geboorte tijdelijk verbleven heeft. Indien de
geboortemoeder de definitieve beslissing voor adoptie genomen heeft kan het kind op de
mutualiteit van de adoptieouders ingeschreven worden. Adoptiehuis zal het ziekenhuis dan op
de hoogte brengen.

5. Aangifte op de bevolkingsdienst
Wij vragen het ziekenhuis om de geboorte van het kind aan te geven bij de dienst bevolking
tussen de 10de en de 15de dag na de geboorte. Meestal wordt dit door iemand van de sociale
dienst of de materniteit gedaan.
Hiervoor krijgen jullie van ons:
- een door de moeder ondertekende verklaring waarin staat dat ze instemt met de directe
plaatsing bij de kandidaat-adoptieouders
- een door de kandidaat-adoptieouders ondertekende verklaring dat zij door onze dienst
geselecteerd werden voor eventuele adoptie van dit kind.
DE GEBOORTEAKTES DIE U BIJ DE AANGIFTE VAN DE DIENST BEVOLKING
ONTVANGT, DIENEN STEEDS AAN DE ADOPTIEDIENST BEZORGD TE WORDEN!
Om te vermijden dat het kind automatisch wordt ingeschreven op het adres van zijn
geboorteouders doet Adoptiehuis een kennisgeving aan de burgerlijke stand van de
geboorteplaats van het kind, zodat het kind vanaf geboortedatum ingeschreven staat bij de
kandidaat-adoptieouders.
Parallel verwittigt Adoptiehuis de bevolkingsdienst van de woonplaats van de kandidaatadoptanten. We bezorgen ook een attest van kind en gezin over de plaatsing bij de kandidaatadoptieouders.

