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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 betrokkene.
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 interacties 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, geboorteouders
en adoptieouders bevinden zich in een kwetsbare situatie.
KIND

GEBOORTEOUDERS

ADOPTIEOUDERS

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 verantwoorde keuze inzake de toekomst van het kind, staat hen bij in dit moeilijke
beslissingsproces.

Adoptiehuis vzw I Osystraat 39/0, 2060 Antwerpen I T: 03 232 24 52 I www.adoptiehuis.be I info@adoptiehuis.be

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 kandidaatadoptanten.
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 toewijzing van het kind aan de meest geschikte kandidaat-adoptanten.
Kandidaat-adoptieouders kunnen na plaatsing van een kind bij het team bemiddeling 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.

Adoptiehuis vzw I Osystraat 39/0, 2060 Antwerpen I T: 03 232 24 52 I www.adoptiehuis.be I info@adoptiehuis.be

INFORMATIE VOOR HET
ZIEKENHUIS

INFORMATIE VOOR
HET ZIEKENHUIS

WOORD VOORAF
Meestal 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 haar kind biedt Adoptiehuis, erkende dienst voor binnenlandse adoptie, begeleiding.
Een zwangere vrouw die te kennen geeft dat zij overweegt om haar kind af te staan
voor adoptie, kan zelf aangeven hoe zij het verloop bij de bevalling hiervan ziet, of
zij het kind al dan niet wenst te zien na geboorte.
Zij heeft niet alleen recht op respect voor haar keuze maar ook op de nodige privacy en zorg tijdens haar verblijf in het ziekenhuis.
Deze gids helpt het personeel van ziekenhuizen om de juiste stappen te zetten wanneer dit gebeurt. Zo is iedereen goed voorbereid.
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)
www.adoptiehuis.be
info@adoptiehuis.be
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DE BEVALLING
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DE BEVALLING
1. DE VROUW WERD VOORAF REEDS BEGELEID DOOR ADOPTIEHUIS
Als een vrouw reeds voor de geboortedatum in begeleiding is, tracht Adoptiehuis
vooraf contact op te nemen met de materniteit of de sociale dienst van het ziekenhuis waar de vrouw wenst te bevallen. Dit onder meer om het ziekenhuis in te lichten
over de wensen van de geboortemoeder en over de werking van Adoptiehuis.
Enkele vooraf te bespreken items:
• Wie is de behandelende arts?
• Epidurale verdoving: het grootste deel van de moeders kiest voor epidurale
verdoving. De pijn en fysieke uitputting waar een bevalling mee gepaard gaat,
belasten de vrouw, die haar kind wenst af te staan, nodeloos.
• 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?
• Wenst ze haar kind zelf een voornaam te geven?
• Neemt ze haar kind permanent, sporadisch of niet op de kamer?
• Wie mag haar kind zien?
• Geeft ze zelf het flesje?
• Geeft ze borstvoeding?
Meestal beschikt de vrouw over een voorlopige verklaring waarin ook de gegevens
van Adoptiehuis verwerkt zijn. Dit brengt ze mee naar het ziekenhuis op het moment
dat ze komt voor de bevalling.
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2. DE VROUW HEEFT NOG GEEN CONTACT GEHAD MET ADOPTIEHUIS
Soms geeft een vrouw pas tijdens de bevalling of kort na de geboorte aan het
ziekenhuis 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.
Veelal hebben zij via internet al wat informatie gezocht over eventuele oplossingen.
Indien uit het gesprek blijkt dat adoptie voor haar tot de mogelijkheden behoort,
verwittigt het ziekenhuis Adoptiehuis. Adoptiehuis is ook buiten de kantooruren op
het gewone nummer bereikbaar.
Een begeleidster van Adoptiehuis komt de dag zelf of de dag erna ter plaatse om
met de vrouw een gesprek te voeren, waarbij adoptie als één van de mogelijkheden
aan bod komt. De begeleidster zal samen met de moeder alle mogelijke opties en
alternatieven bekijken; ze staat haar bij 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 Adoptiehuis als een vrouw binnenkomt of als ze bevallen is.
• Respecteer haar keuze en dwing haar niet tot contact met het kind. De moeder
krijgt de nodige tijd.

De begeleidster van Adoptiehuis probeert nadien aan te

brengen of ze naar de baby wil gaan kijken (als er nog geen contact geweest is).
• Vermijd (goedbedoelde) vragen door het personeel.
• Bewaak de geheimhoudingsplicht ook bij tijdelijken en stagiairs.
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DE DAGEN NA DE BEVALLING
De dag na de bevalling komt de begeleidster naar het ziekenhuis voor een gesprek.
Indien de vrouw erop staat kan dat ook dezelfde dag, nadat ze voldoende heeft
gerust en is bekomen van de bevalling. Als de moeder het kindje nog niet gezien
heeft, probeert de begeleidster 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
Adoptiehuis, de sociale dienst en het medisch personeel van het ziekenhuis. Indien
de moeder bij de keuze voor adoptie blijft moet zij een intentieverklaring over de
voorlopige keuze voor adoptie tekenen.

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 door een toestemmingsakte bij een notaris te
tekenen.
Het geven van een naam wordt besproken met de moeder. Sommige moeders
wensen dit niet te doen, dan geeft het ziekenhuis een naam. Als familienaam krijgt
het kind de naam van de moeder (of, indien ze gehuwd is, de naam van haar echtgenoot).
Pas in een latere fase, als de adoptieprocedure afgerond is, krijgt het kind de familienaam van de adoptieouders.
De moeder beslist zelf wat er na de bevalling met haar kind gebeurt. Ze kan kiezen
voor onmiddellijke plaatsing bij de kandidaat-adoptieouders, of zij kiest voor tijdelijke opvang in ondersteunde pleegzorg. In dit laatste geval gaat haar kindje naar een
pleeggezin tijdens de twee maanden bedenktijd die ze heeft.
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RECHTSTREEKSE PLAATSING
Wanneer de moeder beslist voor directe plaatsing in het kandidaat-adoptiegezin komt het bemiddelingsteam van Adoptiehuis meteen samen om te overleggen
en bekijken wie de meest geschikte kandidaat-adoptieouders zijn voor dit kind. Er
wordt minstens drie dagen gewacht vooraleer Adoptiehuis contact neemt met de
kandidaat-adoptieouders. Op deze manier krijgt de moeder eerst wat tijd en rust
alvorens een voorlopige beslissing te nemen over haar kindje.
Bij rechtstreekse plaatsing zijn kandidaat-adoptieouders tijdens de bedenktijd voor
de moeder niet zeker dat de baby bij hen zal kunnen blijven. In die periode, dus
zolang er niet getekend is bij de notaris, kan de moeder ook steeds vragen om haar
kind te zien.

PLAATSING PLEEGGEZIN
Indien een moeder aangeeft nog geen beslissing te kunnen nemen en er de voorkeur aan geeft dat in tussentijd het kindje eerst opgevangen wordt in een pleeggezin, neemt Adoptiehuis contact met de dienst pleegzorg. Deze gaan op zoek naar
een pleeggezin dat samen met de pleegzorgbegeleidster het kindje eerst komen
bezoeken en vervolgens ophalen in het ziekenhuis.
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ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS
DE MOEDER
De pas bevallen vrouw wil vaak zo snel mogelijk naar huis. Dit mag zij zelf, in overleg
met haar behandelende arts, beslissen.
Het is belangrijk dat een medewerker van Adoptiehuis een gesprek heeft met de
moeder voordat ze het ziekenhuis verlaat. Zo is duidelijk wat de vrouw wenst voor
haar kind en kan zij dit ook in een schriftelijke verklaring bevestigen.

DE BABY
1. Wanneer de moeder beslist om haar kind te houden, neemt zij de baby
gewoon mee naar huis.
2.De moeder geeft tijdens de gesprekken met de begeleidster van Adoptiehuis
aan dat ze overweegt haar kind af te staan voor adoptie.
De kandidaat adoptieouders worden verwittigd (minimum 3 dagen na de geboorte)
en maakt een medewerker van Adoptiehuis met hen een afspraak om samen naar
het ziekenhuis te gaan. Bij de eerste kennismaking met de baby geeft verplegend
personeel van de dienst Materniteit of Neonatologie de kandidaat-adoptieouders
de nodige uitleg over de verzorging van het kind, er vindt een gesprek plaats met
de kinderarts. 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. Op die manier kunnen ze wennen
aan de baby en krijgen ze extra begeleiding van het personeel.
Van zodra de baby het ziekenhuis mag verlaten, komen de kandidaat-adoptieouders
de baby ophalen.
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3. De moeder kiest voor opvang van haar kind in ondersteunende pleegzorg
tijdens de twee maanden bedenktijd:
De (geboorte)moeder tekent documenten voor de plaatsing van haar kind in een
tijdelijk pleeggezin. Adoptiehuis contacteert de dienst pleegzorg met de vraag
naar 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 bij
voorkeur ook met de kinderarts.
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AANGIFTE OP DE BEVOLKINGSDIENST
Adoptiehuis vraagt het ziekenhuis om de aangifte op de bevoegde dienst te doen
tussen de 10de en de 15de dag na de geboorte. Zo krijgt de moeder in principe nog
de tijd om het zelf te doen. Als ze adoptie overweegt en begeleid wordt bij Adoptiehuis, doet veelal een medewerker van de sociale dienst of de materniteit van het
ziekenhuis de geboorteaangifte tussen de 10e en 15e dag na geboorte.
Op die manier is het naar de moeder emotioneel minder belastend en worden
vervelende confrontaties vermeden.
Hiervoor krijgt het ziekenhuis van Adoptiehuis:
• 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 dit kind
door bemiddeling van Adoptiehuis toegewezen kregen.
De geboorteaktes die het ziekenhuis bij de aangifte van de dienst bevolking
ontvangt, dienen steeds aan de adoptiedienst bezorgd te worden!
Soms geeft de dienst bevolking dit mee met de persoon die de aangifte komt doen,
soms wil de gemeente dit zelf naar Adoptiehuis toesturen.
Om te vermijden dat het kind automatisch wordt ingeschreven op het adres van de
geboorteouders, brengt Adoptiehuis de burgerlijke stand van de geboorteplaats van
het kind, alsook die van de woonplaats van de kandidaat-adoptanten meteen op de
hoogte. Zo zijn zij ingelicht dat het kind vanaf geboortedatum ingeschreven dient te
worden op het adres van de kandidaat-adoptieouders.
Adoptiehuis bezorgt beide gemeentes ook een attest van het Vlaams Centrum
Adoptie, Kind & Gezin, over de toewijzing van het kind aan de kandidaat-adoptieouders.
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FACTURATIE
Bij beslissing voor adoptie worden facturen voor moeder en kind niet rechtstreeks
naar de biologische ouders of de kandidaat-adoptieouders gestuurd.
We vragen om de facturen voor de moeder en die voor het kind op te splitsen en
on hold te zetten totdat de periode van twee maanden verstreken is en de moeder
een beslissing heeft genomen.
Wanneer de moeder toch kiest voor behoud van haar kind kunnen de ziekenhuisfacturen van zowel de moeder als die voor het kind rechtstreeks naar haar worden
gestuurd. Adoptiehuis brengt het ziekenhuis hiervan op de hoogte.
Wanneer de moeder na bedenktijd beslist om haar kindje af te staan met het oog
op adoptie, kunnen de facturen opgestuurd worden naar Adoptiehuis, dat de kosten
voor de ziekenhuisopname en medische verzorging van de moeder, vergoedt. 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 mogen naar Adoptiehuis toegestuurd worden; het kindje wordt ingeschreven bij de mutualiteit van de
kandidaat-adoptieouders, met terugwerkende kracht tot de dag van de geboorte.
De administratie voor inschrijving neemt soms enkele weken in beslag.
Van zodra de mutualiteitgegevens van het kind bij de adoptieouders gekend zijn,
maakt de adoptiedienst de gegevens over aan de dienst facturatie van het ziekenhuis.
Ingeval van niet-rechtstreekse plaatsing van een kind wordt de baby eerst ingeschreven bij het pleeggezin waar het na de geboorte tijdelijk verblijft. Adoptiehuis
zal het ziekenhuis op de hoogte brengen als de geboortemoeder een beslissing over
het kind genomen heeft en waar de facturen naartoe gestuurd mogen worden,
afhankelijk van de keuze van de moeder.
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VERLIESERVARING VAN OUDERS DIE HUN KIND
AFSTAAN TER ADOPTIE
Wanneer een vrouw voor de keuze staat om haar kindje al dan niet af te staan gaan
er allerlei emoties door haar heen. Een vrouw die haar kind denkt af te staan ervaart
een verlies en dient hiermee om te gaan. Het gemis, verlies speelt een rol ook in het
latere leven van de moeder. Ieder heeft zijn eigen manier om uiting te geven aan
dit verdriet. De mate waarin dit verdriet kan beleefd worden, verschilt sterk en is
afhankelijk van een aantal factoren. Is de vrouw in staat om het verdriet toe te laten,
is er steun vanuit de omgeving, mag ze rouwen van zichzelf en van de anderen, is
het afstaan een geheim of kan men erover spreken.

Meisjes of vrouwen die hun kind afstaan verliezen:
• Hun kind
• Hun moederschap: ze worden geen moeder van dit kind, ze kunnen het niet
verzorgen en opvoeden
• Hun onschuld en hun jeugd, zeker wanneer ze op jonge leeftijd hun kind afstaan
• Hun toekomst met dit kind
• Sociale contacten wanneer ze verstoten en geïsoleerd worden
• Vaak ook het vertrouwen in de mensen om hen heen
• Het vertrouwen dat zij hun leven zelf richting kunnen geven
• Hun eigenwaarde en identiteit
• Hun lichamelijke integriteit wanneer ze duidelijk geen zeggenschap over hun
lichaam hadden
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DE VERLIESERVARING
De geboortemoeder moet leven met het idee dat er ergens op de wereld een kind
van haar opgroeit en dat ze geen recht heeft om daar contact mee te hebben.
Openlijk verdriet tonen is moeilijk zeker wanneer de zwangerschap en dus ook het
bestaan van het kind geheim moet blijven. Het opgelegde of zelfgekozen zwijgen
maakt dat er niet gerouwd kan worden. Pas wanneer de moeder haar verhaal
vertelt kan ze erkenning krijgen voor het verlies dat ze geleden heeft en dan pas
kan de rouw op gang komen.
In de begeleiding dient te allen tijde rekening gehouden te worden met deze
verlieservaring. Men moet in eerste instantie onbevangen luisteren naar een vrouw
die erover nadenkt om haar kind af te staan. Dit op een onbevooroordeelde en open
manier. Ze moet zich beluisterd weten en heeft in eerste instantie niet te veel baat
bij het overstelpt worden door allerlei praktische informatie. Immers door iemand te
overladen met allerlei praktische informatie sluit je de mogelijkheid tot het exploreren van wat deze keuze betekent voor iemand uit. We trachten tijdens onze begeleiding juist een openheid te creëren waar we een aantal moeilijke onderwerpen
(geven van een naam, verhaal schrijven) bespreekbaar kunnen maken. We zien
vaak dat wanneer een vrouw die net bevallen is of net de zwangerschap te weten is
gekomen geen baat heeft bij het moeten denken aan naamgeving, adoptieverhaal,
kind al dan niet zien. Dit zijn thema’s die we in de loop van de begeleiding aanhalen
naarmate de voorlopige keuze tot afstand duidelijker wordt. In de begeleiding is het
van belang dat we op een professionele manier in contact treden met de vrouwen.
Dat we onze eigen gevoelens, verlangens, ideeën aan de kant schuiven en ons
volledig kunnen openstellen voor de visie van de vrouw die spreekt. Tenslotte gaat
het over hen en niet over ons.
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