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WAT IS BINNENLANDSE ADOPTIE?

Binnenlandse adoptie betreft adoptie van een kind geboren en afgestaan in België. 

Wanneer je in België, een kind dat geboren is in België, wil adopteren kom je  

terecht bij Adoptiehuis. Adoptiehuis is de enige dienst in Vlaanderen erkend voor 

bemiddeling bij binnenlandse adoptie. 

Volle adoptie betekent dat de geboorteouder(s) definitief kiest om een kind te laten 

opgroeien bij andere ouders. Van het moment dat de adoptie is uitgesproken bij de 

familierechtbank verliezen geboorteouders alle rechten en plichten ten aanzien van 

het kind. Het kind krijgt de naam van zijn adoptieouders en hetzelfde statuut als een 

eigen kind. 
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VISIE VAN ADOPTIEHUIS

Adoptiehuis wil elk kind in België de kans bieden om zich te ontwikkelen in een veilige 

en stabiele omgeving, bij voorkeur in een gezinssituatie. Als adoptiedienst werken 

we vanuit een meerzijdige betrokkenheid naar de adoptiedriehoek (geboorteouder, 

geadopteerde en adoptieouders) en proberen we, met respect voor elke partij, een 

evenwicht te zoeken tussen ieders belang en hen te verbinden. Met het kind steeds 

als spil in het hele (adoptie)verhaal.
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MISSIE VAN ADOPTIEHUIS

We streven ernaar om elk kind dat bij ons wordt aangemeld te begeleiden naar een 

gepast antwoord op de vraag die gesteld wordt.

• Door het begeleiden van de geboorteouders die overwegen om de zorg voor dit  

 kind niet zelf op te nemen. 

• Door het voorbereiden van kandidaat- adoptanten op de komst van een kind

• Door het matchen van het kind aan het adoptiegezin.

Het opbouwen van een wederzijdse vertrouwensband en rekening houden met elke 

partij is hier essentieel, naast het rekening houden met de beleving van elke betrok-

kene. 

Waarden:
• Respect voor alle betrokkenen van de adoptiedriehoek met inbegrip van hun  

 privacy, hun afkomst en geloofsovertuiging

• Laagdrempeligheid voor alle partijen van de adoptiedriehoek

• Geen discriminatie

• Integriteit en professionaliteit van alle medewerkers
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WAT DOET ADOPTIEHUIS? 

Adoptie is en blijft een moeilijk en delicaat proces, een complex geheel van inter-

acties en belangen. Adoptiehuis begeleidt dit moeilijk proces van adoptie op een 

professionele en discrete manier, met zorg voor alle partijen.

In heel de adoptieproblematiek staat het kind centraal; Adoptiehuis vertrekt vanuit 

het belang van het kind. Alle partijen van de adoptiedriehoek, kind, geboorte-ouders 

en adoptieouders bevinden zich in een kwetsbare situatie. 

  

                                                                          

Adoptiehuis tracht rekening te houden met de beleving van elke partij.  Goede zorg 

voor geboorte- en (kandidaat)adoptieouders komt het kind ten goede. 

Adoptiehuis is samengesteld uit gescheiden multidisciplinaire teams, elk met hun  

eigen gespecialiseerde opdracht en werking:

• Team begeleiding geboorteouders
 Het team begeleiding geboorteouders staat in voor de begeleiding van ongewenst  

 zwangere vrouwen, ouders die niet zelf voor hun kinderen kunnen of willen  

 zorgen en overwegen afstand te doen van hun kind. Adoptiehuis staat in voor de  

 psychosociale begeleiding van de geboortemoeders. Via gesprekken voor en na  

 de bevalling ondersteunt de begeleidster de geboorteouder(s) naar een verant- 

 woorde keuze inzake de toekomst van het kind, staat hen bij in dit moeilijke  

 beslissingsproces. 
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GEBOORTEOUDERS ADOPTIEOUDERS



 Het grootste deel van de ouders kiest uiteindelijk niet voor adoptie. Ingeval van  

 keuze voor afstand van het kind kunnen de geboorteouders blijvend beroep doen  

 op Adoptiehuis voor ondersteuningsgesprekken of informatie-uitwisseling. 

 

• Team bemiddeling 
 Het team bemiddeling staat in voor het evalueren van de bemiddelbaarheid van  

 kandidaten voor de adoptie,  en voor de matching van een kind aan kandidaat- 

 adoptanten.

 Alvorens Adoptiehuis met kandidaat-adoptanten een bemiddelingsovereenkomst  

 afsluit, organiseert het een groepssessie rond het kindprofiel en vindt er een  

 intakegesprek plaats. Vervolgens wordt dit besproken op het team bemiddeling  

 van Adoptiehuis; het gesprek rond het kindprofiel is van belang om een goede  

 matching van een kind aan de kandidaat-adoptanten te kunnen doen. 

 Indien geboorteouders kiezen voor afstand van een kind, in de meeste gevallen  

 een baby, neemt het team bemiddeling een gemotiveerde beslissing over de toe- 

 wijzing van het kind aan de meest geschikte kandidaat-adoptanten. 

 Kandidaat-adoptieouders kunnen na plaatsing van een kind bij het team bemid- 

 deling terecht met hun vragen; Adoptiehuis staat hen bij zowel op psychosociaal  

 als administratief vlak in de verdere adoptieprocedure. 

Adoptiehuis biedt ook nazorg aan zowel geadopteerden, geboortemoeders als 

adoptieouders. Geadopteerden die op zoek zijn naar hun ouders, ouders die op 

zoek willen gaan naar hun kinderen of mensen voor een zoektocht naar familieleden 

kunnen bij Adoptiehuis terecht.

Adoptiehuis begeleidt de vragende partij in alle discretie en op een professionele 

manier met oog voor de privacy van alle betrokkenen.
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WIE KAN BEROEP DOEN OP ONS? 

• Ongewenst, ongepland zwangere ouders met hun familie en ouders die niet zelf  

 voor hun kinderen kunnen zorgen en overwegen afstand van hun kind te doen.  

 We begeleiden, informeren en verwijzen door indien nodig.

• Kandidaat-adoptieouders die een geschiktheidsvonnis hebben van de rechtbank  

 en een kind uit België wensen te adopteren.

• Geadopteerden op elke leeftijd.

• Geadopteerden en geboorteouders en hun verwanten die op zoek zijn naar  

 iemand in het kader van een adoptie. Na de adoptie blijft Adoptiehuis steeds  

 beschikbaar en wil het een aanspreekpunt blijven voor elk van de partijen  

 betrokken bij adoptie.
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Als arts, hulpverlener wordt u waarschijnlijk af en toe geconfronteerd met ongewenst, 

ongepland zwangere vrouwen die hulp en informatie zoeken over mogelijke opties. 

Adoptiehuis wil daarom bij deze graag zijn dienstverlening voorstellen. 

Vrouwen en hun familie kunnen in een dergelijke situatie steeds vrijblijvend en 
anoniem bij Adoptiehuis terecht voor een eerste gesprek om samen naar mogelijke 

oplossingen te kijken. 

OPTIES VOOR ONGEWENST ZWANGERE VROUWEN

1. ZELF OPVOEDEN
 Misschien kan de moeder in samenspraak met familie, vrienden of hulpverleners het  

 kind toch zelf opvoeden.

2. ABORTUS
 Indien de zwangerschapsduur van 12 weken niet overschreden is, kan de vrouw zich  

 voor een gesprek wenden tot een abortuscentrum.

3. PLEEGZORG
 De moeder kan kiezen voor pleegzorg. Andere ouders nemen tijdelijk het kind in huis  

 en vangen het op, tot de situatie van de geboorteouders verbeterd is.

4. ADOPTIE
 Ze kan kiezen voor adoptie, waarbij de vrouw haar kind afstaat aan adoptieouders. 

 Adoptie is een definitieve keuze om het kind door andere ouders te laten opvoeden.  

 Eens de adoptie door de rechter wordt uitgesproken is de geboortemoeder niet meer  

 de wettelijke ouder van haar kind. Zij verliest haar wettelijke rechten en plichten als  

 ouder. Het is dan ook een keuze met bijzonder veel impact op het verdere leven van  

 de moeder en van haar kind. Een keuze die soms de beste oplossing is en die met veel  

 omzichtigheid, discretie en kennis van zaken moet begeleid worden.
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INFORMEREN

Het allerbelangrijkste is daarom dat een ongewenst zwangere vrouw in eerste instantie 

kan praten met iemand die naar haar luistert en haar voldoende kan informeren over  

alle mogelijkheden om een weloverwogen keuze te maken. De begeleidsters van  

Adoptiehuis kunnen een vrouw bijstaan in die keuze. 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 psychosociale begeleiding als medische, 

praktische en administratieve ondersteuning. De begeleiding gebeurt door een vaste  

medewerkster, steeds met respect voor de waarden en normen en de keuze van 

de vrouw en haar partner.

OPTIES VOOR ONGEWENST KINDERLOZE 
MAN(NEN) / VROUW(EN)

Zie brochure ‘ik wil adopteren’


