De meeste volwassen geadopteerden zijn tevreden met hun leven
Interlandelijke adoptie roept zowel positieve als negatieve reacties op en de discussie dringt door tot
ver in het beleid. Afstand en adoptie zijn zware ingrepen in het leven van mensen en door de
internationale context is het risico van onrechtmatigheden ook groot1. Vanuit de media overheerst
vaak een negatieve berichtgeving over adoptie. Maar weerspiegelt dit beeld de werkelijkheid? Zijn de
meesten van de 40.000 interlandelijk geadopteerden ontevreden met hun adoptie? Om hierover
duidelijkheid te krijgen, initieerden de organisatoren van de EurAdopt2 conferentie in 2016 een
onderzoek naar de tevredenheid van een grote, gevarieerde groep interlandelijk geadopteerden in
Nederland. Het wetenschappelijk artikel over dit onderzoek is deze maand gepubliceerd.
Hoewel bekend is dat geadopteerden, ondanks hun ongunstige vroege start, na hun adoptie over het
algemeen een enorme inhaalslag maken – lichamelijk, sociaal-emotioneel en in leervermogen - is het
iets anders of ze als volwassenen ook tevreden zijn met hun leven.
Zou het niet goed zijn om geadopteerden zelf te laten evalueren hoe tevreden zij zijn met hun
adoptie en hun afgestaan zijn en of dit doorwerkt in hun tevredenheid met hun leven? En dan is de
uitdaging om ook de geadopteerden te horen die zich niet zo bezig houden met hun geadopteerd
zijn.
Doordat zowel adoptieorganisaties, adoptieouders als
organisaties voor geadopteerden meewerkten, kon een
gevarieerde groep geadopteerden bereikt worden:
geadopteerden die kritisch zijn ten opzichte van adoptie,
geadopteerden die er positief tegenover staan en
geadopteerden die meestal niet in de media komen. Over
de uitkomsten van deze vragenlijst is nu vanuit het
Instituut Pedagogische Wetenschappen aan de
Universiteit Leiden een artikel verschenen in het
tijdschrift ‘Adoption and Fostering’.
Tevreden met hun leven
Een grote groep, 1155 interlandelijk geadopteerden, tussen 1961 en 1998 geadopteerd uit 32 landen,
reageerde. En wat blijkt? Ondanks de vaak moeilijke start kan de overgrote meerderheid van de
volwassen geadopteerden een leven opbouwen waarmee ze tevreden zijn. Ze waren zelfs iets
tevredener met hun leven dan de gemiddelde Nederlandse bevolking: op een schaal van 1 tot 10
gaven de geadopteerden hun leven een 7,95; de algemene Nederlandse bevolking gaf een 7,6. Ook
eerdere studies lieten zien dat volwassen geadopteerden over het algemeen goed functioneren en
tevreden zijn met hun leven, hoewel dat niet wil zeggen dat het makkelijk is: meerdere studies laten
zien dat geadopteerden meer psychische problematiek hebben dan hun niet-geadopteerde
leeftijdsgenoten, vooral wanneer de ontberingen voorafgaand aan de adoptie groot waren. Ook
moeten ze omgaan met het verlies van hun oorsprong en het opgroeien in een andere raciale en
culturele omgeving. En toch geven de meeste geadopteerden aan dat ze voor zichzelf een goed leven
kunnen opbouwen. Zoals meerdere geadopteerden aangaven:
‘Geadopteerd zijn is een feit, maar wat je van je leven maakt is een keuze’
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Zo heeft minister Dekker in april in reactie op de nood van geadopteerden de ‘Commissie Onderzoek
Interlandelijke Adoptie in het verleden’ ingesteld naar mogelijke vroegere misstanden .
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www.EurAdopt.org. EurAdopt is een samenwerkingsverband van adoptieorganisaties in 13 West-Europese
landen, die samenwerking, uitwisseling van kennis en het werken volgens hoge ethische standaarden nastreven.

Adoptie en afstand
Ook over hun adoptie en afgestaan zijn waren de geadopteerden in meerderheid positief. Ruim 90
procent verklaarde dat ze zelden of nooit negatieve emoties hadden ervaren ten opzichte van hun
geadopteerd en afgestaan zijn. Tachtig procent was vaak tot altijd positief over hun adoptie. Over
hun afgestaan zijn, waren ze ambivalenter. Zo schreef een geadopteerde:
“Dat ik geadopteerd ben, is - denk ik - de beste pleister op de levensgrote wond die mijn afgestaan
zijn heeft geslagen in mijn leven”.
De gevoelens van de geadopteerden over hun adoptie en afgestaan zijn hingen sterk samen met hun
tevredenheid met hun leven: gemiddeld zijn geadopteerden die tevredener zijn met hun adoptie en
afgestaan zijn ook tevredener met hun leven. Geadopteerden die negatiever waren over hun adoptie
en afgestaan zijn, waren gemiddeld ook minder tevreden over hun leven. Mannen en vrouwen
reageerden vergelijkbaar, en de leeftijd bij adoptie en uit welke regio ze afkomstig waren bleek niet
uit te maken.
Het effect van tijd
Bij het voorbereiden van de vragenlijsten benadrukten organisaties van geadopteerden dat ze vaak
zagen dat hun leden in de loop van het leven anders over adoptie gingen denken. Inderdaad bleek de
helft van de volwassen geadopteerden hun adoptie anders te gaan beoordelen: bij de grote
meerderheid werden positieve emoties sterker en negatieve gevoelens minder sterk.
Goede zorg
In contrast daarmee bleken juist de oudste geadopteerden het minst tevreden met hun adoptie en
afgestaan zijn. Deze discrepantie is waarschijnlijk te wijten aan de omstandigheden rond de adopties
in een tijd waarin we nog heel weinig wisten over adoptie. Er was nog geen goede regulering van
interlandelijke adopties, slechts beperkte voorlichting voor adoptieouders en nauwelijks
gespecialiseerde nazorg. Daarom wijzen de auteurs vanuit de resultaten van deze studie op het
belang van goede regelgeving, voorlichting en gespecialiseerde nazorg in adoptie.
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