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VOORWOORD ‘DICHT(er)BIJ’
Dit jaar zijn er heel wat ‘eerste keren’ geweest. Dat is inherent aan een
nieuwe functie: 2019 was ‘mijn’ eerste werkjaar als directeur van
Adoptiehuis. Zo dus ook voor de eerste keer het schrijven van een
voorwoord voor ons jaarverslag 2019.
Afgelopen jaar staat voor mij in het teken van ‘dicht(er)bij’. Dat is een rode
draad die zich in alle aspecten van Adoptiehuis manifesteerde.
Eerst en vooral is er Iris Vandeborre die dicht bij mij stond als steunpilaar
en ervaringsdeskundige om me met raad en daad bij te staan. Daar kan ik
alleen maar dankbaar voor zijn, zeker omdat dit er voor gezorgd heeft dat
de overgang tussen ons als directeurs vlekkeloos en organisch verlopen is.
De komende jaren zal ik nog op haar aanwezigheid kunnen rekenen in ons
team.
In 2019 hebben we ook geprobeerd om dichter bij onze geboortemoeders
te staan. De sensibiliseringscampagne die in 2018 opgestart is, liep verder in
2019. Vanuit al deze inspanningen om dichter bij onze doelgroep te staan
resulteerde in 66 begeleidingen. 21% resulteerde in een adoptie, 79 %
koos gesteund door onze begeleiders in het team geboorteouders voor een
andere oplossing dan adoptie.
Ook in 2020 willen we nog dichter bij onze geboorteouders komen door
o.a. het opstarten van onze online hulpverlening. Deze wordt mede mogelijk
gemaakt door allerlei giften die we dankzij de Warmste Week in ontvangst
mochten nemen.
We willen ook dichterbij onze adoptieouders staan. Om deze band te
versterken hebben we in 2019 de besloten Facebookgroep ‘Adoptieouders
van Adoptiehuis’ opgericht. Een besloten netwerk waarin berichten
(literatuur, films, voorstellingen, artikels, …) gedeeld kunnen worden,
hulpvragen gesteld en contact gezocht kan worden met team nazorg
binnen Adoptiehuis. Ondertussen hebben we 165 leden en wordt er positief
gereageerd op dit initiatief. Zodra ‘nieuwe’ adoptieouders zich aanmelden
bij Adoptiehuis worden ze nu standaard ook uitgenodigd als lid van deze
besloten groep. Dit en andere initiatieven kaderen in de wil om de blijvende
band met en onbeperkte nazorg door Adoptiehuis te versterken naar onze
ouders.
Ook onze adoptiekinderen zelf willen we dichter bij ons halen om de band
te versterken. Zo zijn er nieuwe initiatieven ontwikkeld tijdens ONT-dagen
die meer aansluiten bij de leefwereld van pubers, met positief resultaat. Een
uitloper hiervan mondde uit in het opstarten voor een besloten
Facebookgroep voor “Binnenlands geadopteerden”. Anderzijds werd er ook
gestart met het zoeken via DNA om ook op deze manier geadopteerden of
geboorteouders die zoekende zijn naar hun biologische context te
ondersteunen en te voorzien van een passende begeleiding.
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Ten slotte zijn er nog de 17 mensen die zorgen voor de volledige werking
van Adoptiehuis, de leden van de Raad van Bestuur, de Algemene
Vergadering. Ook bij hen wil ik dichtbij staan om er voor te zorgen dat
iedereen de middelen en ruimte krijgt die nodig zijn om onze taak zo goed
mogelijk uit te voeren met een absolute focus op de kwaliteit van onze
dienstverlening.
En daarmee raken we het thema aan voor 2020: kwaliteit van onze
dienstverlening waarborgen door dicht bij alle betrokkenen van de
adoptiedriehoek te staan en onszelf verder te professionaliseren. Het wordt
beslist een boeiend nieuw werkjaar.
Ik kijk er alvast naar uit!
Ik wens u veel leesplezier.
Tim Van Camp
Directeur Adoptiehuis
www.adoptiehuis.be
www.zoekregister.be
www.twijfelbijzwangerschap.be
Gratis nummer: 0800/62 307
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1. ALGEMENE INFORMATIE
1.1. Ontstaan
Adoptiehuis heeft sinds december 2016 de erkenning als enige dienst voor
binnenlandse adoptie. De vroegere vijf erkende diensten zijn in een fusie
opgegaan.

1.2. Opdracht
De dienst voor binnenlandse adoptie treedt op als tussenpersoon inzake
adoptie met als taak te bemiddelen, de nazorg te verstrekken en de
kandidaat-adoptant en geboorteouder te begeleiden en te informeren.
(decreet juli 2015)
1.2.1. Visie en missie
Adoptiehuis heeft een sterke, concreet uitgeschreven visie en missie
statement die jaarlijks door de raad van bestuur getoetst wordt aan zijn
actualiteitswaarde. Ze werd aangepast aan de nieuwe wettelijke regeling
en de daaraan gekoppelde uitvoeringsbesluiten.
Visie
Elk kind in België de kans bieden om zich in een veilige en stabiele
omgeving, bij voorkeur gezinssituatie, te laten ontwikkelen. Als
adoptiedienst werken we vanuit een meerzijdige betrokkenheid naar de
adoptiedriehoek (geboorteouders, geadopteerden en adoptieouders) toe
en proberen we, met respect voor elke partij, een evenwicht te zoeken
tussen ieders belang en hen te verbinden. In het hele (adoptie)verhaal is
het kind steeds de spil.
Missie
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 geboorteouder(s) die overwegen om de
zorg voor dit kind niet zelf op te nemen.
- Door de voorbereiding van kandidaat adoptanten.
- Door het matchen van het kind aan het adoptiegezin.
Het opbouwen van een wederzijdse vertrouwensband met elke partij is hier
essentieel, naast het rekening houden met de beleving van elke betrokkene.
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1.2.3. 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
1.2.4. Strategie
- Adoptie binnen een wettelijk kader
- Om de hechting en ontwikkeling te stimuleren wordt elke adoptie
binnen een verantwoorde termijn gerealiseerd, rekening houdend
met tempo van de verschillende partijen
- Integraal proces met onderlinge betrokkenheid van geboorteouder,
kind en adoptieouder, ondersteund door de adoptiedienst
- Openheid voor alle direct betrokken partijen van de adoptie, met
respect voor hun privacy
- Discretie
- Enerzijds als gespecialiseerde adoptiedienst de cliënten bereiken via
een netwerk van organisaties en anderzijds ook rechtstreeks
aanspreekbaar zijn
- De organisatie is een vereniging zonder winstoogmerk
- De kerntaken van de adoptiedienst gebeurt door professionelen
- Een permanente kwaliteitsontwikkeling
- De nazorg aan alle betrokkenen is een permanente opdracht
1.2.5. Doelstelling
De dienst voor binnenlandse adoptie heeft een dubbele algemene
doelstelling, een eerste specifiek gericht naar de 3 actoren (kind,
geboorteouder(s) en adoptanten) van de adoptiedriehoek (= cliënt- en
dossiergericht) en een tweede gericht op bredere maatschappelijke
doelstellingen:
Cliënt- en dossiergerichte doelstelling:
De dienst begeleidt de geboorteouder(s) naar een geïnformeerde
beslissing aangaande de toekomst van het kind. Bij een beslissing tot
adoptie treedt hij op als tussenpersoon inzake de adoptie met als opdracht
te bemiddelen tussen de geadopteerde, de (kandidaat-)adoptant en de
geboorteouder(s), en elk van de drie partijen te begeleiden en te
informeren zowel vóór de bemiddeling als bij de nazorg. Dit gebeurt altijd
ten behoeve van de geadopteerde.
Bredere maatschappelijke doelstelling:
De dienst treedt op als expert (in Vlaanderen) inzake binnenlandse adoptie.
Adoptiehuis streeft een actief pluralisme na in zijn werking en zoekt naar
een permanente dynamische aanpassing en verbetering van zijn werking
aan de permanent wijzigende maatschappelijke realiteit in Vlaanderen (en
daarbuiten).

7

1.2.6. GDPR en database
GDPR was in 2019 geen groot thema meer binnen Adoptiehuis. Reeds in
2018 zijn alle nodige structuren en procedures uitgewerkt en
geïmplementeerd om te voldoen aan de GDPR.
Vanuit de aard van ons werk is vertrouwelijkheid rond persoonsgegevens
ingebakken in de organisatie waardoor dit geen apart aandachtspunt is.
Waar wel veel stappen zijn gezet is in het databasesysteem dat door Regas
ontwikkeld wordt. Gezien de soms complexe structuren binnen onze
werking nam de uitwerking van dit systeem meer tijd in beslag dan
voorzien. Daardoor zal er in 2020 nog verder ingezet worden op het
afwerken van ons databasesysteem zodat dit in 2020 in werking kan
treden. Bij het opmaken van dit jaarverslag wordt hieraan de laatste hand
gelegd.
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2. PRAKTISCHE INFORMATIE
2.1. Bereikbaarheid
De dienst is elke dag telefonisch te bereiken op het nummer 03/232.24.52.
Buiten de kantooruren worden de oproepen automatisch doorgeschakeld
naar één van de medewerkers via een permanentiesysteem. Hierdoor
garanderen wij een bereikbaarheid van 24 u op 24.
De samenwerkende ziekenhuizen kennen alle contactpersonen en gsmnummers mocht een dringende interventie noodzakelijk zijn.
Afhankelijk van de hulpvraag helpen we telefonisch verder of leggen we
een afspraak vast. We werken bij voorkeur op afspraak, maar
onaangekondigde bezoekers worden tijdens kantooruren ook steeds
gehoord. ’s Avonds en in het weekend is Adoptiehuis telefonisch
bereikbaar.
Er kan altijd onmiddellijk worden ingespeeld op eventuele dringende vragen
en noden.
Ook via onze Facebookpagina was Adoptiehuis reeds bereikbaar via chat.
De chatmogelijkheden zullen echter in 2020 verder uitgebreid worden door
het installeren van de mogelijkheid tot online hulpverlening voor de
ongewenst zwangeren via een apart platform.

2.2. Ligging
Adres : Osystraat 39/1, 2060 Antwerpen.
De dienst is gelegen in het hartje van Antwerpen, makkelijk bereikbaar met
het openbaar vervoer, vlakbij het Centraal Station en de Franklin
Rooseveltplaats.
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2.3. Contactpersonen / medewerkers
Directie
Tim Van Camp

directeur

Iris Vandeborre

beleidsmedewerker

Financieel / Administratief team
Brenda Struyf
boekhouding en personeel
Yannic Labens
digitalisering en dossierbeheer
MDT1 : Team geboorteouders
Nele Silis
hulpverlener
Marjolijn Boeykens
hulpverlener
Eline Kenis
hulpverlener
Anja Wanten
hulpverlener

geboorteouders
geboorteouders
geboorteouders
geboorteouders

MDT2 : Team Bemiddeling / Nazorg
Sophie Du Caju
administratief hulpverlener
Pascale Copmans
administratief hulpverlener
Geertrui Van Daele
administratief hulpverlener
Els Van Wauwe
Sook Heirbaut
Diane van den Bergh
Kaat Mortier
Annie Boivin

hulpverlener
hulpverlener
hulpverlener
hulpverlener
psychologe

Eric Van der Musschele
Sophie Deckers

jurist
dokter

nazorg
nazorg
nazorg
nazorg
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3. COMMUNICATIE
3.1. Bekendmaking werking Adoptiehuis
De website http://www.adoptiehuis.be/ wordt regelmatig bijgewerkt en
druk bezocht.
Voor specifieke zoekvragen is er de website http://www.zoekregister.be/.
Via de website http://www.twijfelbijzwangerschap.be/ (in 4 talen)
proberen we de ongewenst zwangeren in hun zoektocht naar een
passende oplossing zo snel mogelijk te informeren en in contact te brengen
met onze organisatie.
Deze website wordt ook gebruikt in onze sensibiliseringscampagne.
Via een nieuwsbrief houden we adoptieouders op de hoogte van geplande
activiteiten, interessante weetjes, boeken enz.
Ook op sociale media zijn we aanwezig.
Op facebook bestaan 4 specifieke pagina’s:
1. “Adoptiehuis”: Deze pagina is in de eerste plaats bedoeld om de
ongewenst zwangeren op een laagdrempelige manier met ons in
contact te laten komen. Ook rechtstreekse chat met ons is op deze
manier mogelijk. Hier werd in 2019 in beperkte mate gebruik van
gemaakt.
2. “Adoptieouders van Adoptiehuis”: Deze besloten facebookgroep is
bedoeld voor alle adoptieouders van binnenlands geadopteerden. In
deze groep worden onze activiteiten gedeeld, delen we interessante
informatie (boeken- en filmtips, …) en bieden we de mogelijkheid om
rechtstreeks met ons te chatten.
3. “Binnenlands Geadopteerden”: Deze besloten facebookgroep is
bedoeld voor alle binnenlands geadopteerden en heeft als doel
geadopteerden in verbinding te brengen met mekaar op een
informele manier enerzijds. Anderzijds is het ook een medium om
boeiende literatuur, films, activiteiten … met hen te delen.
4. “Zoekregister”: Het Zoekregister helpt mensen die in het kader van
een adoptie naar iemand op zoek zijn, die persoon terug te vinden.
Zowel geboorteouders die een kind afstonden voor adoptie als
geadopteerden. Ook adoptieouders kunnen bij ons terecht. Op
regelmatige basis zetten we hier een nieuwe “zoekende” in de kijker.

3.2. Sensibiliseringscampagne
De sensibilisering die gestart werd in 2018 werd in 2019 verdergezet. Het
doel hiervan was enerzijds het informeren van hulpverleners over onze
organisatie, anderzijds ook het installeren van mogelijke contacten voor de
toekomst. Als dienst willen we immers zo snel mogelijk geïntroduceerd
worden bij de ongewenst zwangeren in hun zoektocht naar een passende
oplossing. Door snelle introductie van onze dienst streven we naar een zo
goed en volledig mogelijke begeleiding van de ongewenst zwangeren. De
11

begeleiders van het team geboorteouders gingen sensibilseren in
verschillende ziekenhuizen, bij politiediensten, organisatie voor scholen zoals
de hogeschool PXL vroedvrouwen, … . Tijdens deze voorstelling werd
telkens ons specifiek materiaal bezorgd. Voor zij die wensen kan dit ook
automatisch gedownload worden op onze website.
Omdat sensibiliseren nooit klaar is zal deze campagne ook in 2020 blijven
verderlopen. Eén project dat nu reeds op stapel staat is het uitwerken van
specifiek materiaal voor scholen (focus 3de graad) om ook hen te
informeren over ongewenste zwangerschap, hoe hiermee om te gaan,
onze werking.
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3.3. Informatievragen
Adoptiehuis krijgt tijdens het hele jaar door vele vragen. Deze worden
zowel telefonisch als via mail en sociale media gesteld. De laatste jaren is
de vraag per mail enorm toegenomen. Zowel particulieren, hulpverleners,
journalisten, scholieren als studenten contacteren de dienst met een
verscheidenheid aan vragen.
We proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden, telkens met
verwijzing naar onze website waar reeds heel wat info kan teruggevonden
worden en waarop een link staat naar mogelijk andere interessante
adressen om info te verkrijgen.
Vragen in verband met kandidaatstelling worden, na informatieverschaffing,
doorverwezen naar Kind en Gezin.
Als er uitgebreide of extra informatie wordt gevraagd, geven we deze wel,
hetzij per mail of telefonisch. De telefonische vragen betreffen in de
meeste gevallen bijkomende informatie m.b.t. de persoonlijke situatie van
mensen in aansluiting op reeds via internet gevonden informatie. De
dagelijkse vraag naar informatie blijft dus een gegeven. Veel vragen gaan
over twijfels rond eigen leeftijd van kandidaten, de tijdspanne van het te
volgen traject inzonderheid de voorbereiding en de wachttijd.
Vanuit de media komen er regelmatig vragen naar informatie of
medewerking aan artikels of televisieprogramma’s. Dit gebeurt door middel
van interviews en getuigenissen van geadopteerden, adoptanten en
geboorteouders.
Een derde grote groep van vraagstellers zijn studenten en scholieren.
Soms komen zij langs voor een interview of hebben ze vragenlijsten om
onder de adoptieouders of geadopteerden te verspreiden. We maken hier
bewust tijd voor, ook al is dat door de soms heersende werkdruk niet altijd
evident. Dit doen we omdat we het doorgeven van informatie over
binnenlandse adoptie heel belangrijk vinden. Door studenten te informeren
en opdrachten te laten maken over dit onderwerp bereiken we een groot
publiek; potentiële hulpverleners, potentiële geboorteouders, potentiële
kandidaat-adoptanten en hun vrienden.
Als er adoptie-gerelateerde zaken in de media komen, is de stijging in
vragen in verhouding.
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4. (KANDIDAAT-)ADOPTANTEN:
CIJFERGEGEVENS
4.1. Kandidatuurstelling voor binnenlandse adoptie
Om zich kandidaat te stellen voor adoptie moet men zich eerst aanmelden
bij het Vlaams Centrum Adoptie (VCA), bij Kind &Gezin. Wanneer de
kandidaten mogen doorstromen naar de volgende fase stuurt het VCA hun
gegevens naar Steunpunt Adoptie, die de infosessies en de voorbereiding
over adoptie organiseren.
Bij het beëindigen van deze sessies krijgen zij een attest van voorbereiding.
Met dit attest kunnen de kandidaten een verzoekschrift indienen bij de
familierechtbank om geschikt verklaard te worden om te adopteren. De
familierechter beveelt vervolgens een maatschappelijk onderzoek dat wordt
uitgevoerd door de dienst voor maatschappelijk onderzoek (DMO) in
Brussel. Na de gesprekken maakt de DMO een verslag met advies over
geschiktheid dat aan de kandidaat-adoptanten en aan de familierechtbank
wordt overgemaakt. Het is aan de familierechtbank om een beslissing te
nemen of de kandidaten al dan niet geschikt zijn om te adopteren. Indien
positief ontvangen de kandidaten een geschiktheidsvonnis, waarmee de
kandidaten naar de adoptiedienst van hun keuze (binnenlandse of
buitenlandse) kunnen stappen.

4.2. Aanbod nieuwe kandidaat-adoptanten
4.2.1 Informatiesessies over binnenlandse adoptie
Adoptiehuis organiseert een paar keer per jaar een informatiesessie over
binnenlandse adoptie en de werking van de dienst. Alle kandidaatadoptanten die interesse hebben in de procedure voor binnenlandse
adoptie zijn hierop welkom, ongeacht in welke fase men zit.
Sommigen nemen rechtstreeks contact op met Adoptiehuis met vraag naar
een volgende infosessie. Daarnaast schrijft Adoptiehuis kandidaten aan
van wie het de contactgegevens gekregen heeft van het Vlaams Centrum
Adoptie.
Op 21 maart en 17 oktober 2019 heeft Adoptiehuis een informatiesessie
georganiseerd. Op deze infoavond ontvingen kandidaat-adoptanten
toelichting over specifieke aspecten van binnenlandse adoptie, over de
werking van Adoptiehuis en over het verdere verloop van hun kandidatuur.
Er is steeds gelegenheid tot het stellen van specifieke vragen.
Anderzijds werden er ook 2 infosessies gegeven op vraag en voor het
VAG. op 21.05 en 7.11.
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4.2.2 Groepssessie Adoptiehuis
Kandidaat-adoptanten die van de rechtbank een geschiktheidsvonnis
kregen, kunnen Adoptiehuis laten weten dat zij kiezen voor binnenlandse
adoptie. Van zodra Adoptiehuis hun geschiktheidsvonnis ontvangen heeft
en van VCA bevestiging gekregen heeft dat kandidaten kunnen starten
voor binnenlandse adoptie, staan zij aangemeld bij Adoptiehuis.
Kandidaat-adoptanten voor een eerste adoptiekind krijgen van Adoptiehuis
een uitnodiging voor de groepssessie rond bemiddelbaarheid voor adoptie.
Zij worden geacht hieraan deel te nemen.
Op de groepssessie brengt Adoptiehuis verschillende aspecten van
binnenlandse adoptie aan die van belang zijn voor het bepalen van het
kindprofiel, zoals de nabijheid van de geboorteouders, directe plaatsing en
de medische achtergrond van een kind. Ook wordt er, aan de hand van
concrete voorbeelden, in groepen gewerkt rond de matching van een kind
aan kandidaat-adoptieouders.
De kandidaten krijgen uitgebreid informatie over de verschillende stappen
in de samenwerking met Adoptiehuis. Er is gelegenheid tot onderlinge
uitwisseling en vragen stellen.
Adoptiehuis heeft in 2019 vier keer een groepssessie georganiseerd; op 15
januari, 25 april, 25 juni en 19 november.
4.2.3 Intakegesprek en bemiddelingsovereenkomst tussen Adoptiehuis en
kandidaten
Na deelname aan de groepssessie worden afspraken vastgelegd met elk
van de entiteiten voor hun intakegesprek. Dit is een kennismakingsgesprek
tussen medewerkers van Adoptiehuis en de kandidaat-adoptanten, waarop
onder meer het kindprofiel van de kandidaat-adoptanten wordt besproken.
De verslaggeving van deze gesprekken wordt meegenomen naar het
multidisciplinair team.
Bij afsluiten van dit jaarverslag kregen 33 van de 40 entiteiten die in 2019
deelgenomen hebben aan een groepssessies rond bemiddelbaarheid reeds
een intakegesprek met medewerkers van Adoptiehuis. De overige
intakegesprekken zijn gepland voor begin 2020.
Na het intakegesprek wordt de bemiddelbaarheid van kandidaten
besproken op het multidisciplinair team van Adoptiehuis. Indien het team dit
aangewezen acht, kan er een tweede gesprek met de kandidaatadoptanten volgen.
De goedgekeurde kandidaten krijgen daarop een
bemiddelingsovereenkomst toegestuurd waarin ook hun plaats op de
wachtlijst van Adoptiehuis staat vermeld.
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4.2.4 Supportersavond
Kandidaat-adoptanten die een bemiddelingsovereenkomst van Adoptiehuis
krijgen worden met hun familie en vrienden uitgenodigd op de
supportersavond van Adoptiehuis.
Grootouders, broers, zussen, vrienden leven immers mee met kandidaten
en zijn nauw betrokken bij het hele gebeuren.
Op de supportersavond geeft Adoptiehuis uitleg over hoe een adoptie zal
verlopen. Er zijn ook getuigenissen. Bijvoorbeeld van een grootouder die
komt vertellen wat de komst van een adoptiekleinkind teweeggebracht
heeft, een volwassen geadopteerde die een inkijk geeft in diens leven als
geadopteerde.
In 2019 hebben 3 supportersavonden plaatsgevonden. Op 10 mei, 13
september en 15 november organiseerde Adoptiehuis een
supportersavond voor de meest recent geselecteerde kandidaatadoptanten en hun context.

4.3. Cijfergegevens bemiddelingscontracten
In 2019 werden in totaal 36 bemiddelingscontracten, tussen Adoptiehuis en
kandidaat-adoptanten, afgesloten.

4.4. Gegevens adoptanten waar een kind geplaatst werd in 2019
Kandidaten met bemiddelingsovereenkomst komen op de wachtlijst van
Adoptiehuis in afwachting dat een kindje aan hen toegewezen wordt.
Als het bemiddelingsteam van Adoptiehuis een kindje aan kandidaatadoptanten toegewezen heeft, worden zij gebeld om dit nieuws te melden
en de afspraken vast te leggen voor de eerste kennismaking met het kindje
(dat in het ziekenhuis, CKG of pleeggezin verblijft).
Een medewerker van Adoptiehuis gaat met de kandidaat-adoptieouders
mee ter begeleiding bij de eerste ontmoeting.
De kandidaten krijgen ook een administratieve hulpverlener toegewezen die
hun dossier zal opvolgen en de administratie in verschillende fasen in orde
brengt. De administratieve hulpverleners van Adoptiehuis regelen onder
meer de inschrijving van het kindje op het adres van het adoptiegezin,
contacteren het ziekenhuis betreffende de facturen, …
Kandidaat-adoptanten kunnen bij Adoptiehuis terecht met hun vragen,
ondersteuning bij de integratie van het kind in hun gezin, als er problemen
zijn met de inschrijving van het kind bij mutualiteit of kinderbijslagfonds,…
4.4.1 Gegevens adoptanten
In 2019 werden 15 kinderen geplaatst.
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Voor de cijfers hieronder tellen we enkel de gezinnen mee waar op
31/12/2019 een adoptiekind verbleef.
Leeftijd adoptant 1
♂58

Leeftijd
adoptant 2
♀47

♂55

Provincie / Woonplaats
Vlaams-Brabant

♂51

♀45

Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Antwerpen

♂47

♂44

Oost-Vlaanderen

♂47

♂40

Antwerpen

♂41

♂37

Oost-Vlaanderen

♂40

♂34

♂40

♂37

♂40

♀42

Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Limburg

♂39

♂38

Oost-Vlaanderen

♂37

♂36

Antwerpen

♂37

♀43

Oost-Vlaanderen

♂36

♂34

Oost-Vlaanderen

♂36

♂36

Oost-Vlaanderen

♂34

♂32

Antwerpen

Er werd in 2019 vaker geplaatst bij holebi’s dan bij hetero’s.
Er zijn 15 kinderen geadopteerd door 11 homo-koppels (waarvan 1 als
alleenstaande adopteerde) en 4 hetero-koppels.

1♂(♂)

4 ♂♀

Homo
Hetero
Alleenstaand
10 ♂♂
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De gemiddelde leeftijd van de adoptieouders in 2019 was 41 jaar oud.
De gemiddelde leeftijd van de adoptievaders was 40 jaar, van de
adoptiemoeders 44 jaar.
Wanneer we de gemiddelde leeftijd van de homo-adoptievader bekijken
komt dit op 39 tegenover de hetero-adoptievader van gemiddeld 47 jaar.

Leeftijd adoptieouders

2♂

1♂

4♂

2♂ en 1♀

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

2♂ en 3♀

14♂

De woonplaatsen van de adoptanten zijn verdeeld over zowat heel
Vlaanderen.
6 plaatsingen gebeurden in de provincie Oost-Vlaanderen, 4 in de
Provincie Antwerpen, 3 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 1 in Limburg
en 1 in de Provincie Vlaams-Brabant.
In de Provincie West-Vlaanderen waren in 2019 geen plaatsingen.

Woonplaats adoptanten
1
3

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

4

Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie Vlaams-Brabant
Provincie Antwerpen
1

6

Provincie Limburg
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Van de adoptanten in 2019 waren 9 koppels gehuwd (6 homo, 3
hetero) en 6 koppels samenwonend (5 homo en 1 hetero). Bij de 5
homokoppels die samenwonen adopteerde 1 als alleenstaande.
Voor 14 entiteiten ging het om een 1ste binnenlandse adoptie. 1 gezin had
reeds 2 adoptiekinderen.
4 kinderen verbleven in OP of CKG voor plaatsing, 11 werden direct
geplaatst.

4.5. Nazorg Adoptieouders
Adoptiehuis biedt aan de adoptieouders informatie en adoptie gerelateerde
opvoedingsondersteuning aan, aangepast aan de leeftijd van hun kind.
Ouders kunnen ten allen tijden terecht bij de dienst, dit zowel telefonisch,
per mail als op afspraak bij de dienst zelf.
Na plaatsing van een kind, en in het 3de en 8ste levensjaar van het kind komt
een medewerker van Adoptiehuis op huisbezoek.

4.6. Gesprekken en maatschappelijke onderzoeken bij adopties
van een gekend kind
Adoptiehuis krijgt via het VCA ook opdrachten van de Familierechtbanken
in het kader van adopties van een gekend kind.
-

VCA stuurt Adoptiehuis de gegevens door van biologische ouders van
een kind waarvoor een verzoekschrift tot adoptie bij de
familierechtbank ingediend is door een andere partij. Adoptiehuis
krijgt de opdracht hen uit te nodigen voor een informatiegesprek over
de gevolgen van adoptie voor hen als ouder en voor het kind, alsook
over de mogelijkheden, rechten en plichten.
Dit gesprek is niet verplicht, maar heeft als doel hen te begeleiden bij het
nemen van een geïnformeerde beslissing.
Adoptiehuis verstuurde 61 brieven. 20 biologische ouder(s) (soms ook
consulenten of voogden van minderjarigen) gingen in op de uitnodiging.
-

In opdracht van de familierechtbank voert Adoptiehuis ook
maatschappelijk onderzoeken uit in het kader van een procedure
adoptie van een gekend kind. Deze opdracht krijgt Adoptiehuis via het
VCA. Adoptiehuis moet de weigering van biologische ouders om
toestemming te geven tot adoptie van hun kind onderzoeken en
contacteert hen hierover schriftelijk met een uitnodiging voor een
gesprek.

In 2019 werden 12 maatschappelijk onderzoeken uitgevoerd.
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5. GEBOORTEOUDERS : CIJFERGEGEVENS
BEGELEIDINGEN EN PLAATSINGEN
De begeleiding start bij voorkeur reeds tijdens de zwangerschap, dan is er
tijd om met de cliënt een vertrouwensrelatie op te bouwen, informatie te
geven over adoptie en over alternatieven, ... Het respect voor de
beweegredenen om een kind voor adoptie af te staan is belangrijk.
In die situaties waarbij wij slechts na de bevalling betrokken partij zijn, doen
wij er alles aan om snel een begeleiding op te starten
Individuele begeleiding
Kort na het intakegesprek plannen wij een afspraak met de zwangere
vrouw alleen (liefst met de biologische vader erbij). Familieleden en
betrokkenen kunnen ook bij de begeleiding betrokken worden. De
begeleiding is verschillend naargelang de situatie van de vrouw.
Vaste items zijn:
- peilen eigen keuze
- reden afstand
- mogelijke alternatieven
- de vrouw helpen haar emotionele beleving te exploreren
- draagkracht inschatten
- aanwezigheid netwerk onderzoeken
- aandacht beleving conceptie
- aandacht beleving zwangerschap
- doorverwijzing bij andere keuze
- bespreken voorkeuren adoptieouders
- voorbereiding bevalling,
- inhoudelijk
- praktisch
- emotioneel
- keuzes vrouw (kind zien, naamgeving enz.)

5.1. Cijfergegevens 2019
5.1.1. Aanmeldingen / Begeleidingen
In 2019 noteren we 66 nieuwe aanmeldingen.
9 vrouwen waarvan de begeleiding lopende was sinds 2018, bevielen in
2019.
Van de 66 nieuwe aanmeldingen zullen er 8 verder lopen in 2020, hun
gegevens zullen verwerkt worden in het jaarverslag van 2020.
Voor het profiel van de begeleidingen/geboortemoeders baseren we ons
op de 67 vrouwen van wie we de beslissing kenden in 2019. (66+9-8)
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Van deze 67 begeleidingen kozen 14 vrouwen voor afstand. Er werd 1
vondeling geplaatst waarvan de geboorteouders niet begeleid werden.
Er werden in 2019 15 kinderen geplaatst bij adoptiegezinnen.

Percentage afstand

21%

79%

53 vrouwen kozen voor behoud of andere beslissing

14 vrouwen kozen voor afstand

53 vrouwen kozen ervoor hun kind te behouden of namen een andere
beslissing.
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Behoud of andere beslissing.
6
2

12
33

33 vrouwen kozen ervoor hun kindje zelf op te voeden al dan niet met hulp van
familie of pleegzorg.
12 vrouwen hadden een eenmalig contact of haakten af.
2 geboortemoeders gingen over tot abortus.
6 vrouwen stelden een vraag rond adoptie van een ouder kind, deze werden
doorverwezen naar opvoedingsondersteunende en netwerkversterkende
hulpverlening.
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5.1.2. Profiel begeleide vrouwen die wél en niet overgingen tot afstand
14 vrouwen die overgingen tot adoptie tegenover
53 die voor behoud kozen kwamen via volgend
kanaal bij ons terecht:
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Namen zelf contact op.

1

14

Aanmelding gebeurde via hulpverlening.

4

16

Aanmelding gebeurde via het ziekenhuis.

8

1
1

Via familie of vrienden.

0

5

10

Behoud

15

20

25

Adoptie

Leeftijd van de geboortemoeders

29

leeftijd onbekend
1
1

jonger dan 18 jaar

6

tussen 18 en 25 jaar

tussen 26 en 30 jaar

6

2

tussen 31 en 35 jaar

5

0

ouder dan 35 jaar

6

3
0

8

5

10

Vrouwen die beslisten voor behoud.

15

20

25

30

35

Vrouwen die overgingen tot afstand.
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Tijdstip van aanmelding

7 tot 12 weken zwanger

0

Tussen 13 en 20 weken zwanger

0

Tussen 21 en 25 weken zwanger

0

Tussen 26 en 30 weken zwanger

5
11
10
11

1
5
5

> 30 weken zwanger

7

Na bevalling
Oudere kinderen

4

0
0

8

2

4

Behoud

Afstand

6

8

10

12

Nationaliteit / afkomst

Onbekend

0

Mexicaans

0

Filipijns

0

Pakistaans

0

Afrikaans

0

Braziliaans

0

18
1
2
1
1
1
1
1

Roemeens
Nederlands

0

1

Belgisch

27

13
0

5

10

15
Behoud

20

25

30

Afstand
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Werksituatie

Zonder wettelijk statuut

4

1

6
6

Werkloos

3
3

Student

Werkend

12

4

Onbekende werksituatie
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0
0
0

Ziekte
0

5

10

Werksituatie van vrouwen die kozen voor behoud.

15

20

25

30

Werksituatie van vrouwen die kozen voor adoptie.

Leefsituatie

Onbekend

15

0

Alleenstaand

18

5

Wonen in bij ouders of familie

9

4

Samenwonend

11

5
0

5

Leefsituatie van vrouwen die kozen voor behoud.

10

15

20

Leefsituatie van vrouwen die kozen voor adoptie.
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Rang van het kind

Onbekend

11

0

8ste kind

0

5de kind

0

4de kind

0

1
3
5

3de kind

10

4

2de kind

7

1

1ste kind

16

9
0

2

4

6

Rang van het kind bij behoud

8

10

12

14

16

18

Rang van het kind bij adoptie

Vader
In 2019 waren 12 biologische vaders in meer of mindere mate betrokken bij
de begeleiding. Hiervan gingen 6 geboorteouders over tot afstand.

5.2. Contacten
5.2.1 Mobiel team
Wij hebben de opdracht om alle ongewenst zwangeren in Vlaanderen te
bereiken. Om dit te kunnen doen, zijn we een mobiel team. We
verplaatsen ons naar alle uithoeken van Vlaanderen om op die manier zeer
toegankelijk te zijn.
Onderstaande kaart geeft de locaties waar we werkten in 2019 weer. De
begeleidingen vonden plaats in een regionaal CAW, Huis van het Kind,
Sociaal Huis, Ziekenhuis of bij de vrouw thuis.
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5.2.2. Contacten met het kind voor of na het tekenen van de
toestemmingsakte
We begeleiden de geboortemoeders in het maken van de keuze of ze al
dan niet contact willen hebben met het kind. Dit kan gaan om een éénmalig
contact bij- of vlak na de geboorte. De geboortemoeder kan ook de zorg
voor de baby opnemen tijdens haar verblijf in het ziekenhuis.
Van de geboortemoeders die hun kind afstonden zagen er 9 hun kind
minstens eenmaal na de geboorte, waarvan 2 geboortemoeders zelf de
verzorging van de baby op zich namen in het ziekenhuis. 1 kind was
vondeling. De andere 5 geboortemoeders kozen ervoor hun kind niet te
zien.

5.2.3. Begeleidingscontacten met de dienst voor en na de bevalling
Bij 8 van de 14 plaatsingen werden wij pas op de dag van de geboorte
gecontacteerd door het ziekenhuis, door de betrokken dienst of door de
vrouw.
6 geboortemoeders die hun kind afstonden, hadden voor de geboorte van
hun kind minstens enkele gesprekken met de dienst. Dit gebeurde op de
dienst, in het ziekenhuis, of in de eigen regio. Vaak waren er tussentijds
ook telefonische contacten of contacten via e-mail of andere
communicatiekanalen.
`
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5.2.4. Ontmoetingen
4 geboortemoeders hadden een ontmoeting met de adoptieouders. Deze
ontmoetingen vonden plaats voor het tekenen van de toestemmingsakte
voor adoptie bij de notaris. Bij al de ontmoetingen was de baby aanwezig.
Bij deze ontmoetingen kwam de geboortemoeder alleen, er waren geen
andere personen aanwezig ( zus, vriend, maternale grootouders, vriendin).
5.2.5. Teruggaves
De geboorteouders hebben een wettelijke bedenktijd van minimum 2
maanden alvorens ze de notariële akte mogen tekenen. Dit houdt in dat ze
in deze periode hun kind mogen zien en kunnen terugkomen op hun
beslissing.
In 2019 kwam er geen enkele geboortemoeder terug op haar beslissing.

5.3. Begeleiding na de geboorte
Geboorteouders worden in onze nazorg, indien gewenst, verder opgevolgd
en ondersteund, zowel op psychosociaal als administratief vlak.
Geboorteouders geven hun toestemming tot adoptie door middel van een
notariële akte die zij ten vroegste 2 maand na de bevalling kunnen tekenen.
In de akte geven ze hun volmacht aan medewerkers van Adoptiehuis om
hen en het kind in de verdere gerechtelijke procedure te
vertegenwoordigen. Op die manier worden geboorteouders niet
opgeroepen door de rechtbank.
Het bezoek aan de notaris is steeds gekoppeld aan een gesprek.
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6. KINDEREN
6.1. cijfergegevens
In 2019 werden 5 meisjes en 10 jongens geplaatst bij 15 gezinnen.
Er werd 1 vondeling geplaatst.

6.2. Directe plaatsing (DP) of ondersteunende pleegzorg met
het oog op adoptie (OP/AD)
Van de plaatsingen gerealiseerd in 2019 werden 11 kinderen direct
opgenomen in het kandidaat-adoptiegezin. De 4 andere kinderen werden
een aantal weken of langer opgevangen in een gezinsondersteunend
pleeggezin of in een CKG met het oog op adoptie.
Of een kind eerst in ondersteunende pleegzorg verblijft ofwel onmiddellijk
bij het kandidaat-adoptiegezin geplaatst kan worden, wordt in overleg met
de geboortemoeder bepaald.
In 2019 verbleven er ook 4 kinderen in een gezinsondersteunend
pleeggezin met het oog op adoptie die niet werden afgestaan.

Directe plaatsing of ondersteunende
pleegzorg met het oog op adoptie

4

11

Directe plaatsing

Pleegzorg of CKG
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7. NAZORG : CIJFERGEGEVENS
In ieders belang wordt de nadruk gelegd op een ongelimiteerde nazorg
naar de 3 partijen toe.
Adoptiehuis wil naar al zijn cliënten een laagdrempelige en in tijd
ongelimiteerde nazorg aanbieden. Dit houdt in dat zowel geboorteouders
en hun naasten, geadopteerden als adoptiefamilie bij ons terecht kunnen.
De nazorg aan het kandidaat adoptiegezin begint na de plaatsing van een
kind.
In de eerstvolgende periode na plaatsing met het oog op adoptie
onderhoudt de dienst zeer regelmatige contacten met de kandidaatadoptanten.
Enkele maanden na de plaatsing vindt er standaard een eerste huisbezoek
plaats. (zie 7.2.1.). Als het kind drie jaar is, wordt een tweede
nazorgbezoek aangeboden. De bedoeling van dit huisbezoek is
kennismaking met de dienst voor het kind en adoptiegerichte
opvoedingsondersteuning bieden aan de ouders (zie 7.2.2.).
Kinderen krijgen op een gepast moment een geschenkje van de dienst. Dit
geschenk is een kinderboek over adoptie.
Tijdens hun achtste levensjaar gaat er opnieuw een huisbezoek door. Ook
hier willen we drempelverlagend werken naar kinderen en ouders toe (zie
7.2.3.).
Van hun vierde tot hun achtste verjaardag stuurt Adoptiehuis de kinderen
een verjaardagskaartje.
Adoptanten kunnen steeds de hulp inroepen van de dienst. Indien 2elijnshulpverlening nodig is, verwijzen wij door naar gespecialiseerde
diensten en personen.
De bijkomende vormingen van Adoptiehuis staan open voor alle adoptanten
van de dienst. Zij worden systematisch uitgenodigd op deze bijeenkomsten.
De organisatie van de jaarlijkse familiedag is eveneens een uitstekende
gelegenheid om de contacten tussen dienst en adoptanten te onderhouden,
alsook de O.N.T. activiteiten die specifiek naar de kinderen toe gericht zijn.
Informele gelegenheden zetten de deur open om eventuele vragen of
bezorgdheden te delen met medewerkers van Adoptiehuis of met andere
geadopteerden of adoptieouders.
Nazorg bij Adoptiehuis is erg uitgebreid en verspreidt zich over
verschillende domeinen.
Door de fusie van de diensten voor binnenlandse adoptie is Adoptiehuis in
het bezit van de dossiers van Gewenst Kind, De Mutsaard, De Visserij,
Stedelijk Ziekenhuis Roeselare en Gents Adoptiecentrum. Ook de dossiers
van diensten zoals Turnhout en Tamar kwamen onder onze hoede en
verantwoordelijkheid.
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Verder kunnen ook geadopteerden en geboorteouders waar de adoptie
zonder bemiddeling van een dienst gebeurde, met hun vragen bij
Adoptiehuis terecht.
De fusie zorgde voor een bundeling van kennis en expertise en Adoptiehuis
biedt nazorg aan alle betrokkenen.

7.1. Formele en informele nazorg
De nazorg bestaat zowel uit formele als informele contacten. Bij activiteiten
krijgen we telkens de bevestiging dat mensen het als zeer zinvol ervaren
om samen te komen. Met hun kind(eren) zoals op de familiedag, maar ook
om belevingen uit te wisselen zonder kinderen zoals de vormingsavonden of
het adoptiecafé. Vaak zijn deze momenten een ideaal aanknopingspunt om
over de adoptie van hun kind een gesprek te beginnen. Kinderen ervaren
het ook telkens positief om te zien dat ze niet de enige geadopteerden zijn.
Op een O.N.T. (Ouders Niet Toegelaten activiteit) zijn zij eens niet de
uitzondering gezien een broertje of zusje dat niet geadopteerd is niet wordt
uitgenodigd op de O.N.T.
Naast informele momenten, waar mensen en kinderen elkaar kunnen
ontmoeten en vrijblijvend rond hun adoptie bezig zijn, bieden wij ook
nazorg aan op persoonlijke vraag gesteld. Deze vraag wordt gesteld vanuit
een eigen persoonlijke nood.
Soms gaat het hier om een uitgebreid éénmalig contact, soms om een
intens langdurige begeleiding over de jaren heen.

7.2. Huisbezoeken
7.2.1. Huisbezoek na plaatsing
Het huisbezoek na plaatsing gaat door bij adoptanten die een adoptiekind
kregen toegewezen. Zodra de geboorteouders gaan tekenen bij de notaris
en daarbij aangeven dat de procedure van adoptie kan gestart worden
gaat een medewerker van Adoptiehuis op huisbezoek bij de adoptanten.
Als het om een directe plaatsing gaat is het kind op dat moment minstens 2
maanden in het gezin aanwezig. Een kind dat via een opvanggezin bij de
adoptieouders terecht kwam is dan ongeveer een maand in het gezin
aanwezig.
We bekijken hoe het gaat op gebied van hechting, medische opvolging,
slaap en eetgewoonten en reacties van de ruimere context van het gezin.
We overlopen ook nog eens met de adoptanten hoe ze de hele procedure
ervaren hebben. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat in het
verzoekschrift voor de familierechtbank wordt verwerkt.
7 gezinnen waar een kind geplaatst werd in 2018 kregen een huisbezoek in
2019. 12 gezinnen waar in 2019 een plaatsing was, ontvingen ons in 2019.
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Bij 3 gezinnen waar een kind geplaatst werd in 2019 is het huisbezoek
voorzien voor 2020.
In totaal kregen in 2019 19 gezinnen waar een kind geplaatst werd,
een nazorgbezoek voor neerlegging van het verzoekschrift bij de
familierechtbank.
Bij deze gezinnen is er ook regelmatig contact i.v.m. uitwisseling foto’s en
info voor de geboortemoeder. In sommige gevallen is er ook begeleiding
met oog op een ontmoeting.
7.2.2. Huisbezoek 3-jarigen
Een volgend bezoek aan het kind en zijn/haar gezin heeft plaats in het jaar
dat de geadopteerde 3 jaar wordt. Het is de periode dat het kind start op
school en vaak geconfronteerd wordt met klasgenootjes die een broertje
of zusje krijgen. Veel kinderen beginnen zich, mede daardoor, af te
vragen of ze ook uit de buik van mama komen. Ook het al dan niet
inlichten van de school is een thema dat tijdens dit bezoek aan de orde
komt. Het is ook het moment om af te toetsen hoe adoptieouders het
geadopteerd zijn ter sprake brengen, of er vragen over zijn. Het is een
huisbezoek van veel bevestiging en indien nodig ondersteuning bij vragen
of bedenkingen. Het is een vrijblijvend aanbod van Adoptiehuis, mensen
hebben de keuze om hier al dan niet op in te gaan. We merken dat de
meeste mensen het als een meerwaarde ervaren en uitkijken naar de
komst van één van onze medewerkers. Ook hiervan wordt een verslag
opgemaakt om te bewaren in het dossier.
Er werden huisbezoeken afgelegd bij 13 kinderen die 3 jaar werden in 2019
en 1 kind dat 3 jaar werd in 2018. 1 gezin reageerde (nog) niet op de
uitnodiging en 5 huisbezoeken bij kinderen die 3 jaar werden in 2019 zijn
gepland voor 2020.
In totaal werden er in 2019 dus 14 huisbezoeken uitgevoerd bij 3jarigen.
7.2.3. Huisbezoeken 8-jarigen
In het jaar dat de adoptiekinderen 8 jaar worden, plannen we opnieuw een
huisbezoek. Op deze leeftijd komt het realiteitsbesef van wat het a
geadopteerd zijn concreet inhoudt. Vaak merken we hier adoptierouw en
heel wat vragen over wat er juist gebeurde, vragen over biologische ouders
en vaak ook onzekerheid over het al dan niet mogen blijven bij de
adoptieouders.
Er werden 18 huisbezoeken uitgevoerd bij kinderen die 8 werden in 2019.
2 zijn er gepland in 2020 en op 6 aanvragen voor huisbezoek kwam er
(nog) geen reactie.
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In totaal werden er dus 18 nazorgbezoeken bij 8-jarigen afgelegd in
2019

7.3. Verjaardagen adoptiekinderen
Op de leeftijd van 4,5,6,7 en 8 jaar worden er verjaardagkaartjes
gestuurd met gelukwensen van het hele team.
Met bijzondere gelegenheden krijgen ze ook een boekje toegestuurd (bvb
over specifiek thema zoals rouw).
In totaal werden er in 2019 121 kaartjes verstuurd naar kinderen die
geadopteerd werden via Gewenst Kind, De Mutsaard, De Visserij,
Stedelijk Ziekenhuis Roeselare en Gents Adoptiecentrum.
In veel gevallen krijgen wij een reactie van de ouders en/of kinderen wat
de gelegenheid geeft om contact te hebben.

7.4. Nazorg cijfergegevens
In 2019 werden er naast huisbezoeken en kaarten nog 335 andere
nazorginterventies geregistreerd.
7.4.1 Ondersteuningsvragen
Bij 81 interventies ging het om vragen gesteld door zowel adoptieouders als
geadopteerden. Deze vragen hadden betrekking op
opvoedingsondersteuning; gesteld door adoptieouders, scholen of andere
diensten betrokken op minderjarige adoptiekinderen.
Een ander deel van deze interventies was op vraag van geadopteerden
zelf, vaak meerderjarig, die ondersteuning vroegen rond hun adoptiestatus.
Het beantwoorden van deze vragen gebeurde telefonisch maar ook vaak
tijdens verschillende gesprekken of mailverkeer. Sommige van deze
vragen resulteerden in een huisbezoek met intense opvolging.
7.4.2 Informatie- en foto-uitwisseling
Daarnaast kwamen er 93 interventies omtrent het uitwisselen van info en
foto’s. Meestal was dit op vraag van de geboorteouders. Er werd dan
contact opgenomen met de adoptieouders met de vraag om informatie
door te geven. Een aantal adoptieouders stuurden spontaan informatie
door die dan op vraag van de geboorteouders naar hen werd
doorgestuurd. Deze vragen hebben op een tweetal uitzonderingen na
betrekking op minderjarige adoptiekinderen.
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7.4.3 Opstarten zoektocht
Bij de zoektochten werden er 149 individuele cliënten betrokken.
In 93 situaties was er direct of indirect contact.
42 vragen leidden niet tot contact omdat er niet gevonden werd, of de
andere partij niet reageerde of aangaf geen ontmoeting te willen
69 geadopteerden stelden de vraag om een ontmoeting te hebben met
hun geboorteouders en of biologische broers of zussen.
10 vragen werden gesteld door de geboorteouders en 11 op vraag van de
biologische familie.
2 vragen kwam vanuit de hulpverlening.

Vragen ivm zoektocht

11

2

Geadopteerden

Geboorteouders

10

Verwanten

69

Hulpverlening

Korea
We behandelden nog 3 dossiers uit Korea. Andere vragen met betrekking
tot interlandelijke adoptie verwijzen we sinds 2017 systematisch door naar
Steunpunt Adoptie.
Sous X
We zagen 5 dossiers met een sous X achtergrond waarbij we alle
bestaande mogelijkheden aanboden om op zoek te gaan en waar nodig
doorverwezen werd naar de juiste instanties. Ook een zoekertje plaatsen
op de website van Zoekregister blijft steeds een mogelijkheid. Op de
FaceBookpagina van het Zoekregister proberen we op regelmatige basis
een zoekende “in the picture” te brengen in de hoop om extra informatie te
verzamelen ifv. zijn of haar zoektocht.
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Inzage dossier
Er kwamen 4 vragen voor inzage dossier toe op onze dienst. Op het
moment dat we inzage plannen, bieden we tevens een gesprek aan. Al de
inzage vragers gingen in op dit aanbod en hadden zowel een uitgebreid
gesprek, als inzage tot hun dossier.

507 nazorginitiatieven in 2019
3
5 4 19

14

18

149

121

93

81

19 Nazorgbezoeken nav. neerleggen verzoekschrift.
14 Nazorgbezoeken nav. 3de verjaardag.
18 Nazorgbezoeken nav. 8ste verjaardag.
121 Verjaardagskaarten en -boekjes.
81 Vragen door adoptieouders en geadopteerden.
93 Uitwisseling van info op vraag van geboorteouders.
149 Opstarten zoektocht.
3 Dossiers uit Korea.
5 Dossiers met Sous X achtergrond.
4 Vragen naar inzage dossier.
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7.5. Zoekregister
Het Zoekregister is een apart onderdeel van de werking van Adoptiehuis
dat tot doel heeft om geadopteerden en biologische verwanten op een
verantwoorde en goed voorbereide manier (terug) dichter bij elkaar te
brengen. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan alle partijen van de
adoptiedriehoek; geboorteouders, geadopteerden en adoptanten.
De werking valt onder nazorg en heeft een aparte website met zoekertjes
die regelmatig wordt bijgewerkt.
Geboorteouders en hun verwanten worden bijgestaan in de verwerking
van het afstandsproces, alsook in hun zoektocht naar afgestane kinderen.
Hetzelfde geldt voor de geadopteerden wanneer zij op zoek wensen te
gaan naar hun biologische ouders en/of (half)broers en (half)zussen. Zij
worden op adequate wijze bijgestaan doorheen dit vaak zeer emotionele
proces, op zoek naar hun identiteit, afkomst en roots. Adoptanten krijgen
begeleiding om de verlangens van hun geadopteerd kind te begrijpen en te
verwerken. Ze worden geholpen bij mogelijke gevolgen voor het familiale
gebeuren. Voor alle partijen bestaat de begeleiding uit voorbereiding,
begeleiding tijdens het (zoek)proces en nazorg. Sinds 2015 zijn alle
zoekregisterdossiers (een duizendtal) digitaal ingevoerd. Jaarlijks komen
er tientallen bij.
In 2019 werd er gestart met het zoeken via DNA. Adoptiehuis werkt
hiervoor samen met MyHeritage. Een zoekende kan onder begeleiding van
onze medewerkers zijn DNA afstaan en laten analyseren bij MyHeritage.
Wanneer de resultaten hiervan binnenkomen kan de zoekende weerom
rekenen op onze ondersteuning om zijn resultaten te lezen. Op het moment
dat er zinvolle “matchen” naar voor komen, kunnen er gerichte acties
komen om informatie te verzamelen en mogelijke contacten, onder
begeleiding indien gewenst, te installeren. Een samenwerking met
genealoog is hierbij ook mogelijk.

7.6. Nazorg aan adoptiekinderen
7.6.1. Openheid in adoptieproces
We kunnen blijven bevestigen dat openheid binnen adoptie van primordiaal
belang is voor alle geadopteerden. De mogelijkheid tot het verkrijgen van
informatie van de dienst is voor alle partijen een geruststelling.
We stellen vast dat de eerste vragen worden gesteld op kleuterleeftijd. De
vragen vloeien voort uit een gezonde nieuwsgierigheid, zoals bij elk ander
kind. Dit cruciale moment moet dan ook een eerste aanzet zijn naar een
positieve aanvaarding van de adoptiestatus. Het huisbezoek op 3 jaar is
daarbij ondersteunend.
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7.6.2. Blijvend contact
De organisatie van een O.N.T. (Ouders Niet Toegelaten activiteit) en een
familiedag bevordert het contact tussen geadopteerden, adoptieouders en
de dienst. Adoptanten blijven permanent geïnformeerd over de
nieuwigheden die hen en/of hun kinderen aanbelangen binnen het
adoptielandschap.
Vanzelfsprekend kunnen alle kinderen, van alle leeftijden ook steeds
persoonlijk terecht bij de adoptiedienst. Adoptiehuis onthoudt zich van
therapeutische begeleiding. Bij probleemsituaties wordt getracht gericht
door te verwijzen naar meer gespecialiseerde diensten en indien gewenst
en passend samen te werken.
7.6.3. Contact met geboorteouders
In 2018 kwam er een aanpassing van onze manier van werken in functie
van informatieoverdracht. Daar waar de adoptieouders vroeger beslisten
over de informatie die gedeeld werd met de geboorteouders kwam een
aanpassing van onze werking vanaf de leeftijd van 12 jaar. Deze nieuwe
aanpak werd verder geïmplementeerd in 2019 en komt tot volledige
uitvoering in 2020.
Alle ouders van onze jongeren +11 jaar, ontvingen een schrijven
betreffende de schriftelijke goedkeuring in functie van
informatieoverdracht vanaf 12 jaar. Daar waar er effectief ook naar
informatie gevraagd wordt, zullen deze jongeren uitgenodigd worden op
onze dienst om hiervoor een schriftelijke goedkeuring te geven. Indien de
jongere echter niet wil dat er nog informatie overgedragen wordt aan zijn
geboorteouders zal deze ook stoppen. Daar waar de wederzijdse wil
aanwezig is om elkaar te ontmoeten wordt de voorbereiding op gang
gebracht, gevolgd door een wel of niet intense nazorg.
Minderjarigen kunnen via de dienst tekeningen of brieven naar de
geboorteouders sturen. Adoptiehuis zorgt ervoor dat de privacy van alle
partijen gerespecteerd wordt.

7.7. Nazorg geboorteouders
Geboorteouders kunnen blijvend beroep doen op de dienst. Binnen de
begeleiding wordt de nadruk gelegd op de blijvende en ongelimiteerde
mogelijkheden na de afstand en adoptie, m.b.t. psychosociale ondersteuning
en informatiedoorstroming.
Indien gewenst, regelen wij een contact van een geboortemoeder met een
lotgenote.
De vrouwen die regelmatig informatie of foto’s wensen, blijven met de
dienst verbonden. Anderen blijven na het afronden van de begeleiding een
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periode weg en duiken dan soms plots weer op. De frequentie, intensiteit
en de duur van nazorg zijn heel uiteenlopend. Jaarlijks krijgen tientallen
geboorteouders nazorg.

7.8. Activiteiten georganiseerd door Adoptiehuis in 2019
7.8.1. O.N.T.-activiteit
Voor de 6 tot en met 18-jarigen is de O.N.T.-dag (Ouders Niet
Toegelaten) een gelegenheid waarop ze met andere geadopteerde
leeftijdsgenootjes samen komen onder begeleiding van gespecialiseerde
medewerkers, en indien mogelijk enkele oudere geadopteerden.
We weten dat dit zeer belangrijk is voor de ontwikkeling van het begrip
adoptie bij deze kinderen.
Op zaterdag 11 mei 2019 ging de O.N.T.-dag door op Speelplein Horst te
Schoten.
Er werden voor de verschillende leeftijdsgroepen activiteiten georganiseerd.
Knutselen, circustechnieken, hapjes maken voor de jongsten, een heus
“stop motion film project” voor de oudere kinderen.
Gezien het mooie weer waren er ook verschillende buitenactiviteiten.
’s Middags werd er genoten van een heerlijke spaghetti met een dessertje.
Voor het slotmoment werd er een goochelaar voorzien waarvan ook de
ouders, broers en zussen mee konden genieten.
Naar de toekomst wordt bekeken of oudere kinderen nog meer
ingeschakeld kunnen worden als “helpende handen” bij de jongsten.
7.8.2. Familiedag
Op zondag 22 september 2019 werd een familiedag georganiseerd voor
geadopteerden, adoptanten, kandidaat-adoptanten en medewerkers.
De familiedag was zoals steeds een groot succes. We kozen deze keer
Sport- en Recreatiecentrum Lissenvijver in Geel als locatie.
Er waren de hele dag verschillende actieve én minder actieve activiteiten
voor kleine, maar ook grotere kinderen. Grime, springkastelen, junglebaan,
minigolf, trampoline, go-carts, tennis, squash, badminton, pingpong,
mountainbikeroute, kiddy rides, volkssporten en nog veel meer ! Onder
begeleiding kon men deelnemen aan boogschieten, muurklimmen,
hoogteparcours. Er was ook gelegenheid om te wandelen of kajakken.
Als middagmaal werd er een BBQ en dessert voorzien.
Een schitterende dag met mooi weer waar meer dan 300 aanwezigen van
genoten.
Dit jaar werd er ook aandacht geschonken aan de directeurswissel.
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Deze activiteit die jaarlijks plaatsvindt heeft tot doel iedereen op een
informele manier met elkaar in contact te laten komen.
7.8.3. Vormingen voor (kandidaat-)adoptieouders
Op 13 juni ging een vorming voor adoptieouders van pubers door in
Beveren. Tijdens deze vorming werd Lies Ledegen uitgenodigd als externe
spreker. Zij bracht een kader rond “pubers” en linkte hieraan het
adoptiethema. Het werd een waardevolle avond vol erkenning en tips voor
onze adoptieouders.

7.8.4 Adoptiecafé’s
In 2019 gingen 2 adoptiecafés door.
Op 29 maart ging in Herentals en op 24 mei in De Pinte een adoptiecafé
door.
Tijdens beide adoptiecafé’s werd er in kleine groepjes stil gestaan bij
verschillende situatieschetsen/casussen en hoe concreet om te gaan met
de situatie die zich voordoet. Door het delen van ervaringen onder
adoptieouders ontstonden er mooie gesprekken waarin “erkenning” vaak
centraal stond.
7.8.5 Vormingen allerlei
Medewerkers van Adoptiehuis hebben in 2019 29 vormingen gegeven aan
(kandidaat-)adoptanten, geadopteerden, studenten, vroedvrouwen, andere
organisaties, ... De onderwerpen waren uiteenlopend. Sensibilisering en de
werking van Adoptiehuis kwamen vaak aan bod.
Er werden 22 studiedagen, vormingen en opleidingen gevolgd door
medewerkers van Adoptiehuis. Sommige van deze vormingen en
opleidingen besloegen meerdere dagen.
7.8.6 Evaluaties
Omdat Adoptiehuis de kwaliteit van haar geleverde diensten erg belangrijk
vindt, organiseren we regelmatig een actieve bevraging van onze
adoptieouders, geadopteerden en geboorteouders.
Op basis van de antwoorden kan onze werking, indien nodig, bijgestuurd
worden.
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8. STAND VAN ZAKEN DOSSIERS 2019
8.1. Dossiers uitgesproken adopties
Er werden in 2019 18 adopties gerealiseerd.
Voor deze adopties, waarvan het verzoekschrift tot volle adoptie tussen
2016 en 2019 werd opgesteld en neergelegd op de familierechtbank, is in
2019 het adoptievonnis uitgesproken. Op de zitting is steeds één van de
medewerkers van Adoptiehuis die het mandaat kregen als
vertegenwoordiger van de geboorteouder, aanwezig.

8.2. Dossiers neergelegd in 2019
Er werden in 2019 19 verzoekschriften tot adoptie neergelegd.

8.3. Dossiers neergelegd in 2017 en 2018
5 dossiers waar het verzoekschrift in 2017 en 2018 werd neergelegd,
kenden in 2019 nog geen uitspraak.

8.4. Dossiers in behandeling
Voor 6 plaatsingen in 2019 werd nog geen verzoekschrift neergelegd.
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