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Na het rondetafelgesprek interlandelijke adoptie op 24 mei 2017 
 

Gera ter Meulen 

 

 

De laatste 10 jaar heb ik o.a. binnen het Adoptie Driehoek Onderzoeks Centrum (ADOC) de 

wetenschappelijke publicaties over adoptie bijgehouden en 15 jaar werkte ik in het adoptieveld. 

Graag deel ik vanuit mijn expertise argumenten die de discussie over interlandelijke adoptie kunnen 

aanvullen. Ons onderzoek naar tevredenheid van volwassen geadopteerden is nog niet gepubliceerd, 

maar levert wel informatie die in dit kader relevant is.   

 

Tevredenheid 

In 2016 deden wij vanuit het ADOC-onderzoek naar tevredenheid van ruim 1200 volwassen 

interlandelijk geadopteerden. Wij voerden dit onderzoek uit om een zo objectief mogelijk beeld te 

krijgen van de visie van volwassen geadopteerden ten opzichte van(hun) adoptie. Het bleek dat de 

overgrote meerderheid tevreden is geadopteerd te zijn. Iets meer dan 10% is ontevreden, maar dit 

zijn met name de geadopteerden die in de eerste periode van interlandelijke adoptie geadopteerd 

zijn. Onze resultaten komen overeen met andere internationale publicaties.  

 

Iedere extra maand is teveel 

Voorafgaand van de adoptie verblijven veel kinderen in een tehuis. De meta-analyses van Juffer en 

van IJzendoorn hebben overtuigend de nadelen van tehuizen voor de ontwikkeling van kinderen en 

de indrukwekkende inhaalslag bij adoptie aangetoond1. Het Boekarest Early Intervention Project 

(BEIP)2 heeft in een onderzoek waarbij kinderen willekeurig werden geplaatst in een tehuisgroep of 

in pleeggezinnen laten zien op hoeveel basale ontwikkelingen kinderen achterblijven, en hoe ook in 

het brein zichtbaar is hoe tehuisopvoeding het brein schaadt. Ook is bekend dat in de razendsnelle 

ontwikkeling van jonge kinderen bepaalde gevoelige periodes plaatsvinden (bijvoorbeeld voor 

gehechtheid), waarna het veel moeilijker is om de ontwikkeling in te halen3. 

 

Dit betekent dat haast geboden is. Iedere maand telt. Met de steeds uitgebreidere procedures ter 

voorkoming van onrechtmatige praktijken, wordt de wachtperiode voor kinderen langer en het risico 

van een beschadigde ontwikkeling groter. De kunst van het afwegen. In jeugdrecht in Nederland 

wordt gespreken van een ‘aanvaardbare termijn’ voor het vaststellen van het opvoedingsperspectief 

van het kind.  

 

Stabiliteit van wezenlijk belang 

En de lange termijn: uit onderzoek blijkt dat adoptie de meest stabiele vorm is van opvang van 

kinderen en dat de resultaten ongekend goed zijn. Interlandelijk geadopteerden hebben meer 

problematiek dan de algemene bevolking, maar veel minder dan op grond van hun vroege 

ontberingen verwacht zou mogen worden. 

 

                                                           
1 O.a. van Ijzendoorn, M.H. 7 F. Juffer (2006). The Emanuel Miller Memorial Lecture 2006: Adoption as 
intervention. Meta-analytic evidence for massive catch-up and plasticity in physical, socio-emotional, and 
cognitive development. 
2 http://www.bucharestearlyinterventionproject.org/ 
3 Monograph of the Society of Research in Child Development http://media.leidenuniv.nl/legacy/monograph-
samenvatting.pdf 
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Stabiliteit is een belangrijke factor voor een goede ontwikkeling van geadopteerden. Uit pleegzorg 

onderzoek weten we dat overplaatsingen ongunstig zijn voor het hechtingsproces en kunnen leiden 

tot meer gedragsproblematiek en hiermee tot groter risico voor overplaatsing. Pleegzorg is niet per 

definitie een gunstige strategie voor een kind. Uit groot onderzoek in Zweden bleek dat 

geadopteerden beter functioneerden dan pleegkinderen. Waar in Nederland bij pleegzorg nog steeds 

20-50% van de plaatsingen leidt tot breakdown, liep deze in de UK en Wales terug naar 3,2% toen de 

wet zich op stabiliteit richtte en bij permanente plaatsingen in principe gekozen werd voor adoptie 

vanuit pleegzorg. In hoeverre deze resultaten door te trekken zijn naar zendende landen is 

onbekend, maar ook de VN Guidelines for Alternative Care4 laten zien dat het belang van stabiliteit 

doorslag kan geven tot de keuze van adoptie boven pleegzorg. Stabiliteit wordt ook als belangrijk 

uitgangspunt genoemd in het advies van de Commissie Herijking Ouderschap5. 

 

Culturele aspecten 

Het ontdekken van de eigen identiteit in relatie tot herkomst biedt interlandelijk geadopteerden een 

extra uitdaging. Hun raciale en etnische identiteit is meestal anders dan die van de adoptieouders. 

Meerdere studies laten echter zien dat het belangrijker is dat de adoptieouders etnisch sensitief zijn, 

dan dat ze gelijke etnische achtergrond hebben6. Onze multiculturele samenleving geeft een grotere 

variëteit van etniciteit en de vergrote openheid in adopties stellen de kinderen ook in staat in contact 

te komen met hun oorsprong. Uit ons onderzoek bleek dat meer dan 50% van de geadopteerden in 

hun land van herkomst waren geweest, met name om kennis te maken met het land. De deelnemers 

kozen vaker ‘Nederlander zijn’ boven ‘land van herkomst’ als belangrijkst voor hun identiteit.  

 

(On)juiste informatie 

Ook bleek dat kloppende afstandsinformatie belangrijk was voor de tevredenheid van de 

geadopteerden. Bij zo’n 30% van de ruim 300 geadopteerden die informatie zochten, was sprake van 

onjuiste informatie. Het bleek dat de onjuiste informatie met name gevonden werd bij oudere 

adopties: waar bij adopties voor 1984 rond de 40% van de gezochte informatie niet bleek te kloppen, 

was dit voor de groep geboren na 1991 op 2 handen te tellen. En de onjuiste informatie kwam ook 

voornamelijk uit een aantal specifieke landen. Een goed teken - het lijkt erop dat verbeterde 

wetgeving en verdragen zoals die van de Rechten van het Kind en het Haags AdoptieVerdrag verschil 

hebben gemaakt. Alertheid en goede afspraken helpen!  

 

Markt 

Vaak wordt gesproken over een vraag-gestuurde markt. Echter: het aantal kinderen dat jaarlijks naar 

Nederland komt is tegenwoordig klein en het overgrote deel van de kinderen die voor adoptie naar 

Nederland komt heeft speciale zorg nodig van speciale ouders. Het gaat dus om een hele specifieke 

groep kinderen. Ik hoor veel aanbod-gestuurde praktijken: adoptieouders die heel goed moeten 

nadenken welke speciale zorg zij kunnen bieden, vergunninghouders die met anderen samenwerken 

omdat ze zelf geen geschikte ouders kunnen vinden voor de behoeften van een kind. Uit mijn 

onderzoek naar Special Needs adopties bleek trouwens dat een medisch dossier niet per definitie 

leidde tot meer gedragsproblematiek of kosten.  

                                                           
4 https://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English.pdf 
5 Rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap (2016). Kind en Ouders in de 21ste eeuw. 
6 http://media.leidenuniv.nl/legacy/multiculti%2C-identiteit-en-plaatsing-in-adoptiefamilies.pdf 
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Bovendien: de afgelopen tijd worden artikelen gepubliceerd over hoe interlandelijke adoptie een 

stimulans is geweest voor betere zorg voor de kinderen: voorheen ‘waardeloze’ kinderen’ 7, bleken 

zeer geliefd te zijn, waardoor het land zelf opvang voor de kinderen ging regelen.8 

 

Kwaliteit adoptie organisaties 

In Nederland hebben de Vergunninghouders laten zien dat ook zij zeer betrokken zijn bij een juiste 

uitvoering van adoptie. Hun inzet gaat verder dan gewoon een baan. Zij hebben ook zelf meegewerkt 

aan het Kwaliteitskader Adoptie – een unicum in de wereld. Bovendien zijn drie van de 

Vergunninghouders lid van EurAdopt, waarmee ze extra ethische normen9 onderschrijven. Zo heeft 

EurAdopt ‘Guidelines for Finances’ vastgesteld, hebben zij onlangs ‘Guidelines for Representatives in 

Countries of Origin’ geaccordeerd en wisselen zij jaarlijks informatie uit om ook in de zendende 

landen op ethische wijze te kunnen werken. 

 

Een pleidooi voor andere invalshoeken 
De RSJ pleit ervoor het geld dat nu besteed wordt aan adoptie te besteden aan het opbouwen van 

kinderbeschermingssystemen in het land van herkomst. Ik zou voor andere invalshoeken willen 

pleiten:  

De Nederlandse staat heeft de geadopteerden verwelkomd. We weten dat de overgrote 

meerderheid van de geadopteerden ondanks hun zware start waardevolle, tevreden leden van de 

Nederlandse maatschappij zijn, maar dit is niet vanzelf gegaan. De grootste bijdrage leverden de 

adoptieouders, die hun leven, hun huis, en hun hart hebben ingezet voor deze kinderen. Zij zijn het 

belangrijkste instrument dat zoveel kinderen tot bloei heeft gebracht. De reacties van geadopteerden 

en adoptieouders in de open vragen van ons onderzoek gaf aan beide kanten een indrukwekkend 

beeld van inzet, liefde en onvoorwaardelijke trouw. 

 

Geadopteerden hebben echter ook professionele hulp nodig om dit te kunnen bereiken. Hoewel wij 

in Stichting AdoptieVoorzieningen een prachtig deskundige basisvoorziening hebben, zijn er reële 

bedreigingen: de afgelopen jaren is adoptiehulpverlening beknot, ook de bijdrages aan Stichting 

Adoptie Voorzieningen staan onder druk. Met de teruglopende inkomsten van de adoptie 

organisaties, is het belangrijk dat goede nazorg in stand blijft en betaalbaar blijft. 

 

Aanbevelingen 

Mijn wens dat adoptie voor geen enkel kind nodig zou hoeven te zijn, omdat het bij de eigen familie 

kan opgroeien is helaas een utopie.  

 Regulering: Als interlandelijke adoptie voor een beperkt aantal kinderen de beste optie is, dan 

wens ik dat de CA’s samen werken en de goede procedures behoeden en leren van elkaars 

succesverhalen. Ook de CA’s van zendende landen hebben hier een wezenlijke rol. Dit is ook wat 

de Vergunninghouders binnen EurAdopt zo graag zouden. De drang van ouders naar kinderen is 

een evolutionair uitermate krachtig proces. Dit is de kracht van ouders, maar in adoptie ook een 

valkuil. Daarom is regulering juist zo belangrijk. 

 Een verantwoordelijkheid naar het kind is het zoveel mogelijk voorkomen van 

onrechtmatigheden. Laat adoptie dan wel gereguleerd zijn, want illegale adopties is wat we niet 

                                                           
7 Bv. ‘The Dying Rooms’ https://www.youtube.com/watch?v=zd_nptd2q0M 
8 B.v. Cheney, K. (2016). Blood binds: Confronting the moral and political economies of orphanhood and 
adoption in Uganda. Childhood: A Global Journal of Child Research, 23(2). 
9 EurAdopt Ethical rules: 
http://portal.euradopt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=114 
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willen. Helaas zijn overal in de wereld mensen die misbruik maken van systemen die gemaakt zijn 

om kwetsbare groepen te helpen – met of zonder interlandelijke adoptie.  

 Zorg voor een zo kort mogelijk durende procedure, waarbij een maximum gesteld wordt. In 

navolging van jeugdrecht zou een aanvaardbare termijn vastgesteld kunnen worden aan de 

periode dat het kind zonder stabiele familieopvang is. 

 Wanneer het kind opgevangen wordt, zorg dat het nieuwe gezin stabiel is, vrij is om 

onvoorwaardelijk van het kind te houden en lever mogelijkheden voor toegespitste professionele 

hulp. Herstel is nodig en mogelijk. Adoptie is de kinderbeschermingsmaatregel met de grootste 

kansen op herstel. Geadopteerden zijn overwegend tevreden met het feit dat zij geadopteerd 

zijn en hebben de mogelijkheid een goed en bevredigend leven op te bouwen.  

 

En laten we vooral kijken naar ons eigen systeem van opvang van kinderen die niet thuis kunnen 

wonen: zolang onze pleegzorg nog zo’n hoog breakdown percentage vertoont, mogen we misschien 

eerder proberen onze kinderen en hun pleegouders meer kansen te geven dan ze in het huidige 

systeem krijgen. Daarom zou ik – wanneer nagedacht wordt over investeringen in goede 

gezinsopvang van kinderen die niet thuis kunnen opgroeien - willen pleiten om eerst te kijken naar 

ons eigen systeem in Nederland – daar is nog enorm veel winst te behalen! 

 

 

Gera ter Meulen, 29 mei 2017. 

 

Gera ter Meulen  houdt binnen KennisBureau ter Meulen de wetenschappelijke literatuur over 

pleegzorg en adoptie bij en maakt de meest relevante literatuur toegankelijk voor de praktijk. Zij was 

tussen 2008 en 2017 coördinator van het AdoptieDriehoek OnderzoeksCentrum, (later Kenniscentrum 

voor Adoptie en Pleegzorg), waar zij in samenwerking met Universiteit Leiden en prof Femmie Juffer, 

hoogleraar adoptiestudies, een onderzoek uitvoerde naar tevredenheid van volwassen interlandelijk 

geadopteerden. Dit onderzoek werd gefinancierd door het Oranjefonds en het Ministerie van V&J. 

Van 2000-2010 was Gera ter Meulen bestuurslid van Vergunninghouder Stichting Meiling. Zij is voor 

de drie Nederlands EurAdoptleden landenvertegenwoordiger voor Nederland in EurAdopt, een 

organisatie van Vergunninghouders die streven naar hoge ethische standaarden bij adoptie.   

Op de website van het KennisBureau www.kbtermeulen.nl wordt relevante wetenschappelijke 

literatuur over adoptie en pleegzorg besproken. 

 

http://www.kbtermeulen.nl/

