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ABSTRACT  
 

Wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot adoptie focust al te vaak op problemen en 

stoornissen. Studies die zich richten op de psychosociale ontwikkelingsproblematiek bij jonge 

adoptiekinderen zijn dan ook alomtegenwoordig. De ervaring van de geadopteerden zelf wordt 

echter vaak achterwege gelaten. In dit onderzoek wordt gefocust op de beleving van 

ouderschap en adoptie bij volwassen interlandelijk geadopteerden. Hoewel uit de schaarse 

literatuur hieromtrent blijkt dat adoptie een levenslang proces is, is er geen onderzoek terug te 

vinden dat zich toespitst op ouderschap bij geadopteerden. Enerzijds worden in deze studie de 

loyaliteitsrelaties binnen het gezin bestudeerd. Anderzijds wordt uitgebreid aandacht besteed 

aan de opvoedingsrelatie tussen de geadopteerde ouder en de kinderen. 

Via een exploratief en kwalitatief onderzoek worden tien volwassen geadopteerden met één of 

meerdere kinderen bevraagd aan de hand van een diepte-interview. Terwijl de adoptie tijdens de 

volwassenheid eerder op de achtergrond aanwezig is, treedt deze vaak terug op de voorgrond 

bij de geboorte van een eigen kind. Naast een mogelijke confrontatie met de adoptie brengt de 

geboorte ook veranderingen met zich mee in de loyaliteitsrelaties binnen het gezin. De 

geadopteerde wordt ouder en zowel de biologische als de adoptieouders worden grootouders. 

Dit brengt met zich mee dat men in beide relaties als ouder ten opzichte van elkaar komt te 

staan. Met betrekking tot de kinderen wordt duidelijk dat zij de adoptie van één van hun ouders 

als heel normaal beschouwen. Toch kleurt de interlandelijke adoptie hun opvoeding in zekere 

mate. Samen met de culturele achtergrond zorgt de adoptie voor een extra accent binnen de 

opvoeding van de kinderen.  
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VOORWOORD  
 

Deze scriptie kwam tot stand in het kader van mijn opleiding tot orthopedagoge aan de 

Universiteit Gent. Tijdens de masterjaren van mijn studie werkte ik aan het opstellen van een 

onderzoeksopzet en voerde hiertoe een kwalitatief onderzoek naar de loyaliteits- en 

opvoedingsrelaties tussen volwassen geadopteerden en hun kinderen. Eens het opzet van de 

studie duidelijk was werd de nodige informatie verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd. Een 

gedetailleerde weergave van dit proces is terug te vinden in deze masterproef. De referenties 

doorheen de tekst en de literatuurlijst werden vormgegevens volgens de regels van de American 

Psychological Association (APA, 2010).  

Het voltooien van dit proces was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van velen. In de 

eerste plaats ben ik dank verschuldigd aan alle personen die deelnamen aan mijn onderzoek. Ik 

was verrast door het enthousiasme en de openheid waarmee ieder van hen hun verhaal 

vertelde. Met plezier legde ik verre afstanden af om altijd weer goed onthaald te worden en naar 

boeiende verhalen te luisteren. Zonder de interessante bijdrage van ieder van hen was de 

uitvoering van dit onderzoek niet mogelijk geweest. Ook de hulpverleners en 

ervaringsdeskundigen in de adoptienazorg bedank ik voor hun goede raad bij het opstellen van 

mijn onderzoeksopzet en hun hulp bij mijn zoektocht naar mogelijke participanten.  

Verder wil ik ook mijn promotor Prof. Dr. Erik Broekaert en mijn begeleider Dr. Veerle Soyez 

bedanken. Bij de keuze van een onderwerp voor mijn masterproef kreeg ik alle vrijheid om zelf 

een thema voor te leggen dat mijn interesse wegdroeg. Ik wil hen graag bedanken voor hun 

deskundige raad bij het uitstippelen van dit onderzoeksproces. Bij het nalezen van mijn scriptie 

stimuleerde hun kritische houding mij om mijn schrijven verder op punt te stellen.   

Mijn ouders bedank ik voor hun steun en bemoedigende woorden tijdens de voorbije maanden. 

Veel van hun tijd ging naar het kritisch nalezen van mijn scriptie en het uitvoeren van de 

onmisbare spellingscontrole. Ten slotte wil ik iedereen bedanken die de voorbije maanden voor 

aangename afleiding gezorgd heeft. Het schrijven van een masterproef was een intensief proces 

en het uitkijken naar ontspannende momenten zorgde ervoor dat ik steeds de moed en de 

motivatie vond om verder te werken. Door de bijdrage van alle mensen hier vermeld ben ik erin 

geslaagd om een eindproduct af te leveren waar ik trots op kan zijn. Bedankt allemaal!  
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LITERATUURSTUDIE  

 

Deze masterproef heeft betrekking op de loyaliteits- en opvoedingsrelaties tussen volwassen 

geadopteerden en hun kinderen. Voor het verdere verloop van dit schrijven is het van belang dat 

de terminologie gehanteerd in de titel ‘Loyaliteits- en opvoedingsrelaties tussen volwassen 

geadopteerden en hun kinderen’ duidelijk is. Daartoe wordt eerst ingegaan op het fenomeen 

adoptie en wetenschappelijk onderzoek op dat gebied. Vervolgens krijgt het concept loyaliteit 

meer uitleg en wordt het gekaderd binnen de contextuele theorie.  

ADOPTIE  

DEFINIËRING  
 

Over het algemeen wordt onder adoptie verstaan dat een kind als eigen kind wordt aangenomen 

door mensen die niet de natuurlijke ouders1 zijn (Thesaurus, 2011). Er bestaan echter 

verschillende soorten adopties met diverse nuances. Vooreerst kan men een onderscheid 

maken tussen interlandelijke en binnenlandse adopties. Bij een interlandelijke adoptie gaat het 

om de adoptie van een kind dat vanuit de staat van herkomst overgebracht wordt naar België 

(Belgische Federale Overheidsdiensten [BFO], 2008). Een binnenlandse adoptie betreft de 

adoptie van een kind dat in België geboren is en geadopteerd wordt binnen België. Verder 

verdient ook het onderscheid tussen een volle adoptie en een gewone adoptie klaarheid. Bij een 

volle adoptie worden dezelfde rechten en plichten verleend als ware het een biologisch kind van 

de adoptant. Dit impliceert dat het geadopteerde kind volledig geïntegreerd wordt in het gezin en 

dus gelijkgesteld wordt met eventuele biologische kinderen in het gezin. Belangrijk is ook dat 

alle verwantschapsbanden met het oorspronkelijke gezin verbroken worden. Een volle adoptie 

kan enkel plaatsvinden voor een minderjarige en is onherroepelijk. Een gewone adoptie 

daarentegen is mogelijk zowel voor minderjarigen als meerderjarigen. Het onderscheid met een 

volle adoptie is dat de banden met het oorspronkelijke gezin niet doorbroken worden en er een 

herroeping mogelijk is in uitzonderlijke gevallen (BFO, 2008). In elk van deze gevallen dienen de 

kandidaat-adoptieouders een procedure te doorlopen. Hierbij dienen de kandidaten verplicht een 

voorbereidingsprogramma te volgen alvorens kan overgegaan worden tot adoptie. Binnen dit 

                                                   
1 Voor de verwijzing naar de geboorteouders worden de termen natuurlijke en biologische ouders 
  gehanteerd. Dit om het onderscheid met de adoptieouders duidelijk te stellen.  
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programma komen onder andere ook de invloeden van adoptie aan bod op de verschillende 

ontwikkelingsfasen van het leven (Somers & Meeus, n.d.).  

ADOPTIE IN VLAANDEREN  
 
Reeds sinds 1804 is adoptie officieel opgenomen in de Belgische wetgeving. De fictieve 

uitbreiding van een natuurlijke afstamming, ofwel adoptie, was reeds opgenomen in de Code 

Napoleon (Pyl, 2010). En aangezien de Belgische staat ook na zijn onafhankelijkheid bleef 

aanhangen aan deze Code Civil, maakte adoptie reeds van bij aanvang deel uit van de 

Belgische wetgeving. In 1940 werden echter drastische wijzigingen doorgevoerd in de Belgische 

wet op adoptie. Het voornaamste was dat het vanaf 1940 mogelijk was om kinderen te 

adopteren. Voordien kwamen enkel volwassen individuen in aanmerking voor officiële adoptie. 

Na de tweede wereldoorlog kwam er dan ook een duidelijke stijging van het aantal adopties (Pyl, 

2010). Lange tijd diende adoptie om een nageslacht te bezorgen aan kinderloze echtparen 

(Dejonckheere, 2009). Vanaf het herschrijven van de adoptiewetgeving in 1969 stond echter het 

belang van het kind voorop. Met deze herdefiniëring van de wetgeving werd interlandelijke 

adoptie officieel mogelijk. Naar aanleiding van de oorlogen in Korea en Vietnam kwam de 

adoptie van weeskinderen uit deze streken op gang. Niet veel later volgden ook kinderen uit 

India, Zuid-Amerika, Afrika en Zuidoost Azië (Selman, 2009), veelal ten gevolge van oorlogen, 

armoede en een gebrek aan een ondersteuningssysteem in de herkomstlanden (Lee, Grotevant, 

Hellerstedt & Gunnar, 2006). Tot het eind van de twintigste eeuw waren de meeste 

interlandelijke adopties te kaderen binnen een humanitair gedachtegoed. Ook in België werden 

veel kinderen geadopteerd als een daad van naastenliefde (Roby & Ife, 2009). Mede door het 

toenemende mondiale karakter van adopties werden al snel misbruiken vastgesteld op grote 

schaal (Verlinden, 2010). Hierdoor groeide de nood aan een internationaal instrument dat 

adopties regelt. Hieruit vloeide het Haags adoptieverdrag van 1993 voort. Het verdrag werd in 

1999 door België ondertekend en vormde de aanleiding voor een hervorming van de Belgische 

adoptiewetgeving. Uiteindelijke mondde dit uit in een nieuwe federale adoptiewet die in 2005 in 

werking trad (Verlinden, 2010). De grote lijnen van het Haags adoptieverdrag omvatten de 

bescherming van kinderen die betrokken zijn bij een interlandelijke adoptie en het vooropstellen 

van een aantal vereisten die moeten nageleefd worden bij elke adoptie. Het 

subsidiariteitsprincipe vormt het centrale uitgangspunt van het hele verdrag. Dit komt erop neer 

dat elke oplossing in eigen land de voorkeur geniet boven een internationale adoptie. Enkel als 

in eigen land helemaal geen oplossing voorhanden is, kan adoptie overwogen worden (Juffer, 

2002). Na de ratificatie van het Haags adoptieverdrag in 2005 is te merken dat er meer adopties 
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geregistreerd worden op jaarlijkse basis. Hierbij gaat het vooral om interlandelijke adopties. De 

binnenlandse adopties daarentegen gaan er qua aantal op achteruit (Federale Overheidsdienst 

Justitie, 2010). Lange tijd kwamen de meeste adoptiekinderen voor Europa uit Aziatische landen 

(Selman, 2009). De laatste jaren komen de meeste adoptiekinderen echter voornamelijk uit 

Ethiopië en Kazachstan (Vlaamse Centrale Autoriteit voor Adoptie, 2009).  

Het is moeilijk om eenduidig cijfermateriaal te leveren over de geschiedenis van de adoptie in 

Vlaanderen. De officiële tellingen georganiseerd door de Vlaamse Autoriteit voor Adoptie, met 

name Kind & Gezin gingen pas van start in 1991. Voor dit jaartal zijn geen officiële cijfers te 

vinden die gelden voor heel het land. Aangezien het tot 2005 mogelijk was om vrij te adopteren 

via niet-erkende diensten, zonder tussenkomst van een overheid en zonder registratie van deze 

adoptie, zijn alle cijfers van voor deze datum per definitie onvolledig (D. Chamon, persoonlijke 

communicatie, 04/26/2011). Wie wel cijfergegevens kan voorleggen van de beginperiode van de 

adopties is de adoptieorganisatie “De Vreugdezaaiers”. Naar eigen zeggen waren zij in de jaren 

zeventig en tachtig de enige organisatie die officiële adopties regelde voor België en Nederland 

(A. Deprest, persoonlijke communicatie, 04/20/2011). Omwille van het voorkomen van vrije 

adopties zijn ook deze gegevens niet representatief voor de situatie in Vlaanderen.  

Samen met de veranderende wetgeving kwam er ook een verandering in het denken over 

adoptie tot stand (Dejonckheere, 2009). Hierbij dient men rekening te houden met de 

veranderingen in de maatschappij. Verschillende verschuivingen in de maatschappij zorgen 

ervoor dat er anders naar adoptie gekeken wordt. Tot in de jaren negentig werd adoptie 

bijvoorbeeld beschouwd als een verbreking van de band tussen natuurlijke ouder en kind. Pas 

sinds de invoering van de adoptiedriehoek als concept kwam hier stilaan verandering in en kon 

met meer openheid gesproken worden over afstand en adoptie. Sinds de hernieuwde 

adoptiewetgeving in werking trad ligt de nadruk vooral op het belang van het kind. Er wordt op 

zoek gegaan naar een zo goed mogelijk gezin voor een kind in nood, terwijl men vroeger een 

gepast kind zocht voor de adoptieouders (Dejonckheere, 2009). Deze veranderingen zullen ook 

invloed hebben op hoe geadopteerden hun adoptie ervaren. De manier waarop men in de 

samenleving over adoptiegezinnen denkt heeft namelijk een zekere impact op het leven van een 

adoptiegezin (Buysse & Vandenbroeck, 2010). Naarmate het instituut adoptie verandert, zal ook 

de beleving van mensen die geadopteerd zijn zich aanpassen (Brodzinsky, 1992). Zo zal 

adoptie wellicht meer als gewoon aanzien worden in de maatschappij, naarmate er steeds meer 

niet-traditionele gezinsvormen ontstaan.  
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ONDERZOEK BIJ KINDEREN EN ADOLESCENTEN  

 

Kenmerkend voor onderzoek binnen het veld van adoptie is dat men doorgaans focust op jonge 

adoptiekinderen en hun gezin. Sommige studies worden de laatste jaren uitgebreid naar 

adolescenten en jongvolwassenen. Men gaat hierbij meestal op zoek naar de effecten van de 

adoptie in de eerste fasen van het adoptieproces (Somers & Meeus, n.d.). Deze studies richten 

zich voornamelijk op de psychosociale ontwikkelingsproblematiek (Wekker, van der Tuin, 

Asberg & Frederiks, 2007). Zo voerden Femmie Juffer en Marinus van Ijzendoorn (2005) een 

grootschalig meta-analytisch onderzoek met als onderzoeksvraag ‘Kunnen adoptiegezinnen veel 

problemen verwachten?’. In het kader van het onderzoek wordt gepeild naar externaliserende 

gedragsproblemen, internaliserende gedragsproblemen en aanmeldingen bij de hulpverlening. 

Uit de resultaten blijkt dat geadopteerde kinderen tijdens de basisschoolleeftijd en de puberteit 

heel wat meer gedragsproblemen vertonen dan hun niet-geadopteerde leeftijdsgenoten. Ook 

roepen adoptiegezinnen vaker de hulp in van de hulpverlening als hun kind probleemgedrag 

stelt (Juffer, 2002). Naast deze studie van Juffer zijn talloze onderzoeken terug te vinden die 

betrekking hebben op gedragsproblemen bij geadopteerde kinderen en adolescenten (Stams, 

Juffer & van Ijzendoorn, 2004). Een ander veelbesproken onderwerp binnen het veld van de 

adopties is de hechtingsrelatie tussen adoptiekind en adoptieouder. Veel onderzoek vertrekt 

vanuit de veronderstelling dat problemen zich zullen voordoen in de hechting tussen ouder en 

kind (van den Dries, Juffer, van Ijzendoorn & Bakermans-Kranenburg, 2009; van Londen, Juffer 

& van Ijzendoorn, 2007). Bij dergelijke onderzoeken komt men dan ook vaak tot de conclusie dat 

adoptiekinderen tot de risicogroep behoren voor het ontwikkelen van hechtingsproblemen (van 

den Dries et al., 2009). Naast een grotere kans op gedragsproblemen en hechtingsstoornissen 

lopen geadopteerde kinderen en adolescenten ook een verhoogd risico op het ontwikkelen van 

ADHD (Lindblad, Weitoft & Hjern, 2010) en ernstige psychische problemen (Tieman, van der 

Ende & Verhulst, 2005). Volgens de onderzoekers hebben vrouwelijke internationaal 

geadopteerden zelfs een grotere kans om te maken te krijgen met een tienerzwangerschap 

(Ekéus, Hjern, Lindblad & Vinnerljung, 2009).  

Uitzonderlijk zijn er ook enkele studies die zich richten op de positieve impact van adoptie op de 

cognitieve ontwikkeling van kinderen (van Ijzendoorn & Juffer, 2005) of de beleving van 

adoptiekinderen omtrent hun adoptie en het feit dat ze er anders uitzien (Juffer & Tieman, 2009). 

Deze laatste is één van de weinige studies waarbij de geadopteerde kinderen zelf aan het woord 

gelaten worden over hun adoptie. Verder is er één noemenswaardige studie beschikbaar die 
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stelt dat geadopteerden een even goed zelfbeeld hebben als hun niet-geadopteerde 

leeftijdsgenoten. Aan de hand van een grootschalig meta-analytisch onderzoek gingen Juffer en 

van Ijzendoorn (2008) het gevoel van zelfwaarde en zelfvertrouwen na bij 10 000 

geadopteerden en 33 000 niet-geadopteerden. Uit de resultaten blijkt dat er geen verschillen te 

vinden zijn tussen beide groepen. Hiermee gaan Juffer en van Ijzendoorn in tegen de vaak 

aangenomen veronderstelling dat geadopteerden een minder goed zelfbeeld hebben dan hun 

leeftijdsgenoten, omwille van wat ze meegemaakt hebben voor hun plaatsing in een 

adoptiegezin. De resultaten wijzen volgens de onderzoekers op de aanwezigheid van een grote 

hoeveelheid veerkracht bij deze kinderen. Achterstanden, opgelopen vroeg in de ontwikkeling, 

kunnen dus nog ingehaald worden eens de opvoedingssituatie verbetert (Juffer & van 

Ijzendoorn, 2007). Dit onderzoeksresultaat wordt echter weerlegd door van der Vegt, van der 

Ende, Ferdinand, Verhulst en Tiemeier (2009) in hun onderzoek naar de lange termijn effecten 

van ernstige tegenslagen in de vroege kindertijd. Zij besluiten uit hun studie, waar ongeveer 2 

000 internationaal geadopteerden bij betrokken waren, dat deze tegenslagen de kans op 

psychiatrische problemen in de volwassenheid sterk vergroten. In het verlengde hiervan stellen 

ze dat de kwetsbaarheid van deze kinderen blijft bestaan, ook al worden ze uit hun 

problematische omgeving weggenomen en opgevoed onder verrijkende omstandigheden.  

Voorgaande studies stellen adoptie vaak voor als een pedagogische interventie in het leven van 

de desbetreffende kinderen. Men beschouwt adoptie als een beschermende factor die een kind 

weg haalt uit een leven vol tegenslagen (van Ijzendoorn, 2008). In dit kader is het belangrijk er 

attent op te zijn met welke groep men vergelijkt. Worden de resultaten van adoptiekinderen 

vergeleken met hun niet-geadopteerde leeftijdsgenoten in onze Belgische samenleving? Of 

wordt de vergelijking gemaakt tussen adoptiekinderen in België en de kinderen die achterbleven 

in het tehuis in het land van herkomst? Laat het duidelijk zijn dat zulk verschil in 

vergelijkingsgroep een noemenswaardige discrepantie kan veroorzaken in de 

onderzoeksresultaten. Zo meent Juffer (2002) te kunnen bewijzen dat adoptie de moeite waard 

is op basis van een vergelijkend onderzoek met de kinderen die achterbleven in het kindertehuis 

in het herkomstland.  

ONDERZOEK BIJ VOLWASSEN GEADOPTEERDEN 
 
Het onderzoek dat zich focust op volwassenen die geadopteerd zijn, is in tegenstelling tot het 

onderzoek bij jonge adoptiekinderen veel schaarser. Ook hier is het weinige onderzoek veelal 

een afspiegeling van een zoektocht naar de ontwikkeling van stoornissen en de ongunstige 
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invloed van de adoptie op de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Wetenschappelijke studies die 

het verhaal van de geadopteerden zelf aan bod laten komen zijn niet makkelijk te ontdekken. 

Onderzoeken die de kinderen van geadopteerden mee in hun opzet opnemen, zijn al helemaal 

niet terug te vinden binnen het huidige onderzoek.  

FOCUS OP STOORNISSEN  
 

Zoals hierboven reeds gesteld focussen de onderzoekers zich bij het onderzoek naar volwassen 

geadopteerden ook op de ontwikkeling van stoornissen. Zo onderwerpen Hjern, Lindblad en 

Vinnerljung (2002) het voorkomen van psychische stoornissen bij internationaal geadopteerden 

die in Zweden verblijven aan een uitgebreid onderzoek. De resultaten van hun onderzoek zijn 

hallucinant. Er wordt vastgesteld dat interlandelijk geadopteerden een verhoogd risico hebben 

op het voorkomen van psychische stoornissen, drugsmisbruik, overlijden door zelfmoord en het 

plegen van criminele feiten. Wat betreft de grotere kans op zelfmoord worden deze 

vaststellingen bevestigd in het onderzoek van von Borczyskowski, Hjern, Lindblad en 

Vinnerljung (2006). Dergelijke onderzoeken zijn niet alleenstaand. Ook van der Vegt (2009), 

Tieman, van der Ende, Verhulst (2006) en vele anderen bestuderen het voorkomen van 

psychiatrische problemen bij interlandelijk geadopteerden. Aansluitend hierbij gaan Storsbergen, 

Juffer, van Son en ‘t Hart (2010) na welke rol de persoonlijke waardering van de adoptie speelt 

bij het voorkomen van dergelijke problemen. Uit hun onderzoek blijkt dat geadopteerden die hun 

adoptie als negatief ervaren, veel meer problemen en minder welbevinden rapporteren dan 

diegenen die hun adoptie als neutraal of positief ervaren.   

FOCUS OP IDENTITEITSVORMING 
 

Brodzinsky (1992) was samen met zijn collega’s de eerste om het levenslange 

aanpassingsproces van geadopteerden te beschrijven in zijn boek ‘Geadopteerd, een leven lang 

op zoek naar jezelf’. Hierin maakt hij onder meer gebruik van Erikson’s psychologische stadia 

van ontwikkeling (Berk, 2006) voor de beschrijving van de aanpassingen die een geadopteerd 

persoon maakt doorheen zijn levenscyclus. De taken in verband met adoptie die Brodzinsky 

(1992) linkt met de fase van de vroege volwassenheid hebben onder andere betrekking op het 

ouderschap. Zo wordt je aanpassen aan het ouderschap in het licht van het feit dat je zelf bent 

afgestaan als één van de taken in deze leeftijdsperiode gezien. De geboorte van eigen kinderen 

zorgt er ook voor dat men verplicht wordt zijn eigen onbekende genetische achtergrond onder 

ogen te zien. Bij bepaalde geadopteerden zorgt dit voor een zekere ‘genetic anxiety’, de angst 

dat men op medisch vlak negatief belast is door de voorouders (Willems & Starre, 2006).  
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Veel auteurs zijn het eens met Brodzinsky over het feit dat adoptie voor geadopteerden een 

belangrijk levensfeit vormt waarmee men gedurende heel zijn leven dient om te gaan. Zo stellen 

Somers & Meeus (n.d.) dat adoptie de verhouding met de adoptieouders altijd blijft kleuren, net 

als het zelfbesef, de identiteit en intieme relaties die opgebouwd worden doorheen het leven van 

de geadopteerde. Wekker et al. (2007) benadrukken eerder de meervoudige identiteit van 

volwassen geadopteerden met een andere huidskleur. Zij voeren de term ‘geadopteerden van 

kleur’ in en willen hiermee de aandacht vestigen op de rol die etniciteit speelt voor specifieke 

ervaringen van anders zijn en discriminatie. Velen van hen ontvangen vaak een tegenstrijdige 

boodschap over hun identiteit. Ze voelen zich volledig Belg, maar worden door anderen 

regelmatig geconfronteerd met hun zichtbaar anders zijn. Dit zou volgens Wekker et al. (2007) 

een diepgaand effect hebben op het zelfbeeld van volwassen geadopteerden. Net als Wekker 

focust Donaldson (2009) op de ontwikkeling van identiteit bij volwassen geadopteerden. Aan de 

hand van een elektronische enquête ondervroeg hij 468 volwassen geadopteerden over hun 

identiteit. De voornaamste conclusies uit zijn onderzoek zijn dat hun adoptie ook in de 

volwassenheid een significant deel van hun identiteit blijft uitmaken en dat de meeste 

geadopteerde kleurlingen zichzelf als blanke beschouwen. Ditzelfde resultaat geven ook 

Tigervall en Hübinette (2010) weer in hun studie bij internationaal geadopteerden in Zweden. De 

participanten geven weer dat ze zichzelf blank voelen, maar dat de buitenwereld hen een 

identiteit als kleurling oplegt op basis van hun huidskleur. Ook Basow, Lilley, Bookwala en 

McGillicuddy (2008) bestudeerden de ontwikkeling van identiteit bij volwassen geadopteerden. 

Uit de resultaten van hun studie blijkt dat zowel etnische identiteit als aanvaarding van de 

adoptie een invloed hebben op het psychisch welbevinden van de participanten.   

Uit bovenstaande onderzoeken kan afgeleid worden dat de ontwikkeling van een identiteit voor 

een geadopteerde toch iets anders verloopt dan bij iemand die niet geadopteerd is. Dit is ook 

wat Ypenburg (2009) weergeeft in zijn boek ‘De multiculturele persoonlijkheid als gevolg van 

adoptie en migratie’. Hij stelt dat adoptie extra dimensies biedt aan de ontwikkeling van een 

identiteit. Adoptie maakt immers deel uit van iemands persoonlijke geschiedenis (Brodzinsky, 

1992). Daarom is het belangrijk dat geadopteerden een plaats geven aan hun adoptie binnen de 

ontwikkeling van hun identiteit (Willems & Starre, 2006). Dit is echter niet evident aangezien de 

geadopteerde hierbij rekening dient te houden met verschillende identiteiten. Om te beginnen is 

er de cultuur waarbinnen men opgroeit. In het geval van de deelnemers aan dit onderzoek zal 

de Belgische cultuur een deel vormen van hun identiteit, aangezien men hier sinds zijn vroege 

kindertijd verblijft. Ook de familie waarin de geadopteerde als kind is terecht gekomen zal een 

grote invloed hebben op de ontwikkeling van de identiteit. Waar het hier bij niet geadopteerden 
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stopt, worden bij geadopteerden nog twee aspecten toegevoegd die meespelen in de 

identiteitsontwikkeling (Cox & Lieberthal, 2005). Het gaat hier om de cultuur van het land van 

herkomst en de natuurlijke ouders van de geadopteerde. Deze vier aspecten dienen elk een 

plaatsje te krijgen binnen de identiteit van de geadopteerde. Net zoals al weergegeven werd in 

het onderzoek van Wekker et al. (2007) dienen geadopteerden met een andere huidskleur een 

meervoudige identiteit te vormen. Willems (2006) benoemt dit proces als een creatie van een 

etnische identiteit. Beide culturen dienen verenigd te worden in de identiteit van de 

geadopteerde (Ypenburg, 2009). Voor de ontwikkeling van deze etnische identiteit kan men 

echter weinig of niet terugvallen op de adoptieouders (Stichting Adoptievoorzieningen [SAV], 

2010c). Men komt namelijk in een cultuur terecht waar zelfs de adoptieouders er anders uitzien 

dan het individu. Ook de meerderheid van de bevolking ziet er anders uit, dus wordt het moeilijk 

om een referentiekader te vinden (Ypenburg, 2009). In het kader van de ontwikkeling van deze 

etnische identiteit is het dan ook cruciaal dat de adoptieouders respect tonen voor het land van 

herkomst en het culturele erfgoed van hun kind erkennen. Dit maakt het mogelijk voor de 

geadopteerde om aan de adoptie een plaats toe te kennen in zijn leven en een aangenaam 

evenwicht te bereiken (Cox & Lieberthal, 2005). Dit evenwicht zal echter dynamisch zijn, want 

net zoals de Belgische identiteit is de culturele identiteit van een geadopteerd persoon 

voortdurend in ontwikkeling (Ypenburg, 2009).  

Deze onderzoeken geven weer dat het adoptieverhaal niet stopt wanneer iemand de 

volwassenheid binnentreedt. Volgens Cox en Lieberthal (2005) blijft de adoptie en de 

identiteitsvorming daaromtrent een invloed hebben doorheen het hele leven van de 

geadopteerde en zelfs op dat van de volgende generaties. Ook Graafsma (2000) erkent dat 

identiteitsontwikkeling een levenslang proces is. Hij ziet identiteit als een dynamische spanning 

tussen een kern en de context waarin deze kern zich beweegt. De vraag ‘wie ben ik?’ wordt dan 

ook beïnvloedt door allerlei krachtvelden. Enkele daarvan zijn erfelijke factoren, culturele 

invloeden, percepties van anderen en wat wordt doorgegeven door het gezin. Aangezien deze 

velden onderworpen zijn aan veranderingen, zal dit ook zijn invloed hebben op de identiteit van 

het individu (Ypenburg, 2009).  

FOCUS OP OUDERSCHAP  
 

De periode van de vroege volwassenheid die Erikson uitwerkt in zijn psychologische stadia van 

ontwikkeling biedt een interessante invalshoek (Berk, 2006). Wanneer we dieper ingaan op het 

aspect ouderschap in dit stadium komen we tot enkele vaststellingen binnen de literatuur. 
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Volgens Juffer en Juffermans (2001) kan het ouderschap een nieuw licht werpen op de adoptie. 

Men kan anders gaan denken over de natuurlijke ouders en de adoptieouders. Het ouderschap 

vormt namelijk een kans om naar het eigen verleden terug te kijken (Brodzinsky, 1992). Men 

krijgt de kans om oude kwesties in een nieuwe context te zien en fouten recht te trekken die hun 

natuurlijke en/of adoptieouders mogelijks gemaakt hebben. Door de geboorte van een kind komt 

een geadopteerde voor het eerst in contact met iemand waarmee hij biologisch verwant is. Dit 

kan ervoor zorgen dat men bijvoorbeeld erg gefocust is op de fysieke gelijkenis tussen zichzelf 

en het kind (Brodzinsky, 1992). Kinderen krijgen is in elk geval een gevoelige kwestie, 

aangezien ze het individu confronteren met zijn eigen afkomst. Bij geadopteerden komt dit neer 

op het feit dat de biologische ouders hen hebben afgestaan (Persgroep Nederland [PN], 2010).  

In het verlengde van het ouderschap komt ook de opvoeding van de kinderen naar voor. Hoewel 

de benaming ‘interculturele opvoeding’ voornamelijk gebruikt wordt wanneer het gaat over de 

opvoeding van allochtone jongeren in een Belgische context, is deze term ook toepasbaar 

binnen de context van adoptie. Geadopteerden, net als hun kinderen, krijgen namelijk te maken 

met twee culturen die enerzijds doorgegeven worden via de genen en de natuurlijke ouders en 

anderzijds door de adoptieouders. Het is belangrijk om hier een evenwicht in te vinden en 

voldoende aandacht te besteden aan de culturele invloeden. De oorsprong van het individu 

bepaalt namelijk voor een groot deel wie men is (Ypenburg, 2009). Door middel van een 

opvoeding waarbij men beide culturen aan bod laat komen, kan men een goed bi-cultureel 

bewustzijn ontwikkelen of als het ware een goed ontwikkelde multiculturele persoonlijkheid 

(Walenkamp in Ypenburg, 2009). Als er aan één van beide culturen te weinig ruimte wordt 

gegeven binnen de opvoeding, dan kan de geadopteerde hier hinder van ondervinden.  

Om dit discours in verband met interculturele opvoeding aan te vullen kan de discussie tussen 

wat aangeboren en wat aangeleerd is aangehaald worden. Zo kan men een interessante stelling 

aanbrengen als ‘kinderen krijgen van bij de geboorte cultuur mee in hun bloed’ (Ypenburg, 

2009). Het is van groot belang om zich bewust te zijn van het feit dat deze discussie verder gaat 

dan de afweging tussen erfelijkheid en opvoeding. Het omvat veel meer dan dit. Onder 

aangeboren aspecten dient men niet enkel de erfelijkheid op basis van genetisch materiaal te 

verstaan. Ook de invloed van de moeder tijdens de zwangerschap en eventuele complicaties 

dienen hier in overweging genomen te worden. Net als het gedrag dat door generaties heen is 

aangeleerd (Waanders, 2005b). Ook het aangeleerde, wat men als ‘nurture’ benoemt, omvat 

meer dan enkel de opvoeding. Opvoeding speelt uiteraard wel een grote rol in wat een kind 

aangeleerd krijgt, net zoals de opleiding en de historische, economische, sociale en culturele 
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omstandigheid waarin een kind opgroeit. Naast dit alles hebben ook incidentele gebeurtenissen 

een invloed op het aangeleerd gedrag. Deze worden ook wel life-events genoemd (Waanders, 

2005b). Het krijgen van een kind kan als zo’n belangrijke gebeurtenis in het leven beschouwd 

worden.  

FOCUS OP VERLIES EN ROUWVERWERKING  
 

Verlies is een thema waarmee geadopteerden reeds vroeg in hun leven geconfronteerd worden. 

Naast het elementaire verlies dat geadopteerden lijden door vroeg afscheid te moeten nemen 

van de biologische ouders, krijgen geadopteerden te maken met diverse andere 

verlieservaringen. Zo verliest men ook de bloedband, de culturele gemeenschap en stabiliteit in 

het leven (De Leeuw, 2001). Ook meer abstracte zaken kunnen als verlieservaringen gezien 

worden in het leven van een geadopteerde. Men verliest namelijk een deel van zijn autonomie 

en daarmee een stukje vertrouwen in de wereld (Waanders, 2001). Voor transraciaal 

geadopteerden komt daar nog bij dat men afscheid moet nemen van de oorspronkelijke taal, 

cultuur en religie (Kobussen, 2001). De geadopteerde is echter niet de enige partij die 

verlieservaringen moet doorstaan. Ook de biologische en adoptieouders krijgen te maken met 

relevante ervaringen van verlies. De hoop op een biologisch eigen kind gaat bijvoorbeeld 

verloren bij de adoptieouders (SAV, 2010a). Zaken waar de natuurlijke ouders mee te kampen 

krijgen is het verlies van het kind en daarmee samengaand het ouderschap. Vaak dient men ook 

afscheid te nemen van de sociale status en wordt er verwacht dat men afstand doet van alle 

rechten ten opzichte van het kind (De Leeuw, 2001). Elke partij in het adoptieproces dient dus 

verlieservaringen te verwerken en daarmee samenhangend een rouwproces te doorlopen. Men 

kan gedurende heel zijn leven met deze verliezen geconfronteerd worden. De aanleiding om dit 

verlies opnieuw te beleven kan heel divers en indirect zijn (De Leeuw, 2001). Een gebeurtenis 

die hiertoe aanleiding kan geven is het krijgen van een kind. Hierbij kan de vraag ‘Waar is mijn 

moeder?’ bij de geadopteerde opspelen (de Haas-van der Schaaf, 2001). Ook de adoptieouders 

kunnen op een dergelijk moment geconfronteerd worden met hun verliezen. Zo kan de geboorte 

van een kleinkind hun confronteren met het feit dat men geen biologisch eigen kind heeft (SAV, 

2010a). Het is ook mogelijk dat een nieuw verlies, bijvoorbeeld het overlijden van één van de 

adoptieouders, de herinneringen aan eerder geleden verlies van de geadopteerde triggert 

(Waanders, 2001). Men kan het er in elk geval over eens zijn dat het gaat om een 

gecompliceerd verlies. Het verlies is namelijk niet acuut en niet direct zichtbaar. Wat ook 

meespeelt is dat dit soort verlies nauwelijks maatschappelijk erkend is. Bij het overlijden van een 

familielid is het sociaal aanvaard dat men door een rouwproces gaat. Bij een adoptie ligt dit 
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echter veel minder voor de hand, hoewel het met adoptie verbonden verlies dieper gaat en meer 

alomtegenwoordig is, aldus Kobussen (2001).   

LOYALITEIT  

HISTORIEK 
 

Binnen dit onderzoek maken we gebruik van de omschrijving die Ivan Boszormenyi-Nagy2 geeft 

aan het concept loyaliteit. Dit concept kreeg zijn specifieke invulling binnen de contextuele 

theorie, die eveneens zijn oorsprong vindt in het denken van Boszormenyi-Nagy. Nagy werd in 

1920 geboren in Hongarije en bekwaamde zich als psychiater in de behandeling van mensen 

met psychotische aandoeningen (Broekaert & Van Hove, 2005). Zijn benadering van de 

psychotherapie wordt benoemd als ‘contextual therapy’. Met de term context verwijst hij naar het 

dynamisch verband dat bestaat tussen een persoon en zijn belangrijke relaties met anderen. 

Boszormenyi-Nagy wordt ook benoemd als een gezins- of familietherapeut (van Heusden & van 

den Eerenbeemt, 1983). Samenvattend kan naar de contextuele theorie verwezen worden als 

een bundeling van systeemtherapeutische en psychoanalytische denkkaders in combinatie met 

de relationele ethiek (Soyez, 2009).  

Vanaf 1964 werden ook in Europa mensen opgeleid binnen het contextueel werken (Broekaert & 

Van Hove, 2005). Mede onder impuls van Ammy van Heusden had het gedachtegoed van Nagy 

aanvankelijk vooral in Nederland veel invloed. Door de publicatie van het boek ‘Invisible 

Loyalties’ werd ook het concept loyaliteit binnen de contextuele theorie bekend in onze contreien 

(Onderwaater, 1986). Met de publicatie van ‘Between give and take’ (1986) kwam een overzicht 

beschikbaar van Nagy’s overwegingen en ervaringen van de voorbije veertig jaar (Broekaert & 

Van Hove, 2005). Nederlandstalige verhandelingen van onder anderen Ammy van Heusden en 

Elsemarie van den Eerenbeemt (1983) en vertalingen van de werken van Nagy en Krasner 

(1994) zorgden ervoor dat zijn gedachtegoed verder ingang vond in Nederland en België. 

Interesse kwam vanuit de hoek van de geestelijke gezondheidszorg en het maatschappelijk 

werk (Nagy, 2000). Boszormenyi-Nagy kwam meermaals persoonlijk zijn theorieën over gezins- 

en familietherapie toelichten aan de hand seminaries in Nederland en België (van Heusden & 

van den Eerenbeemt, 1983).  

Belangrijk om weten is dat er binnen de contextuele theorie vier dimensies van relationele 

werkelijkheid worden geformuleerd (Nagy & Krasner, 1994). Deze geven paradigma’s weer die 

                                                   
2 Met de vermelding Nagy wordt eveneens verwezen naar Ivan Boszormenyi-Nagy.   
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elk een gebied van de relationele werkelijkheid belichten. Een eerste dimensie die naar voor 

gebracht wordt is deze van de objectiveerbare feiten. Hier worden alle individuele en relationele 

werkelijkheden in kaart gebracht die samen het levensverhaal van de betrokkene vormen met 

alle belangrijke mijlpalen (Soyez, 2009). In de tweede dimensie wordt de individuele psychologie 

benoemd (Nagy & Krasner, 1994). Dit vormt een subjectieve dimensie die inzicht geeft in de 

gedachten, behoeftes en motivaties van het individu. De derde dimensie die binnen de 

relationele werkelijkheid wordt geformuleerd is deze van de transacties en interacties. Hier 

komen de verschillende communicatiepatronen tussen de betrokkenen aan bod. De vierde en 

laatste dimensie vormt meteen ook de belangrijkste binnen het opzet van deze uiteenzetting. 

Het gaat om de dimensie van de relationele ethiek (Soyez, 2009), ook wel de ethiek van gepaste 

aandacht en verdiend vertrouwen genoemd (Nagy & Krasner, 1994). Het gaat hier om 

existentiële onderlinge afhankelijkheid en daarmee samengaand zorg voor het zijn (Soyez, 

2009). Het is deze vierde dimensie die het contextuele gedachtegoed onderscheid van anderen 

en daarbij de drie vorige dimensies integreert. Als afsluiter verdient de ontische dimensie ook 

een korte vermelding. Dit is een vijfde dimensie die geleidelijk aan een meer prominente plaats 

inneemt binnen de relationele werkelijkheid van Nagy. Het gaat erom dat elk individu erbij wil 

horen en dus fundamenteel in relatie wil zijn (Soyez, 2009).  

DEFINIËRING 
 

Het begrip loyaliteit werd door Nagy voor het eerst uitgebreid besproken in zijn boek ‘Invisible 

Loyalties’ (Nagy & Spark, 1973). Het concept bestaat echter al langer. Loyaliteit tussen ouders 

en kinderen wordt namelijk al eeuwen gepraktiseerd over heel de wereld. Nagy gaf in de jaren 

zeventig een benaming aan een oud en universeel fenomeen (Hoogsteder & De Vries, 2004). 

Loyaliteit wordt door Nagy als volgt gedefinieerd: “dynamisch verplichte zorg aan mensen met 

wie men een relatie heeft” (Nagy & Krasner, 1994). Een citaat van Nagy in zijn werk ‘Invisible 

Loyalties’ brengt meer duidelijkheid:  

“Loyalty commitments are like invisible but strong fibers which hold together complex 

pieces of relationship “behavior” in families as well as in larger society. To understand 

the functions of a group of people, nothing is more crucial than to know who are bound 

together in loyalty and what loyalty means for them.”  

(Nagy & Spark, 1973, p. 39) 

Het begrip valt te kaderen binnen de vierde dimensie van de relationele werkelijkheid. Loyaliteit 

is een triadisch begrip en omvat daarmee meer dan gehechtheid (Nagy, 1986). Een individu 
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dient een keuze te maken. Een keuze voor loyaliteit aan de ene persoon impliceert vaak een 

deloyaliteit aan een ander individu. Loyaliteit houdt dus een voorkeur in (van Heusden & van den 

Eerenbeemt, 1983). Belangrijk om te beseffen is dat loyaliteit volgens Nagy noch gebaseerd is 

op een gevoel of op gedrag (Nagy, 1986), noch op een gehechtheid of aantrekkingskracht. Het 

gaat om een uitdrukking van intrapsychische en relationele waarden (Hoogsteder & De Vries, 

2004).  

VORMEN  
 

Een belangrijk onderscheid dat gemaakt wordt door Nagy is de opdeling tussen existentiële en 

verworven loyaliteiten. Wanneer ouder en kind verbonden zijn door de geboorte spreekt men 

van een existentiële relatie, waarbij de band onvoorwaardelijk blijft bestaan. Dergelijke 

familierelaties krijgen kracht door het feit dat de leden met elkaar verbonden zijn door een 

bloedverwantschap. Nagy stelt zelfs in zijn boek ‘Between give and take’ (1986) dat deze 

relaties slechts zijdelings bekrachtigd worden door wat familieleden met elkaar doen. 

Existentiële relaties ontlenen hun betekenis aan het zijn, het gaat dus om een zijnsloyaliteit (van 

Heusden & van den Eerenbeemt, 1983). Enkel door de geboorte ontstaat dus een 

onomkeerbare en onverbreekbare band met wederzijdse rechten en plichten, verdiensten en 

schulden (Verhaegen, 2008). Deze band gaat verder dan die tussen ouder en kind. Ook het 

erfgoed dat door vorige relaties is opgebouwd draagt bij aan een onvervangbare band. Volgens 

van Heusden (1983) is deze band zelfs bestand tegen fysieke en geografische scheiding. 

Boszormenyi-Nagy stelt dat het van groot belang is dat deze existentiële relaties niet 

verloochend worden. Alle andere relaties die niet gebaseerd zijn op een verbondenheid door 

geboorte, worden door Nagy benoemd als relaties waarbij verworven loyaliteiten aan de orde 

zijn. Dit wordt ook wel verdiende loyaliteit op grond van zorg en koestering genoemd 

(Hoogsteder & De Vries, 2004). Een sprekende zegswijze van Nagy maakt veel duidelijk:  

“We can terminate any relationship except the one based on parenting; in reality, we 

  cannot  select our parents or children.” (Nagy & Spark, 1973, p. xiii) 

De loyaliteitsrelatie tussen ouders en kinderen wordt benoemd als een verticale relatie. Het gaat 

hier namelijk om banden tussen generaties die elkaar opvolgen. Daarnaast spreekt men ook 

over horizontale relaties wanneer men het heeft over banden met vrienden, partners en 

anderen. Aangezien men met deze personen op gelijke voet staat, worden dit symmetrische 

relaties genoemd (Onderwaater, 1986). De verticale en horizontale loyaliteitsbanden zullen 

elkaar gedurende het leven meermaals snijden. Het individu zal bewust of onbewust een keuze 
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moeten maken tussen de onomkeerbare verticale loyaliteit tussen ouder en kind of een 

horizontale relatie met een ander individu (van Heusden & van den Eerenbeemt, 1983). 

Wanneer deze loyaliteiten tegenover elkaar komen te staan, is er sprake van een 

loyaliteitsconflict. 

RUIMERE SITUERING BINNEN DE THEORIE  
 

Naast de omschrijving van de vier dimensies als omkadering van het begrip loyaliteit en de 

vormen van loyaliteiten is het tevens van belang om een ruimere situering te bieden voor de 

ouder-kind relatie binnen de contextuele theorie. Ook enkele specifieke begrippen die betrekking 

hebben op loyaliteitsrelaties in gezinnen verdienen een verdere toelichting.  

Aangezien in deze studie de relatie tussen ouder en kind nauw wordt bestudeerd, is het van 

belang om deze relatie nader te bekijken binnen het relationeel-ethisch perspectief dat Nagy 

definieert in zijn contextuele theorie (Van Crombrugge & Heylen, 1999). In zijn schrijven omtrent 

deze theorie verwijst Nagy meermaals naar de existentieel-ethische visie van Martin Buber 

(Heyndrickx, Barbier, Driesen, Van Ongevalle & Vansevenant, 2005). Zelf weidt hij echter weinig 

uit over deze visie. Als we er enkele andere werken op naslaan stellen we vast dat de kern van 

deze visie gaat om de mens in een relationele werkelijkheid (Buber, 2007). Buber benadrukt dat 

het menselijk leven zijn zinvolheid vindt in relaties en sociale interacties met de ander. Elke 

menselijke activiteit dient dan ook begrepen te worden vanuit deze relatie (Dillen, 2004). Dit is 

net zo voor het proces van opvoeden. Buber benoemt dit proces als een wezenlijk ontmoeten. 

Net zoals elke verhouding tussen mensen is de verhouding tussen ouder en kind dialogisch 

(Buber, 1959). Opvoeding mag niet gereduceerd worden tot eenrichtingsverkeer tussen ouder 

en kind (Buysse & Vandenbroeck, 2010). Dit gedachtegoed is gegrondvest binnen het geheel 

van de pedagogiek. Onder andere Ter Horst bekijkt de opvoeding vanuit dialogisch gezichtspunt 

(van der Ploeg, 2006). Hij ziet het als de taak van de opvoeder om de dialoog en de ontmoeting 

van het kind met zijn leefwereld te bevorderen (Rujssenaars, van den Bergh & Schoorl, 2008). 

Ook Kobi, die vooral belangrijk is voor de ontwikkeling van de orthopedagogiek in de Duitstalige 

gebieden, benadrukt het belang van de interactie tussen opvoeder en kind. Rispens ziet dialoog 

zelfs als het centrale kenmerk van de orthopedagogiek (Broekaert, De Fever, Schoorl, Van Hove 

& Wuyts, 1997).  

De dialogische filosofie van Buber, die aanhang vindt bij veel pedagogen, biedt een vertrekpunt 

voor de contextuele therapie van Nagy (Dillen, 2004). Als we vanuit deze benadering naar de 

relatie tussen ouder en kind kijken komen we uit bij de vierde dimensie van de relationele 
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werkelijkheid. Het ouderschap wordt namelijk benaderd vanuit de dimensie van de relationele 

ethiek (Nagy & Krasner, 1994). Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de dimensie van de 

feiten, als met de psychologie en de interactie, waardoor men de totaliteit van de relatie probeert 

te vatten. Een dergelijke relatie tussen ouder en kind is steeds asymmetrisch van aard. De 

intergenerationele relatie tussen ouder en kind kan namelijk niet gereduceerd worden tot een 

louter vriendschappelijke relatie (Nagy, 1986). Het is belangrijk dat er rekening gehouden wordt 

met de asymmetrie van de ouder-kind relatie.  

De relatie tussen ouder en kind wordt evenwichtig gehouden door de balans van geven en 

nemen. Nagy doelt daarmee op het bieden van zorg waarbij men rekening houdt met de 

belangen van de ander en met de eigen belangen (Soyez, 2009). Wanneer gepaste zorg wordt 

geboden aan de ander en ieder zijn verantwoordelijkheid opneemt in de relatie, is er sprake van 

constructief gerechtigde aanspraak. Dan is de balans van geven en nemen in evenwicht. 

Wanneer de balans echter niet in evenwicht is, kan er destructief gerechtigde aanspraak 

ontstaan. Omwille van uiteenlopende redenen kunnen individuen in een relatie te veel geven of 

te weinig ontvangen. In dit geval is het mogelijk dat men zijn rechten gaat claimen in een andere 

relatie of destructief gedrag stelt tegenover zichzelf. Deze balans van geven en nemen is steeds 

in beweging en iedere gebeurtenis kan deze balans veranderen (Onderwaater, 1986). Één van 

de gebeurtenissen die de balans van geven en nemen sterk zal veranderen is de geboorte van 

eigen kinderen. Hierbij wordt de verticale loyaliteit voortgezet en ontstaan er nieuwe relaties 

tussen kind, ouder en grootouder.   

Wanneer een ernstig loyaliteitsconflict zich voordoet, spreekt men over gespleten loyaliteit. Daar 

er bij een loyaliteitsconflict sprake is van een breuk tussen de verticale en de horizontale 

loyaliteit, komt gespleten loyaliteit neer op een scheur in de zijnsloyaliteit tussen de twee ouders 

en hun kind. Dit doet zich voor wanneer een kind slechts loyaal kan zijn tegenover één ouder en 

niet aan de ander, omwille van tegenstrijdige eisen (Onderwaater, 1986). De loyaliteit tegenover 

één van de ouders wordt onzichtbaar wat de druk voor het kind vergroot (Hoogsteder & De 

Vries, 2004). Dergelijke onzichtbare loyaliteit ontstaat omwille van een vermijding of 

onverschilligheid tegenover het object loyaliteit (Nagy & Krasner, 1994). Het is belangrijk om oog 

te hebben voor deze onzichtbare loyaliteiten, want deze zeggen vaak meer over familierelaties 

dan de zichtbare loyaliteiten (Nagy & Spark, 1973). Ruimer gezien kan gespleten loyaliteit ook 

vernietigend werken als een kind moet kiezen tussen één van zijn ouders en een andere voor 

hem belangrijke volwassene (Nagy, 1986).  
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KRITISCHE BEDENKINGEN  
 

Ondanks de ruime verspreiding van de theorie van Nagy binnen de systeemtherapie, kunnen 

enkele bedenkingen geformuleerd worden bij deze theorie. Zo stellen Goldstein, Freud en Solnit  

dat ‘een afwezige biologische ouder een vreemde zal zijn en blijven’ (Nagy & Spark, 1973). Ze 

zijn het dus niet eens met Boszormenyi-Nagy en geloven niet in een onvoorwaardelijke 

biologische band tussen ouder en kind.  

Ook Van Crombrugge en Heylen (1999) zijn het niet eens met de theorie die Nagy formuleert. Zij 

zijn van mening dat loyaliteit niet het meest geschikte begrip is om de vierde dimensie van de 

relationele werkelijkheid te beschrijven. Zij voelen meer voor het concept verplichtingen. Dit lijkt 

hen een meer geschikte term om het ethische aspect van het perspectief in kaart te brengen. 

Deze bedenkingen in acht nemend blijven we binnen deze studie bij de definitie die 

Boszormenyi-Nagy geeft aan het concept loyaliteit. 

ADOPTIE EN LOYALITEIT 
 

Ondanks het feit dat het fenomeen adoptie slecht summier wordt aangehaald in de literatuur die 

terug te vinden is van de hand van Nagy en zijn collega’s, is het uiterst interessant om zijn 

theorie omtrent loyaliteiten toe te passen op deze specifieke doelgroep. Veel aspecten van zijn 

leer zijn bruikbaar in het denken over adoptie. Omdat dit onderzoek de focus legt op 

interlandelijke adoptie, worden hier de binnenlandse adopties niet aangehaald.  

In navolging van de stelling dat een ouder-kind relatie onvoorwaardelijk is omwille van de 

verbondenheid via de geboorte (Nagy, 1986), kan ervan uit gegaan worden dat volgens Nagy 

ook de relatie tussen een adoptiekind en zijn natuurlijke ouders blijft bestaan. Hoewel de 

natuurlijke ouders ver weg wonen en in vele gevallen onbekend zijn voor het kind, blijft de 

existentiële relatie tussen beide toch bestaan. Het bestaan van het kind is namelijk ondenkbaar 

zonder de ouders (Nagy & Spark, 1973). Hier dient men stil te staan bij het verschil tussen de 

relatie met de biologische moeder en de vader. Het is een zekerheid dat de moeder het kind 

negen maanden gedragen heeft en er hierdoor ook een zekere band mee heeft opgebouwd. De 

rol van de vader is echter minder bekend. Mogelijks ging het om een betrokken vader die de 

zwangerschap van dicht bij beleefde, maar evengoed kan de vader niet aanwezig geweest zijn 

tijdens deze periode of allesbehalve betrokken. Er is dus een aanzienlijk verschil tussen wat het 

kind aan de moeder is verschuldigd en waar de vader recht op heeft (Nagy & Krasner, 1994). 
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Omwille van de zwangerschap en de geboorte kan de moeder automatisch aanspraak maken 

op de loyaliteit van haar kind. Bij de vader ligt dit duidelijk anders. Dit is de reden waarom 

adoptiekinderen vaker terug denken aan hun biologische moeder, terwijl de natuurlijke vader 

minder in beeld komt.   

Naast de natuurlijke ouders spelen ook de adoptieouders een rol in de loyaliteitsrelaties van het 

adoptiekind. Er wordt een triadische relatie gecreëerd tussen het adoptiekind, de natuurlijke 

ouders en de adoptieouders waarin verschillende loyaliteiten spelen. In de literatuur gericht op 

adoptie wordt een dergelijke relatie de adoptiedriehoek genoemd (Somers & Meeus, n.d.). 

Adoptie is namelijk een verhaal met drie betrokken partijen: biologische ouders, adoptieouders 

en de geadopteerde. Deze partijen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden (Dejonckheere, 

2009). Inherent aan de geboorte en de adoptie van het kind heerst er een emotionele 

verbondenheid tussen natuurlijke ouders, adoptieouders en adoptiekind (Waanders, 2005a). 

Elke betrokkene heeft in dit verhaal zijn eigen ervaringen, emoties en vragen. Belangrijk om te 

beseffen is dat alle partijen elkaar levenslang blijven beïnvloeden, ook al is één van de 

betrokkenen niet dagelijks in beeld (Willems & Starre, 2006). Ten gevolge van de bloedband 

tussen ouder en kind, vormt zich een existentiële relatie tussen beide. Deze relatie is volgens 

Boszormenyi-Nagy en Spark (1973) niet te ontkennen. Het is echter niet altijd zo geweest dat 

deze adoptiedriehoek aandacht kreeg. Tot in de jaren negentig was het zo dat de meeste 

mensen adoptie als een verbreking van de band tussen natuurlijke ouder en kind zagen. Er werd 

helemaal geen aandacht besteed aan de biologische ouders en men voedde het kind op alsof 

het een biologisch eigen kind was. Met het invoeren van het concept van de adoptiedriehoek, 

ging het echter dagen dat de juridische banden dan wel verlegd zijn, maar dat de bloedband 

blijft bestaan (Willems & Starre, 2006). Dit heeft er voor gezorgd dat er meer duidelijkheid kwam 

in de constellatie tussen de drie partijen (Somers & Meeus, n.d.) en dat er met meer openheid 

kan gesproken worden over afstand en adoptie (Waanders, 2005a).  

Ondanks het ontbreken van een existentiële loyaliteit, zullen de ontvangende ouders iets terug 

verwachten van het adoptiekind. Men verwacht trouw en loyaliteit zoals men zou krijgen van een 

biologisch kind. Hier is echter niet zo makkelijk aan te voldoen door het adoptiekind, aangezien 

het ook loyaliteit verschuldigd is aan zijn natuurlijke ouders. Hier komt het kind in een 

loyaliteitsdilemma terecht (Nagy, 1986). Een dergelijk conflict speelt vaak op onbewust niveau 

(SAV, 2010b). Één van de vragen die in het leven van de meeste geadopteerden naar voren 

treedt is de waaromvraag: “Waarom hebben mijn biologische ouders mij afgestaan?” Hierbij is 

het een complex proces voor het kind om tot voldoende verontschuldiging te komen voor de 
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ouders die hem hebben afgestaan. Hoe een geadopteerde omgaat met de verschillende 

loyaliteiten in zijn leven hangt ook af van de band die men heeft met de personen die hem 

opvoeden. Of er een relatie aanwezig is waarin men zijn verdriet en verlies kan bespreken en 

verwerken, speelt ook een grote rol in de omgang met loyaliteiten (SAV, 2010b). Een specifiek 

concept binnen de theorie van Boszormenyi-Nagy dat hier aandacht verdient is het 

ontschuldigen. Wanneer een kind geen erkenning krijgt van zijn ouder bij wat het doet 

(bijvoorbeeld doordat het afgestaan wordt), kan het kind destructieve gerechtigheid verwerven. 

In dat geval is het slachtoffer geneigd een vergoeding te vragen voor wat hem is aangedaan. 

Meer nog, de betrokkene heeft ook recht op deze vergoeding. Het risico bestaat echter dat het 

slachtoffer zijn wrok gaat afreageren op onschuldige anderen en zo tot destructieve 

gerechtigheid komt (Nagy & Krasner, 1994). Het proces van ontschuldiging kan een dergelijke 

destructiviteit voorkomen. Indien een kind erin slaagt de handelingen van zijn ouders te 

begrijpen, kan het proces van ontschuldiging van start gaan. Wanneer een kind door 

omstandigheden inzicht krijgt in de onrechtvaardige omstandigheden die verantwoordelijk waren 

voor het gedrag van zijn ouders, kan dit een verlichting betekenen voor het kind. Ontschuldigen 

staat niet gelijk aan vergeven, maar de feiten zullen minder hard drukken op het leven van het 

kind. Nagy (1986) formuleert ontschuldiging dan ook als een proces waarin de last van schuld bij 

iemand die men tot dan toe de schuld heeft gegeven, van de schouders wordt genomen.  

Ook Ammy van Heusden (1983) besteed in haar boek aandacht aan loyaliteit bij adoptie. Zij stelt 

duidelijk dat de loyaliteit tussen ouder en kind blijft bestaan, zelfs al werd het kind kort na de 

geboorte afgestaan en is er verder geen ouderlijke verantwoordelijkheid opgenomen. Wanneer 

een kind in een adoptiegezin terecht komt is er sprake van verworven loyaliteit, aangezien er 

geen bloedverwantschap bestaat tussen adoptieouders en kind. Belangrijk is dat er in de 

gezinssituatie voldoende ruimte wordt gecreëerd voor de loyaliteit naar de natuurlijke ouders 

toe. Als het kind gerechtvaardigde aanspraak kan maken op zijn wortels, zal dit ook de relatie 

met de adoptieouders ten goede komen. Voor een adoptiekind is het vaak moeilijk om een 

evenwicht te vinden tussen de loyaliteit naar zijn natuurlijke ouders en de verplichtingen naar de 

adoptieouders toe. Sommigen hebben hier zelfs een heel leven voor nodig (van Heusden & van 

den Eerenbeemt, 1983). De roots van het kind een plaats geven binnen het adoptiegezin is niet 

enkel belangrijk naar het kind toe. Het verwijst tevens naar de mogelijkheden van het kind om in 

de toekomst over te gaan tot goed ouderschap. Aangezien geadopteerden geen informatie 

hebben over hun familie en hun afkomst door de geboorte, heerst er een vaak een grote 

interesse voor hun oorsprong. Het is van belang dat de adoptieouders zich hierin een open 

houding aanmeten en het recht van hun kind om zijn afkomst te verkennen veilig stellen. Op 
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basis van loyaliteitsrelaties kan het voor adoptieouders een kwalijke zaak zijn dat hun kind 

interesse toont voor zijn natuurlijke ouders. Sommige adoptieouders voelen angst voor de plaats 

die de natuurlijke ouders zullen innemen in de toekomst (Cox & Lieberthal, 2005). Toch is het 

cruciaal voor de loyaliteit tussen adoptieouders en kind dat men ruimte laat voor de oorsprong 

van het kind en zijn natuurlijke ouders. De loyaliteitstriade kan verder op de proef gesteld 

worden wanneer de geadopteerde op zoek gaat naar zijn roots in het land van herkomst. 

Sommigen willen enkel het land en zijn cultuur verkennen, maar velen gaan ook effectief op 

zoek naar de natuurlijke ouders. Zo’n zoektocht in het land van herkomst gaat zonder twijfel 

gepaard met een zoeken naar hun eigen identiteit (Nagy & Krasner, 1994). Motieven voor het 

uitvoeren van wat men een rootsreis noemt zijn dus verscheiden. De ene gaat op zoek naar zijn 

genetische roots en wil iemand vinden waarop hij lijkt (Hoogsteder & De Vries, 2004). Bij 

sommige geadopteerden heerst het verlangen om te weten wat ze van zichzelf hebben en welke 

eigenschappen afkomstig zijn van hun ouders (Universiteit Utrecht, 2007). De ander is louter 

geïnteresseerd in de cultuur  en het land van herkomst. Geadopteerden kunnen op verschillende 

wijzen aangezet worden om een rootsreis aan te vatten. Soms vormen belangrijke 

levensgebeurtenissen de trigger om op zoek te gaan, zoals het overlijden van één van de 

adoptieouders of het krijgen van een kind. In andere gevallen kan het ook een verlangen zijn dat 

reeds heerst van in de kindertijd. Vaak gaat het hierbij om een natuurlijke nieuwsgierigheid naar 

diens afkomst. Een dergelijk verlangen kan uiteraard tot uitvoer worden gebracht na het beleven 

van een doorslaggevende gebeurtenis (Tieman et al., 2006). Een mogelijke bijkomende 

motivatie om op zoek te gaan naar de natuurlijke ouders is het bestendigen van de existentiële 

loyaliteitsband. Sommige geadopteerden willen graag laten weten aan hun adoptieouders dat ze 

het goed stellen en dan men hen niet voor niets heeft afgestaan (Universiteit Utrecht, 2007). 

Wanneer men tijdens zo’n zoektocht effectief kennis kan maken met zijn natuurlijke ouders, 

betekent dit voor de geadopteerde dat hij gerechtigde aanspraak kan verwerven door zorg te 

bieden aan zijn natuurlijke ouders. Hiermee kan de geadopteerde onzichtbare loyaliteiten 

omzetten in loyaliteiten van zichtbare aard. Dit kan ervoor zorgen dat men verlicht wordt en 

eventueel kan zelfs toekomstige destructiviteit vermeden worden (Nagy & Krasner, 1994). Men 

dient er echter steeds rekening mee te houden dat er conflicterende belangen in het spel 

kunnen zijn. Het is mogelijk dat de belangen van diegene die zoekt haaks staan op de belangen 

van degene die gezocht wordt. Zo kunnen sociaal-maatschappelijke taboes of het geheim 

houden van informatie in de familie van de natuurlijke ouders ervoor zorgen dat men geen 

contact wil met de geadopteerde. Het is dus cruciaal dat men er zich van bewust is dat niet elke 

rootsreis leidt tot een harmonieuze uitkomst (SAV, 2010d).   
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PROBLEEMSTELLING 
 

Binnen de huidige praktijk van de hulpverlening wordt sterk gefocust op het krachtenperspectief 

en empowerend werken. Als we dit doortrekken naar het onderzoeksveld, is hier echter weinig 

van terug te vinden. Een omvangrijk deel van de onderzoeken die uitgevoerd worden binnen het 

sociaal veld, vertrekken vanuit een deficithouding (Vandenbroeck, 2009). Wanneer de focus 

steeds ligt op het zoeken naar risicofactoren voor het ontwikkelen van probleemgedrag, is het 

echter verleidelijk om te vervallen in een professioneel cynisme. Saleeby (2006) doelt hiermee 

op het feit dat het accentueren van problemen een golf van pessimistische verwachtingen kan 

creëren tegenover de betrokkene. Negatieve voorspellingen kunnen een invloed hebben op zijn 

capaciteiten om moeilijke situaties te doorstaan. Het risico bestaat dat men uit het oog verliest 

dat pijnlijke gebeurtenissen niet onvermijdelijk leiden tot kwetsbaarheid of de ontwikkeling van 

psychopathologieën (Saleeby, 2006).   

Ook binnen het onderzoek omtrent adoptie is een sterke deficithouding terug te vinden. Er wordt 

vaak vertrokken vanuit een negatieve invalshoek en men gaat steevast op zoek naar indicaties 

voor hechtingsstoornissen of gedragsproblemen bij geadopteerde kinderen. Ook bij de 

voorbereiding van kandidaat-adoptanten wordt er uitgebreid ingegaan op wat er allemaal kan 

mislopen in het gedrag van een geadopteerd kind (Somers & Meeus, n.d.). In lijn hiermee zou 

het onderzoeksopzet van deze studie kunnen zijn om risicofactoren te bepalen voor 

hechtingsproblemen tussen volwassen geadopteerden en hun kinderen. Het is echter niet de 

doelstelling van de onderzoeker om op zoek te gaan naar stoornissen en problemen. Er wordt 

wel gepeild naar de beleving van de participanten omtrent ouderschap en adoptie. Daarbij wordt 

nadruk gelegd op het verhaal van de participanten. Zij worden beschouwd als 

ervaringsdeskundigen als het gaat om de opvoeding van hun kinderen. De onderzoeker luistert 

geïnteresseerd en respectvol naar de geïnterviewden en laat ruimte voor het narratief. Uiteraard 

wil de onderzoeker mogelijke problemen die zich voordoen in gezinnen niet teniet doen of 

ontkennen. Indien moeilijkheden en probleemsituaties aangebracht worden door de participant 

wordt hier verder op ingegaan, indien dit relevant is voor het onderzoeksthema. De primaire 

invalshoek blijft ook hier de aandacht voor het verhaal en de veerkracht van de geadopteerde.   

Binnen dit verhaal zal er aandacht besteed worden aan de loyaliteiten die zich voordoen binnen 

de familiale relaties van de geadopteerde. Onderzoek naar loyaliteitsrelaties bij geadopteerden 

kan namelijk als een hiaat binnen het onderzoeksveld beschouwd worden. Reeds in de teksten 
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die Boszormenyi-Nagy in de jaren tachtig uitbracht waren korte verwijzingen te vinden naar het 

unieke aspect van de loyaliteitsrelaties bij geadopteerden. In zijn boek ‘Between give and take’ 

(Boszormenyi-Nagy, 1986) werd zelfs een paragraaf gewijd aan het loyaliteitsdilemma dat 

geadopteerde kinderen doormaken. De existentiële en verworven loyaliteiten die normaliter 

verenigd zijn in de ouders worden bij adoptiekinderen van elkaar gescheiden. Het adoptieproces 

vormt dus een gepaste casus om de theorie van Nagy op toe te passen. Ondanks het feit dat 

reeds in de jaren tachtig melding werd gemaakt van deze specifieke groep in de literatuur van 

Nagy’s hand, is er geen onderzoek terug te vinden dat zich toespits op deze praxis.  

Binnen de literatuur is het de tendens om geadopteerden op te volgen en te onderzoeken 

doorheen het proces van adoptie. Er wordt vanuit Kind en Gezin en vanuit verschillende 

adoptiediensten heel wat aandacht besteed aan de voorbereiding van de adoptieprocedure. Het 

doorlopen van deze procedure is voor de meeste ouders een erg veeleisende zaak. Eens het 

adoptiekind is aangekomen in België kunnen de ouders zich samen met hun kind settelen. 

Tijdens de eerste maanden is er nog steeds veel controle van de adoptiediensten uit. De 

kersverse adoptieouders worden begeleid in de opvoeding van hun adoptiezoon of –dochter. 

Eens het adoptiekind wat ouder is neemt de aandacht echter af. In de literatuur is dezelfde trend 

terug te vinden. Er is heel wat onderzoek beschikbaar over de effecten van adoptie op jonge 

kinderen. Hierbij worden de voor- en nadelen van de geleverde nazorg geëvalueerd. Het meeste 

van dit onderzoek heeft als doelgroep kleuters en lagere schoolkinderen die op jonge leeftijd 

geadopteerd werden. Eens deze kinderen de puberteit in gaan neemt de belangstelling voor 

onderzoek merkbaar af. Er zijn echter wel enkele onderzoeken terug te vinden over de effecten 

van adoptie op adolescenten. Hierbij kunnen we stellen dat de puberteit als een moeilijke 

periode wordt ervaren door de adoptieouders. Wanneer we verder gaan in de ontwikkeling 

komen we bij de jongvolwassenheid en de volwassenheid. Op dit vlak is slechts zeer weinig 

onderzoek terug te vinden. De meerderheid van de weinige studies die toch te vinden zijn, 

focust zich op het zoeken naar psychosociale problematieken. Één van de enige auteurs die 

aandacht besteed aan volwassenheid en ouderschap bij geadopteerden is Brodzinsky (1992). 

Zijn vaststellingen zijn echter louter gebaseerd op theoretische concepten en worden niet 

ondersteund door middel van wetenschappelijk onderzoek. Auteurs zoals Graafsma (2000), Cox 

(2005) en Juffer (2001) erkennen samen met Brodzinsky (1992) dat adoptie een levenslang 

proces is. Ook in de literatuur omtrent identiteitsontwikkeling en rouwverwerking wordt benadrukt 

dat deze ontwikkelingen onderhevig zijn aan belangrijke gebeurtenissen in het leven. Ondanks 

deze vermeldingen is er nog nooit onderzoek gevoerd naar de invloed van één van de 

belangrijkste life-events, namelijk het krijgen van een kind, op de geadopteerde. Het ouderschap 
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vormt dus een interessante aanzet tot onderzoek om na te gaan of adoptie inderdaad een rol 

speelt in het volwassen leven van een geadopteerde. 

Om de nadruk te leggen op het intergenerationele aspect van de loyaliteiten wordt de relatie 

tussen geadopteerde en zijn biologische kinderen bestudeerd. Hiermee begeeft de onderzoeker 

zich op onontgonnen terrein aangezien er nog nooit eerder onderzoek gedaan is naar hoe 

Belgische geadopteerden hun moeder-of vaderrol uitoefenen (PN, 2010).  

Samenvattend kan men drie grote hiaten in het beschreven onderzoek identificeren. In de eerste 

plaats ligt de focus bij het onderzoek met betrekking tot adoptie te vaak bij psychosociale 

ontwikkelingsproblemen. Er is weinig ruimte voor het narratief van de geadopteerde zelf. Ten 

tweede is er geen onderzoek terug te vinden waarbij de relationele werkelijkheid van Nagy wordt 

toegepast op het adoptieproces. Nochtans werd er reeds in de jaren tachtig melding gemaakt 

van deze specifieke groep in de literatuur omtrent de contextuele theorie. Een derde leemte 

binnen de literatuur is het gebrek aan onderzoek naar de invloed van adoptie in de 

volwassenheid. Het waarnemen van deze hiaten samengevoegd met het intergenerationele 

aspect van de contextuele theorie zorgt voor de formulering van een concrete probleemstelling. 

Binnen het opzet van deze studie zal onderzoek gevoerd worden naar de invloed van adoptie in 

de volwassenheid. Aangezien het krijgen en opvoeden van kinderen één van de meest 

invloedrijke gebeurtenissen is gedurende de volwassenheid, zal de studie uitgevoerd worden 

met de focus op volwassen geadopteerden die reeds kinderen hebben. Dit maakt het mogelijk 

om enerzijds de loyaliteitsrelaties binnen het gezin te bestuderen en anderzijds uitgebreid 

aandacht te besteden aan de opvoedingsrelatie tussen de geadopteerde ouder en het kind. 

Deze probleemstelling hebben we gespecificeerd binnen twee grote onderzoeksvragen, meer 

bepaald: 

‘Hoe beleven volwassen geadopteerden de loyaliteitsrelaties met hun kinderen, 

adoptieouders en biologische ouders en welke veranderingen doorheen de tijd 

beschrijven zij in deze relaties?’ 

‘In welke mate kleurt een interlandelijke adoptie van één van de ouders de 

(opvoedings)relatie met en de opvoeding van de kinderen?’  
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METHODOLOGIE 
 

Om tot een antwoord te komen op bovenstaande onderzoeksvragen werd een kwalitatief 

onderzoek uitgevoerd op basis van een diepte-interview. Er werd gekozen voor het werken met 

kwalitatieve data vanuit de overtuiging dat elke ervaring uniek is voor elk individu. Werken met 

kwantitatieve onderzoeksmethoden zou hier leiden tot een reductie van de complexe realiteit 

(Strauss, 1987). Indien men werkt met een diepte-interview kan veel aandacht geschonken 

worden aan de betekenis en de beleving van de betrokkene. Een diepte-interview als 

gesprekmethodiek biedt ook de mogelijkheid om diep in te gaan op bepaalde thema’s. Dit 

onderzoek wil ruimte bieden aan de wijsheid van ervaringsdeskundigen binnen adoptie, namelijk 

de geadopteerden zelf. Deze ervaringen worden al te vaak onderdrukt door het 

wetenschappelijke discours van waarheid, kennis en macht (Roets, Goodley & Van Hove, 2007). 

Ook de sterke focus op psychosociale problematieken van geadopteerden maakt het moeilijk 

om de ervaringen van de betrokkenen op de voorgrond te stellen. Dit onderzoek wil op dit vlak 

een duidelijke kentering betekenen en stelt dan ook de beleving en de betekenisgeving van de 

participanten voorop. De geïnterviewde staat centraal als actor in heel het verhaal.  

Aangezien geen voorafgaande studies beschikbaar zijn over loyaliteits- en opvoedingsrelaties 

tussen volwassen geadopteerden en hun kinderen betreft het hier een exploratief onderzoek. Er 

worden diepte-interviews uitgevoerd om de ervaringen van de betrokkenen te verkennen. Bij 

gebrek aan voorgaand onderzoek kunnen vooraf geen te toetsen hypothesen opgesteld worden. 

In de verhalen van de participanten wordt tijdens de analyse gezocht naar 

gemeenschappelijkheden. Deze methodiek is wat Polkinghorne (1995) noemt ‘analysis of 

narratives’. De kern van dit kwalitatief empirisch onderzoek vormt dan ook het ontdekken en 

beschrijven van categorieën en de relaties ertussen. Hieronder wordt de wijze waarop dit 

gebeurt concreet uitgeschreven. Ook de samenstelling van de onderzoeksgroep komt uitgebreid 

aan bod.  

ONDERZOEKSGROEP  
 

De beoogde doelgroep bij deze studie waren interlandelijk geadopteerden met één of meerdere 

kinderen. De inclusiecriteria voor het onderzoek betroffen dus enerzijds betrokken zijn geweest 

bij een interlandelijke adoptie en anderzijds ouder zijn van één of meerdere biologisch eigen 

kinderen. Hiermee vallen binnenlands geadopteerden dus uit de boot. Hoewel dit ook een erg 
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interessante groep betreft en onderzoek hier ook wenselijk is, werd ervoor geopteerd om enkel 

interlandelijk geadopteerden op te nemen in het onderzoeksopzet. De voornaamste reden 

hiervoor is de bijkomende culturele factor. Om de verhalen van de participanten toegankelijker te 

maken voor vergelijking werden bijgevolg enkel interlandelijk geadopteerden in de studie 

opgenomen. Personen die zich aanboden voor deelname aan de studie, maar niet voldeden aan 

de bovenstaand geschetste inclusiecriteria werden zodoende geweigerd. In totaal werden zes 

personen onthouden van deelname. Redenen hiertoe waren dat de kandidaten binnenlands 

geadopteerd waren (n = 4) of dat men geen biologisch eigen kinderen had (n = 2).  

Uiteindelijk werden tien personen bereikt die voldeden aan alle inclusiecriteria en eveneens 

bereid waren mee te werken aan het onderzoek. De uiteindelijke onderzoeksgroep bestond 

bijgevolg uit tien participanten, waarvan één man en negen vrouwen. De leeftijd van de 

deelnemers varieerde van 26 tot 45 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 34,6 jaar. Hoewel er 

bij de selectie van de participanten geen rekening werd gehouden met het land van herkomst, 

was hier een duidelijke trend waar te nemen. Één vijfde van de deelnemende geadopteerden 

was afkomstig uit Indonesië, één vijfde was afkomstig uit Korea en de andere deelnemers waren 

geboren in India. Op het moment van hun adoptie waren de geadopteerden tussen 0 en 10 jaar 

oud, met een gemiddelde leeftijd van 3 jaar en 2 maand. Wat betreft de kinderen van de 

deelnemers was een grote variatie in leeftijd te bekennen. Één geadopteerde was moeder van 

een pasgeboren baby, twee geadopteerden hadden een gezin met kinderen van één tot drie jaar 

en twee andere geadopteerden hadden één of meer kinderen tussen vier en zes jaar. In de 

meerderheid van de gevallen (n = 4) kreeg de onderzoeker te maken met gezinnen met lagere 

schoolkinderen. Het overige gezin voedde twee pubers op. Qua aantal kinderen per gezin was 

er volgend verschil te merken: twee gezinnen hadden één kind, zes gezinnen hadden twee 

kinderen en de overige twee gezinnen hadden drie kinderen.  

PROCEDURE 
  

De zoektocht naar mogelijke deelnemers startte in april 2010. In deze periode werden zowel 

talrijke diensten voor adoptieondersteuning als verenigingen voor geadopteerden 

aangeschreven met de vraag tot medewerking. Enerzijds werd een oproep gedaan om 

interlandelijk geadopteerden met kinderen aan te schrijven en anderzijds werd een vraag 

gesteld tot inhoudelijke ondersteuning van het onderzoek. Naar aanleiding van deze contacten 

verscheen in augustus - september 2010 een oproep tot deelname op de website 

geadopteerd.be, in het tijdschrift van Steunpunt Nazorg Adoptie en van “De Vreugdezaaiers”. 
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Geïnteresseerden dienden zelf contact op te nemen met de onderzoeker voor verdere 

afspraken. Via deze oproep werd de helft van de participanten bereikt. De andere deelnemers 

werden gevonden aan de hand van snowball sampling. Hierbij werden contactgegevens van 

personen die voldeden aan de inclusiecriteria doorgegeven aan de onderzoeker via reeds 

bereikte participanten of kennissen van de onderzoeker.  

Ter voorbereiding van de diepte-interviews werd heel wat literatuur geraadpleegd omtrent 

adoptie. Uit deze literatuur werden enkele thema’s gedestilleerd die een leidraad3 konden 

vormen tijdens het interview. Aangezien gekozen werd voor het afnemen van een diepte-

interview werd geen vaststaande lijst vragen opgesteld. Om de interviewer een zekere leidraad 

te bieden werden op voorhand enkele thema’s bepaald die in het interview aan bod dienden te 

komen. Deze leidraad werd echter niet strikt opgevolgd, maar eerder gehanteerd als hulpmiddel 

bij het sturen van het gesprek. Om tot representatieve thema’s te komen werden enkele 

experten binnen de adoptieondersteuning gecontacteerd. De opgestelde lijst werd getoetst aan 

de kennis en ervaring van de deskundigen. Hoewel de voorgestelde thema’s grotendeels 

bevestigd werden, vormde hun kennis een welkome aanvulling. Op vraag van de experten werd 

het thema ‘nazorg’ toegevoegd aan de leidraad. Om de volledigheid van de leidraad na te gaan 

werd ook een interlandelijk geadopteerde met kinderen geraadpleegd. Tijdens een verkennend 

gesprek werden de thema’s één voor één overlopen en werden kleine aanpassingen 

doorgevoerd waar nodig. Het doorlopen van dit proces liet de onderzoeker toe om tot een 

verzameling thema’s te komen die een richtsnoer vormden voor tijdens de interviews. Als 

resultaat van dit voorbereidend proces kwam de onderzoeker tot een gestructureerde 

gesprekspuntenlijst die ervoor zorgde dat alle aspecten voldoende belicht werden tijdens het 

interview. Om wat meer duidelijkheid te brengen werd in het eerste interview steeds gefocust op 

de adoptie van de betrokkene en het verhaal daaromtrent. De beleving van deze adoptie 

doorheen de kindertijd en in het proces naar volwassenheid vormde hierbij de voornaamste 

focus. Daarnaast werd dieper ingegaan op de relatie met de adoptieouders en met de 

biologische ouders. De veranderingen in deze relatie kwamen daarbij uitgebreid aan bod. Verder 

werd ook ingegaan op de ervaringen die de geadopteerden hadden met de zoektocht naar hun 

roots en eventueel de daarbij horende rootsreis. Opnieuw stond de persoonlijke beleving van 

deze gebeurtenissen voorop. Als laatste punt voor het eerste interview werd er geïnformeerd 

naar mogelijke ervaringen met de adoptienazorg of –ondersteuning. Belangrijk om weten is dat 

deze thema’s geen strikte handleiding vormden voor het doorlopen van het gesprek. De 

                                                   
3 Zie bijlage 2 
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geïnterviewde kon steeds vrijelijk vertellen over de adoptie, mits een lichte sturing van de 

onderzoeker naar de gewenste thema’s. De inbreng van de onderzoeker was steeds zo beperkt 

mogelijk. Belangrijk voor het onderzoek is dat de informatie uit de participanten zelf kwam en dat 

deze niet geïnsinueerd werd door de onderzoeker. Vandaar dat de opgestelde lijst slechts 

functioneerde als een checklist. Zo kon steeds nagegaan worden of er bepaalde thema’s te 

weinig aan bod waren gekomen in het gesprek. Na het voltooien van het eerste interview werd 

een afspraak gemaakt voor een tweede ontmoeting. Tijdens dit interview werd meer aandacht 

besteed aan de geboorte en opvoeding van de kinderen. Hierbij werd nagegaan in welke mate 

de adoptie dit proces kleurt en op welke wijze aandacht wordt besteed aan de adoptie en aan 

het land van herkomst bij de opvoeding van de kinderen. Ook de relatie met adoptieouders en 

natuurlijke ouders kwam opnieuw aan bod. Dit keer werd bevraagd of de geboorte van de 

kinderen hier verandering in bracht. Aan het eind van elk gesprek kreeg de geïnterviewde 

steeds ruim de mogelijkheid om nog zaken aan te vullen.  

De interviews vonden plaats in de periode van december 2010 tot maart 2011. Zoals reeds 

weergegeven werden steeds twee interviews per deelnemer gepland. De locatie van deze 

gesprekken kon steeds bepaald worden door de betrokkenen. In de meeste gevallen (n = 18) 

betrof dit de thuiscontext van de betrokkene. In de overige gevallen (n = 2) werd er geopteerd 

voor een afname van het interview op een andere locatie. Het afnemen van de interviews vond 

telkens plaats tijdens een informele ontmoeting, gebaseerd op de vrijwilligheid van de 

deelnemende personen. Het eerste interview werd steeds gestart met een korte kennismaking 

en het verduidelijken van het formulier ter geïnformeerde toestemming4, waarna dit zowel door 

de participant  als de onderzoeker ondertekend werd. Vooraf werd aangegeven dat elk interview 

ongeveer één à twee uur zou duren. De interviews betroffen telkenmale een gesprek tussen de 

volwassen geadopteerde en de interviewer. Bij enkele interviews waren ook partner of kinderen 

aanwezig. Hoewel de volwassen geadopteerde de voornaamste gesprekspartner betrof werd 

enkele malen, op aangeven van de geïnterviewde, een andere persoon betrokken. Zo werd de 

partner tijdens vier van de twintig gesprekken betrokken voor kleine inhoudelijke aanvullingen. 

Ook fungeerde deze in sommige gevallen (n = 2) als emotionele steun. Tijdens acht interviews 

waren de kinderen aanwezig in de ruimte waar het gesprek plaats vond. In drie gevallen werden 

de kinderen ook effectief betrokken in het gesprek. Deze bijdragen waren telkens erg 

kortstondig. Bijkomend dient vermelding gemaakt van de audio-opname van elk interview, dit 

met mondelinge toestemming van elke betrokkene.  

                                                   
4 Zie bijlage 1 
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ANALYSE 
  

Zoals reeds vermeld, werd een audio-opname gemaakt van alle interviews. Deze opnames 

werden integraal uitgeschreven. Voor verdere analyse van de data werd gebruik gemaakt van 

het softwareprogramma Nvivo. De keuze viel op dit pakket voor kwalitatieve analyse van data 

om tot een snelle en efficiënte verwerking van de informatie te komen. Binnen Nvivo werd 

gewerkt via de inductieve methode (Mortelmans & Van Looy, 2009). Dit komt erop neer dat het 

codeboek pas gecreëerd werd tijdens het coderen van de data. De codes komen dus uit het 

analysemateriaal dat verwerkt werd. Concreet werd de neerslag van alle interviews ingevoerd in 

het programma. Vervolgens werd al het materiaal gelezen en herlezen en kwam de onderzoeker 

stapsgewijs tot de creatie van een reeks codes. Het coderen en het opbouwen van het 

codeboek gingen dus hand in hand. Naarmate het proces van het coderen verder verliep, werd 

steeds meer de a priori benadering toegepast. Hierbij worden codes die reeds gecreëerd zijn 

opnieuw toegepast bij ander materiaal (Mortelmans & Van Looy, 2009). Via het coderen van alle 

data met behulp van Nvivo werd een boomstructuur5 bekomen. Deze structuur vormde de 

leidraad voor de effectieve analyse van de resultaten. Op dergelijke wijze theorie afleiden uit 

verzamelde data kan gekaderd worden binnen de ‘grounded theory’ van Glaser en Strauss 

(1967), ontwikkeld binnen het sociologisch onderzoek. De werkwijze van de onderzoeker is dan 

ook geïnspireerd op deze methodiek waarbij theorieën uitgewerkt worden in relatie tot de data. 

De bronnen waaruit bepaalde theorieën voortvloeien kunnen evenwel afgeleid zijn van bepaalde 

concepten of modellen. De data zijn dus niet de enige bron van informatie. Zo maakt in dit 

onderzoek de literatuurstudie een belangrijk deel uit van het onderzoeksproces. De thema’s die 

bevraagd werden tijdens de interviews met de betrokkenen waren dan ook deels bepaald door 

de geraadpleegde literatuur. 

Als kritische onderzoeker is het van belang om stil te staan bij de validiteit en de 

betrouwbaarheid van de uitgevoerde studie. Om de interne validiteit zoveel mogelijk te 

garanderen werd getracht om aan de hand van oproepen via verschillende kanalen een divers 

publiek te bereiken. Ook de gebruikte materialen en procedures zullen ongetwijfeld hun invloed 

hebben op de interne validiteit van deze studie (Wardekker,1999). Om dit zoveel als mogelijk te 

garanderen werd bij het opstellen van het materiaal gebruik gemaakt van wetenschappelijke en 

vakliteratuur. Bovendien werden ook enkele experten op het vlak van adoptie en een 

geadopteerde met kinderen geraadpleegd in het proces. Het materiaal kan echter niet als 

                                                   
5 Zie bijlage 3 
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volledig wetenschappelijk valide beschouwd worden, aangezien de checklist die het resultaat 

vormde van dit verloop een zelf ontwikkeld instrument betreft. Gebruik maken van een 

instrument dat zijn werking reeds bewezen heeft was evenwel moeilijk, aangezien dergelijke 

middelen niet voorhanden zijn binnen dit veld van onderzoek. Ondanks het feit dat de 

ontwikkelde instrumenten gebaseerd zijn op wetenschappelijke literatuur en gesprekken met 

deskundigen zullen de resultaten van de studie niet volledig vrij zijn van de subjectieve 

interpretatie en de wensen van de onderzoeker. Een volledig objectieve benadering van 

kwalitatief onderzoek is in deze niet mogelijk.  

Om tot de wenselijke ecologische validiteit te komen werden de interviews afgenomen op een 

plaats naar keuze van de participant. Alle deelnemers kozen dan ook voor een context waarin 

men zich volledig op zijn gemak voelde. In de meeste gevallen betrof dit de thuiscontext. Er kan 

dus gesteld worden dat de resultaten van het onderzoek representatief zijn voor het normale 

handelen van de betrokkenen in normale handelingssituaties (Wardekker, 1999). Om de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te garanderen werd een deel van de data gecodeerd door 

een buitenstaander. Als resultaat werd nagenoeg dezelfde codering bekomen. Ook de continue 

evaluatie van het onderzoeksverloop door een externe begeleider droeg bij tot de interne 

betrouwbaarheid. Het realiseren van een voldoende grote externe betrouwbaarheid werd 

gerealiseerd door het expliciteren van elke stap in het onderzoeksproces. Deze uitgebreide 

weergave maakt het mogelijk voor andere onderzoekers om het onderzoeksverloop te herhalen 

(Ghesquière & Staessens, 1999).  
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RESULTATEN 
 

Tijdens de analyse van de data werd een thematische analyse van de interviewgegevens 

uitgevoerd. De onderzoeksresultaten worden hier weergegeven. Hoewel de interpretatie van de 

onderzoeker voorbehouden is voor de discussie, komt hier al een zekere lezing van de 

resultaten aan bod door het destilleren van enkele thema’s. Deze thema’s worden zorgvuldig 

geïllustreerd door enkele citaten uit de interviews.  

Om tot een overzichtelijke weergave te komen worden de resultaten opgedeeld in twee grote 

onderverdelingen. Een eerste onderdeel heeft betrekking op de relaties tussen de verschillende 

betrokkenen. Naast de relatie tussen de geadopteerde en zijn adoptieouders en de relatie 

tussen de geadopteerde en zijn biologische ouders komt ook deze tussen de geadopteerde en 

zijn kinderen aan bod. Het tweede deel van deze uiteenzetting betreft de opvoeding van de 

kinderen. Hier wordt besproken welke rol de adoptie respectievelijk de cultuur van het land van 

herkomst hebben op de opvoeding van de kinderen. Aansluitend komt ook de rol die diversiteit 

in de opvoeding krijgt aan bod. Afsluitend worden kort de ervaringen met adoptienazorg belicht. 

Dit op vraag van enkele experten uit de adoptieondersteuning.     

RELATIES  
 

Het onderzoek brengt duidelijk naar voor dat de relaties tussen de verschillende betrokken 

partijen onderhevig zijn aan veranderingen doorheen de levensloop. Soms vinden deze 

veranderingen gradueel plaats, op andere momenten kunnen deze veroorzaakt worden door 

specifieke gebeurtenissen. Één zo’n belangrijke gebeurtenis die veel veranderingen kan 

veroorzaken is de geboorte van een kind. Uit deze studie komt naar voor dat dit voor heel wat 

veranderingen zorgt in de relaties, zowel met adoptieouders als biologische ouders. De relatie 

tussen ouder en kind vormt een nieuw gegeven in het leven van de geadopteerde. Onderstaand 

worden deze relaties geschetst samen met de veranderingen die gepaard gaan met de geboorte 

van een kind.  

RELATIE TUSSEN GEADOPTEERDE EN ADOPTIEOUDERS  
 
Om te beginnen is het interessant om te bekijken hoe de deelnemers kijken naar hun 

adoptieouders in het kader van hun adoptie. Aanzien zij hen als hun echte ouders of worden ze 

louter beschouwd als diegenen die hen hebben opgevoed? Beide belevingen van de connectie 
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tussen ouder en kind komen voor in het onderzoek met veel gradaties daartussenin. Enkele 

tekstfragmenten die verschillende belevingen tonen worden hieronder weergegeven.   

“Mijn moeder heeft altijd gezegd dat ik een echt  kind van haar was. Zij hadden echt het 

gevoel dat wij hun kinderen waren. Ik voelde daar geen verschil in.”  

 “Zij zeggen wel dat ze mij altijd als hun eigen kind beschouwen, maar ik denk niet op 

dezelfde manier als ik hen als mijn ouders beschouw. … Er zijn hele kleine dingen die 

voor mij veel betekenen. Mijn vader heeft bijvoorbeeld een pasfoto van mijn broer en zus 

in zijn portefeuille zitten, maar niet van mij.”  

“Ik heb altijd gemerkt dat ze hun eigen kinderen veel liever zagen dan mij. Dat is geen 

moeder voor mij. Het is iemand die mij heeft opgevoed, maar die moederliefde was er 

niet.”  

Vaak is het ongewenst kinderloos zijn van de adoptieouders de voornaamste reden voor 

adoptie. In dit geval is het een apart moment wanneer het adoptiekind een kind verwacht. De 

adoptieouders hebben namelijk nooit een biologisch eigen kind kunnen krijgen en hun 

adoptiekind kan dit wel. Enkele deelnemers gaven weer dat dit voor een extra aspect tijdens de 

zwangerschap zorgt. Een moeder van twee vertelt. 

“Het is wel spijtig dat mijn moeder mij nooit uitleg heeft kunnen geven. Zij kon niet 

zwanger worden en ik dan weer wel. Door wat ik heb meegemaakt probeerde ik ons 

moeder wel te vertellen hoe ik dat beleefde en hoe dat voelt. Ik wilde haar daar zoveel 

mogelijk bij betrekken. Ze zei dat het precies was alsof ze zelf zwanger was.”  

Het mag dus duidelijk zijn dat het krijgen van een kind veel betekent voor de relatie tussen 

geadopteerde en adoptieouders. Om te beginnen verandert de positie van de adoptieouders 

naar grootouders. Een moeder van drie kinderen geeft aan dat deze verandering een groot 

verschil maakt.  

“Mijn moeder zei onlangs nog: ‘Als we u niet hadden geadopteerd, dan hadden we ook 

nooit drie kleinkinderen gehad’. Dat verrijkt hun leven voor een stuk en ze zijn mij daar 

dankbaar voor. Die dankbaarheid die je als adoptiekind altijd moet hebben wordt op een 

gegeven moment wat omgekeerd. Zij beseffen nu dat ze door mij te adopteren geen 

eenzame oude dag hebben en dat is veel waard.”  
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In negen van de tien deelnemende gezinnen worden de kinderen van de geadopteerde door de 

grootouders als evenwaardige kleinkinderen beschouwd. Hoewel de bloedband tussen beide 

niet aanwezig is, geven de geadopteerden aan dat hun kinderen door de grootouders als echte 

kleinkinderen worden beschouwd. Door het krijgen van een kind wordt de geadopteerde ouder 

en dit zorgt voor een verandering in de relatie tussen adoptieouder en kind. Men komt namelijk 

meer op dezelfde lijn te staan als de adoptieouders. Als kind diende men steeds naar hen te 

luisteren. Als ouder van een kind wordt men meer als volwassene beschouwd en kan het 

gesprek van volwassene tot volwassene gevoerd worden.  

“Die band verandert wel omdat ze mij nu zien als mama en als volwassene. Daarvoor 

zagen ze mij ook wel al als volwassene, maar ik bleef altijd hun dochter. Nu ben ik hun 

dochter, maar zelf ook mama. Voor hen is dat wel anders, want ik draag nu ook de 

verantwoordelijkheid voor een kind.”  

Door zelf ouder te worden kijken sommige geadopteerden ook anders terug op hun opvoeding. 

Ze krijgen inzicht in de opvoeding van een kind en begrijpen beter waarom ouders bepaalde 

dingen doen. Er wordt meermaals vermeld dat je niet kan weten wat het is om kinderen te 

hebben zolang je zelf geen kinderen hebt. Ook de visie omtrent adoptie kan veranderen door het 

krijgen van een kind. Enkele ouders geven aan dat ze nu beter begrijpen waarom mensen 

kinderen adopteren. Ze ervaren zelf dat het krijgen van een kind je leven mooier maakt. Op de 

vraag of men zelf adoptie zou overwegen antwoorden slechts drie participanten positief. De 

andere geadopteerden geven aan dat ze omwille van hun eigen ervaringen niet tot adoptie 

zouden overgaan. Ook andere drijfveren worden aangehaald die tegen adoptie ingaan.  

“Ik ben ervan overtuigd dat het voor een kind nog altijd beter is om in zijn eigen heimat 

op te groeien. Ik ben er bijna zeker van dat dit veel meer voordelen heeft dan nadelen.”   

“Kinderen krijgen is geen recht, maar een gunst. Het is gewoon heel jammer dat 

sommige mensen die gunst ontnomen wordt.”  

Als we nog even terugkeren naar de relatie tussen geadopteerde en adoptieouders, kunnen we 

vaststellen dat ook in een moeizame relatie tussen beide de geboorte van een kind voor 

veranderingen in de relatie kan zorgen. Bij één van de geïnterviewden zorgde de geboorte van 

een dochter voor een toenadering tussen adoptiemoeder en geadopteerde. De liefde die 

gegeven werd aan haar kleinkind vormde een grote steun voor de moeder. Dit zorgde ervoor dat 

de familiebanden sterker aangehaald werden. Deze wijzigingen gelden echter niet voor alle 
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relaties tussen geadopteerden en hun adoptieouders. Enkele deelnemers aan het onderzoek 

vermelden dat er weinig verandert aan de relatie die zij hebben met hun adoptieouders. Het 

krijgen van een kind heeft hier volgens hen weinig tot geen invloed op. Zo stelt ook een vader 

van twee pubers in volgend citaat.  

“Ze zien ons graag komen omdat ze de kinderen ook graag zien, maar het blijven nog 

altijd mijn ouders. Voor onze relatie maakt dat weinig verschil. Ze zijn wel sterk gehecht 

aan hun kleinkinderen. Maar de band is hetzelfde gebleven, denk ik.” 

RELATIE TUSSEN GEADOPTEERDE EN BIOLOGISCHE OUDERS  
 
Ook in deze relatie is het belangrijk om de beleving van de volwassenen na te gaan naar hun 

biologische ouders toe. Sommigen stellen dat ze enkel een bloedband hebben met hun 

biologische moeder. Anderen voelen zich sterk verbonden met hun natuurlijke ouders en gaan 

er actief naar op zoek. In het onderzoek wordt duidelijk dat de geboorte van een kind een 

gelegenheid vormt om gedachten aan de biologische familie aan te halen. Wanneer 

geadopteerden kinderen krijgen zijn dit immers hun eerste bloedverwanten. Voor velen is dit een 

speciaal moment. Het wordt beschreven als een kantelmoment en als een moment waarbij terug 

wordt gedacht aan de eigen geboorte en de omstandigheden daar rond. Een moeder beschrijft 

hoe ze de momenten vlak na de bevalling beleeft.  

“Bij de geboorte van mijn eerste kind had ik wat verdriet omdat mijn echte ouders er niet 

bij mij waren. In India is het traditie dat de moeder altijd aanwezig is bij de bevalling als je 

bevalt van een dochter. Toen ik net bevallen was, was dat een gevoelig moment. Ik 

dacht echt aan mijn moeder. Het was spijtig dat ze er niet bij kon zijn.”   

Reeds tijdens de zwangerschap worden vele geadopteerden geconfronteerd met hun 

onbekende genetische achtergrond. Tijdens consultaties bij de gynaecoloog wordt er namelijk 

gepolst of er genetische ziektes in de familie voorkomen. Voor één van de geadopteerden 

vormde deze onzekerheid een motivatie om zich tijdens de geboorte extra te laten opvolgen.  

Een andere geadopteerde dacht naar aanleiding van de geboorte van haar kind terug aan haar 

eigen geboorte.  

“Hoe heeft mijn moeder dat ervaren? Ik ben waarschijnlijk niet lang bij haar geweest. Ze 

moet daar toch pijn van geleden hebben.”  
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Door de geboorte van eigen kinderen verkrijgt de geadopteerde een andere positie naar de 

biologische ouders toe. Naast de relatie van ouder tot kind ontstaat dan ook een relatie waarin 

men elkaar kan zien als ouders. Één van de participanten verhaalt.  

“Als gewoon meisje of vrouw weet je niet wat het is om moeder te zijn. Pas van op het 

moment dat ik moeder werd, kon ik die vergelijking met mijn biologische moeder maken.”  

Ondanks het feit dat de biologische ouders in veel gevallen onbekend zijn, heeft een belangrijke 

levensgebeurtenis zoals het krijgen van een kind een invloed op de relatie tussen geadopteerde 

en biologische ouders. Voor één van de geïnterviewde moeders zorgt de geboorte van haar 

kinderen voor een andere kijk op het ouderschap.  

“Je beseft het pas als ze dat pasgeboren kindje in je armen leggen. Dit is van mij en dat 

blijft voor de rest van mijn leven zo. Maar andersom ook, je blijft de ouders ook al wordt 

het contact verbroken. Die band is er weldegelijk en dat besef je als je bevallen bent.”  

Ook anderen besluiten na de geboorte van hun kind dat de binding met hun biologische moeder 

sterk aanwezig is. Deze vaststelling geldt echter niet voor alle deelnemers aan het onderzoek. 

Enkele ouders hechten minder belang aan de bloedband met hun kinderen en voelen dan ook 

geen invloed van hun adoptie tijdens of na de geboorte. Een jonge moeder geeft weer hoe ze 

haar bevalling anders beleefde dan verwacht.  

“Sinds ik zwanger ben dacht ik: ‘Op het moment dat ik ga bevallen, ga ik veel bezig zijn 

met mijn adoptie’. Maar dat was eigenlijk niet het geval. Ik dacht echt dat ik tijdens de 

bevalling een moment ging hebben dat ik volledig zou terug denken aan mijn eigen 

mama die beviel. Maar je bent zodanig bezig met die bevalling en met je eigen kind dat 

ik daar echt niet aan gedacht heb.”  

Uit talloze uitspraken van deelnemende geadopteerden blijkt dat in de meeste gevallen de 

biologische ouders een rol spelen in hun leven. Indien men de biologische ouders terugvindt, is 

het vaak makkelijker om aan deze personen een plaats toe te kennen in het leven. Maar ook als 

de biologische ouders onbekend zijn, is hun inherente aanwezigheid niet ondenkbaar. Voor één 

van de participanten betekent de hereniging met haar biologische vader een vervolmaking van 

haar leven.  
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 “Ik had in België altijd het gevoel dat er een groot deel van mij achter gebleven was in 

India. Mijn leven was niet volledig. Er ontbrak een groot stuk van de puzzel. En na dertig 

jaar is die puzzel volmaakt.”  

Interessant is ook om na te gaan in het interviewmateriaal welke redenen de geadopteerden 

toekennen aan hun adoptie. Hieruit blijkt een sterke loyaliteit naar de biologische ouders toe. De 

meeste geadopteerden zijn niet op de hoogte van de reden waarom ze ter adoptie zijn 

afgestaan. Opvallend is dat alle geadopteerden ervan uit gaan dat men is afgestaan omdat hun 

ouders hen een beter leven wouden schenken. Één van de geïnterviewden zegt het ook 

letterlijk. 

“Als je het toch niet weet kan je er een ‘schoon’ verhaal bij verzinnen. Ik weet toch dat 

het nooit gaat uitkomen. Ik kan ervan maken wat ik wil.”  

Het moment waarop men ter adoptie werd afgestaan komt sterker naar voor wanneer het kind 

van de geadopteerde de leeftijd bereikt waarop men zelf is geadopteerd. Voor sommigen brengt 

het heil, anderen hebben het nog moeilijker om hun adoptie te vatten. Zo ook deze moeder van 

twee.  

“Toen mijn dochter één maand oud was had ik het heel moeilijk. Ik wist dat ik op één 

maand naar het weeshuis ben gebracht. Ik was heel kwaad op mijn moeder dat ze dat 

ooit heeft kunnen doen. In die periode was ik ook heel beschermend. Andere mensen 

mochten mijn dochter niet vastnemen. Hoe kan je nu zo’n hulpeloos klein ding in een 

weeshuis gaan afzetten?”  

Hier zorgt de aanblik van het eigen kind dus voor een confrontatie met het verleden. Verder 

volgt ook de keerzijde van het verhaal, waar dan weer de verbondenheid en de trouw aan de 

biologische moeder weerspiegeld wordt.  

“Na de kwaadheid is ook wel het verzachtende gekomen. Je moet eigenlijk wel een 

enorm sterk iemand zijn om dat te kunnen doen. Het heeft me wel tijd gekost om die klik 

te kunnen maken.”  

Ook uit andere interviews blijkt dat de geboorte van een kind voor een verschuiving in de relatie 

met de biologische moeder zorgt.  

“Voor ik moeder werd was ik soms heel kwaad op mijn biologische moeder, maar 

tegelijkertijd kon ik haar helemaal ophemelen. Dat was iets magisch omdat ik niet voor 
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mezelf kon uitmaken of dat nu een goede of een slechte was. En toen ik moeder werd 

kon ik dat wel. Het is onmenselijk mooi dat je een kind kan afstaan voor adoptie om het 

een beter leven te geven.”  

Naast dergelijke verschuivingen in de relatie tussen ouder en kind verandert ook de relatie 

tussen de biologische ouders en het kind van de geadopteerde. De biologische ouders komen 

namelijk in de rol van grootouder te staan. Frappant is echter dat de meeste geadopteerden hun 

natuurlijke ouders niet zien als grootouders van hun kinderen. Velen hebben er zelfs nog niet 

over nagedacht en vinden het een vreemd idee om binnen deze rol over hun biologische ouders 

na te denken. Twee geadopteerden zien wel een actieve rol voor de biologische grootouders 

van hun kinderen. Niet toevallig hebben deze personen hun biologische ouders reeds ontmoet. 

Deze vaststelling kan voor een denkoefening zorgen, die ook gemaakt wordt door één van de 

participanten.  

“Ik denk aan haar als mijn moeder, maar niet in de zin van grootmoeder. Dan is natuurlijk 

wel de vraag, bedenk ik nu net: ‘Zie ik mezelf dan wel als haar dochter als ik haar niet zie 

als een grootmoeder voor mijn zoon?’.” 

Het aanschouwen van een baby kan er ook voor zorgen dat herinneringen uit de eigen kindertijd 

naar boven komen, al dan niet onder invloed van verhalen van de adoptieouders. Deze kunnen 

een andere kijk op de adoptie teweegbrengen. Net zoals de situatie die hieronder geschetst 

wordt door een jonge moeder.  

“Mijn zoon weegt nu vijf kilo en mijn mama zei over laatst dat ik acht kilo woog toen ik 

aankwam. Maar ik was wel twee jaar! En dan denk je wel: ‘Het is goed dat ik naar hier 

gekomen ben, want een kindje van acht kilo …’. Dat zijn momenten waarop je wel 

ergens begrijpt waarom mijn moeder mij heeft achtergelaten.”   

Voor veel geadopteerden die op zoek zijn naar hun biologische ouders is het krijgen van een 

kind een extra reden om de zoektocht verder te zetten. Voor drie van de deelnemende 

geadopteerden waren hun kinderen zelfs de onmiddellijke aanleiding om de zoektocht naar hun 

biologische ouders aan te vatten. Één van hen ging op zoek naar haar biologische ouders eens 

haar dochter de leeftijd had waarop ze zelf was afgestaan voor adoptie. Deze gebeurtenis 

zorgde voor de start van een zoektocht naar de roots van ouder en kind. Een andere ouder ging 

pas op zoek toen haar vierjarige zoon vragen begon te stellen over haar afkomst.  
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“Van mijn 11 tot mijn 18 heb ik er nooit bij stil gestaan om mijn familie te gaan zoeken 

later. Die klik is er pas gekomen als mijn zoon die vragen begon te stellen ‘vanwaar kom 

je?’ en ‘hoe komt dat?’. Dat is dan ineens gekomen. … Ik doe dat ook in eerste instantie 

voor mijn kinderen en pas in tweede instantie voor mezelf. Ik wil dat mijn kinderen de 

geschiedenis van mijn afkomst kennen.” 

Het onderzoek bracht aan het licht dat veel geadopteerden aan hun biologische ouders willen 

laten weten dat ze een goede partner gevonden hebben, dat ze kinderen hebben gekregen en 

dat ze gelukkig zijn. Drie van de geïnterviewden hebben hun biologische ouders reeds terug 

gevonden en konden deze boodschap overbrengen aan hun familie in hun land van herkomst. 

Zowel voor de familie als de geadopteerde zelf bleek dit veel te betekenen.  

Hoewel de geboorte van kinderen de focus van deze studie wegdraagt, is dit niet het enige 

moment waarop geadopteerden terug denken aan hun biologische ouders. Ook andere 

gebeurtenissen kunnen gedachten deze aan personen oproepen. Enkele voorbeelden die door 

verschillende participanten werden aangehaald, zijn: mijn diploma-uitreiking, Moederdag, mijn 

trouw en mijn verjaardag. Twee geïnterviewden werden door omstandigheden gedwongen om 

hun eigen kind te laten adopteren door hun partner. Een dergelijke beslissing zorgde in beide 

gevallen voor veel emoties die deels betrekking hadden op het eigen adoptieverhaal.    

RELATIE TUSSEN KIND EN GEADOPTEERDE 
 
Doordat geadopteerde personen geen of weinig informatie hebben over hun verleden hebben ze 

weinig familiale geschiedenis. Enkele van de geadopteerden brengen meerdere malen aan dat 

het verleden van hun kinderen bij hun ouders begint. Sommigen hebben hier vrede mee 

genomen, maar voor andere is dit een heikel punt. Onderstaande citaten bieden voor beide 

gevallen een illustratie.  

“Mijn verleden begint bij mezelf. Ik zou dat wel graag hebben: mijn grootmoeder, mijn 

moeder, ik en dan mijn zoon. Maar het is nu niet zo en dat is niet erg.”  

“Je hebt geen verleden en geen bloedband. Je begint gewoon terug met jezelf. Ik heb 

geen verleden en voor mezelf heb ik daar vrede mee genomen. Dat is nu eenmaal zo, ik 

kan daar weinig aan veranderen. Maar ik vind het wel heel erg dat ik mijn kinderen ook 

geen verleden kan geven.” 
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Verder komt duidelijk naar voor in het onderzoek dat alle geadopteerden veel belang hechten 

aan de gelijkenissen tussen zichzelf en hun kinderen. De ene hecht meer belang aan de 

uiterlijke kenmerken, terwijl de andere eerder oog heeft voor karakterkenmerken die 

doorgegeven zijn. Alle participanten vermelden dat ze het speciaal vinden om iemand te hebben 

die op hen lijkt.   

“Ik vind het zo fijn als mensen zeggen dat mijn kinderen op mij lijken. Dat ze naar die 

trekken zoeken van mij, dat vind ik fantastisch. Het is heel leuk om iemand te hebben die 

op jou lijkt.”   

Hier hangt ook mee samen dat velen het spijtig vinden dat er geen vergelijking mogelijk is 

tussen hun kind als baby en zichzelf als baby. Hun adoptieouders hebben hen namelijk niet 

gekend als boreling en in de meeste gevallen zijn er ook geen babyfoto’s beschikbaar. Er 

kunnen dus wel eigenschappen herkend worden in de kinderen, maar er kan niet gerefereerd 

worden naar de babytijd van de geadopteerde. Een verdere vergelijking maken naar de 

adoptieouders is ook niet mogelijk aangezien er geen genetische band is tussen hen en de 

kleinkinderen. Een vergelijking maken met de biologische ouders is vaak moeilijk omdat deze in 

de meeste gevallen niet gekend zijn.  

“Ik weet niet hoe mijn familie eruit ziet. Maar omdat ik het niet weet, sta ik er ook niet bij 

stil. Ik kijk dus maar één generatie verder.” 

Één geadopteerde kijkt al een generatie verder en spreekt reeds over zichzelf als grootmoeder. 

Haar adoptie gaat nog steeds gepaard met veel emoties en daardoor  heeft ze het moeilijk om 

met haar twaalfjarige dochter over de adoptie te praten. Deze vrouw hoopt op een andere 

manier met haar dochter te kunnen praten eens ze zelf kinderen heeft. Ze hoopt dat het 

makkelijker zal zijn om van ouder tot ouder over haar adoptie te praten.  

OPVOEDING 
  

Om een antwoord te kunnen bieden op de tweede onderzoeksvraag binnen deze studie wordt 

nagegaan hoe de adoptie een plaats krijgt binnen de opvoeding van de kinderen. Daarmee 

samenhangend wordt ook de rol van de cultuur van het land van herkomst besproken. Afsluitend 

wordt kort ingegaan op de wijze waarop men omgaat met diversiteit.  
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ROL ADOPTIE  
 
Voor we de resultaten weergeven van de rol die adoptie krijgt in de opvoeding van de kinderen 

is het interessant om te kijken naar diezelfde rol in het ouderlijke gezin van de geadopteerde. 

Één van de participanten geeft weer dat ze zelf pas ontdekte dat ze geadopteerd was eens ze 

kleuren kon onderscheiden. Voor de volwassen geadopteerden was het als kind dan ook snel 

duidelijk dat ze geadopteerd waren. Hun adoptieouders waren blank en zijzelf hadden een 

andere huidskleur. Je kon er met andere woorden niet naast kijken. Enkele geadopteerden 

herinneren zich dat het ondanks het duidelijke kleurverschil niet makkelijk was om als kind te 

begrijpen wat adoptie inhield. Hierin speelde ook mee in welke mate de adoptie bespreekbaar 

was in het gezin. In de meeste gevallen kon er open gesproken worden over adoptie en konden 

de geadopteerden steeds bij hun adoptieouders terecht met vragen. In drie gezinnen was de 

adoptie echter helemaal niet bespreekbaar.  

In deze korte weergave van de beleving van de adoptie als kind kunnen we enkele zaken terug 

vinden die door te trekken zijn naar de kinderen van de geadopteerden. Zo merken we dat bij 

veel kinderen het besef van de adoptie van één van hun ouders begint te groeien eens men 

kleuren kan onderscheiden. Het uitgesproken kleurverschil tussen ouder en kind is bij kinderen 

van geadopteerden echter niet aan de orde. Het valt voor sommige kinderen dan ook niet 

makkelijk te begrijpen wat de adoptie van één van hun ouders precies inhoudt. Opnieuw heeft 

de bespreekbaarheid van de adoptie in het gezin hier een invloed op. Deze vaststellingen 

worden verder meer in detail besproken.  

Naast de rol die adoptie kreeg in het ouderlijke gezin van de geadopteerde is het ook belangrijk 

om kort stil te staan bij de beleving van de adoptie als volwassene. Dit kan namelijk ook een 

invloed hebben op de wijze waarop de adoptie een plaats krijgt in de opvoeding van de eigen 

kinderen. Doorheen de interviews wordt het duidelijk dat de adoptie in negen van de tien 

gevallen een duidelijke invloed heeft op het leven van de geadopteerde in de volwassenheid. De 

adoptie is echter niet dagelijks aanwezig in het gezin. Het fungeert eerder op de achtergrond als 

een soort culturele bagage. Voor de meeste geïnterviewden vormt de adoptie dus wel een 

onderwerp waar men mee bezig is, maar niet in die zin dat het hun leven bepaalt. Verder maken 

de meeste personen bij volwassenheid een balans op en kijken daarbij terug op hun leven tot 

dusver. Bij geadopteerden komt dit er vaak op neer dat ze terug kijken op hun adoptie en 

daaromtrent een balans opmaken. Sommigen kunnen besluiten dat ze tevreden zijn met hun 

adoptie en zijn blij dat ze de kans gekregen hebben om een leven in België op te bouwen. 
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Anderen kijken met minder positivisme naar hun adoptie, maar hebben er wel vrede mee 

genomen. Zo ook deze moeder van twee kleuters.  

“Onlangs zei mijn vader: ‘Er is toch iets wat ik wil weten. Ben jij eigenlijk gelukkig dat je 

geadopteerd bent?’ Ik zei: ‘Gelukkig dat ik geadopteerd ben, natuurlijk niet. Maar ik ben 

wel gelukkig en dat is het belangrijkste.’”  

Één geïnterviewde had het nog steeds erg moeilijk met haar adoptie en de gevolgen daarvan.  

 “Niet weten wie ik ben en wie mijn echte ouders zijn primeert op alles. Dat blijft een 

groot gemis. Ik weet dat dit voor altijd zal zijn en dat ik er niets kan aan veranderen.”  

Het is dus geen evidentie om een dergelijk verlies te verwerken. Het rouwproces daaromtrent 

kan veel tijd in beslag nemen. Voor sommigen zelfs een heel leven. De wijze waarop 

geadopteerden hun adoptie beleven in de volwassenheid verschilt dus sterk. Ook in de rol die 

men toekent aan adoptie binnen de opvoeding zijn talrijke verschillen op te merken. Deze zijn 

vooral te merken in de uitleg die de ouders geven aan hun kinderen met betrekking tot de 

adoptie.  

Sommige ouders houden het bij een eenvoudige uitleg omdat ze hun kinderen niet willen 

opzadelen met onnodige informatie. In de meeste gevallen wordt er aan de kinderen duidelijk 

gemaakt dat één van de ouders van een ander land afkomstig is of dat men geadopteerd is. Er 

wordt echter over het algemeen weinig extra uitleg aan verbonden. Vaak wordt er vanuit gegaan 

dat de kinderen nog te jong zijn om te vatten wat adoptie precies inhoudt. Er wordt dan ook niet 

expliciet gesteld dat de adoptieouders van de geadopteerde niet de echte ouders zijn. Wanneer 

de kinderen zelf vragen stellen krijgen ze hier wel een eerlijk antwoord op. Toch is het voor de 

ouders niet altijd makkelijk om een duidelijk en eenvoudig antwoord te geven op de vragen van 

hun kinderen. Een moeder van drie kinderen vertelt.  

“Mijn dochter durft wel eens van die vragen te stellen op een kinderlijke manier. Dan 

denk ik: ‘Wat moet ik daar nu op antwoorden zonder dat het te moeilijk wordt voor haar?’. 

Je wilt hen eigenlijk niet opzadelen met een hoop dingen waar je zelf nog niet uit bent. 

Als je zelf niet weet wat je er eigenlijk van moet vinden is dat soms wel vervelend.”  

Op een eenvoudige manier duidelijk maken aan een kind wat adoptie inhoudt ligt niet voor de 

hand. Iedere ouder probeert het op zijn eigen manier.  
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“Mama is bruin omdat ze geboren is in een land ver van hier waar de zon altijd schijnt en 

alle mensen bruin zijn.”  

“Mijn echte papa woont in een ander land, heel ver van hier. Ik legde dat uit aan de hand 

van een wereldbol en duidde aan waar België was en waar ik geboren was.”  

“Ik zeg altijd dat ik niet bij oma uit de buik kom en dat ik niet van hier ben. Ik toon dan 

een foto van mijn biologische moeder en een foto van bij mijn aankomst.”  

Uit sommige tekstfragmenten wordt het duidelijk dat de geschiedenis zich voor een stuk herhaalt 

bij de geboorte en opvoeding van een kind. Een moeder van twee maakt duidelijk hoe ze haar 

kinderen uitlegt wat adoptie betekent.  

“Mijn mama heeft direct gezegd dat ik niet uit haar buik kwam. Iedere keer als ik iets 

vroeg over die kleur, zei ze: ‘Je hebt nog een andere mama. Je komt niet uit mijn buik.’ 

Dat heeft ze constant herhaald. En ik doe dat nu ook met mijn eigen kinderen: ‘Ik kom 

niet bij oma uit de buik.’” 

Er zijn dus ook enkele ouders die een meer expliciete uitleg geven aan hun kinderen. Ondanks 

de jonge leeftijd van de kinderen wordt wel heel het verhaal verteld. Er wordt expliciet verteld dat 

de ouders van de geadopteerde niet de biologische ouders zijn en dat er in een ver land nog 

ouders wonen. Voor sommige – voornamelijk jonge – kinderen is een dergelijke boodschap in 

eerste instantie verwarrend. Over het algemeen wordt de adoptie van één de ouders door de 

kinderen als heel normaal beschouwd. 

“Mijn dochter ziet nu dat haar papa wit is en ik bruin. Ze zegt het zelf: ‘Jij, broer en ik zijn 

lekker bruin en papa lekker niet!’. Dat is gewoon een feit.”   

“Mijn kinderen vinden dat een mooi kerstverhaal: een kindje dat in een kerk ten vondeling 

wordt gelegd. Dat is een verhaal, een feit.”  

Vaak komt het eerste besef van de kinderen dat er iets anders is aan hun gezin, wanneer ze 

een notie van kleur ontwikkelen. Meestal hebben de eerste vragen van de kinderen dan ook 

betrekking op dit kleurverschil. Een verhaal van een jonge moeder met een zoon van vier jaar 

vormt een mooie illustratie.  

“De eerste vraag van mijn zoon kwam op zijn vier jaar. Hij vroeg: ‘Waarom ben jij bruin, 

papa roze en ik tussenin?’. En toen dacht ik: ‘Ja, dat is de eerste vraag. De kogel is door 
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de kerk. Wat nu?’. Na die eerste vraag ben ik recht door zee gegaan. Een tijdje later 

vroeg hij ook: ‘Dan zijn oma en opa niet mijn echte grootouders?’. En dan heb ik moeten 

zeggen dat dit zo is. Ik heb toen uitgelegd in simpele woorden dat mijn papa niet voor mij 

kon zorgen.”  

Eens de kinderen wat ouder worden en zich ten volle realiseren wat adoptie inhoudt is het 

adoptie-issue vaak minder aanwezig in de opvoeding. Uit de paar interviews met gezinnen met 

iets oudere kinderen bleek dat het feit dat één van de ouders geadopteerd is niet direct leeft in 

het dagelijkse leven, maar wel latent aanwezig is. Een vader van twee pubers getuigt.  

“Die adoptie speelt weinig rol in hun leven, maar het is wel aanwezig. Af en toe wordt dat 

wel getriggerd en komt dat ter sprake. Het speelt wel mee in hun belevingswereld. Ze 

zijn er fier op dat ze een beetje anders zijn.”   

Uit dit alles kunnen we afleiden dat kinderen van geadopteerden zich niet dezelfde vragen 

stellen als hun geadopteerde ouder. Als kind worstelden velen van hen met hun identiteit als 

geadopteerde. De vraag ‘Waarom heeft mijn moeder mij afgestaan voor adoptie?’ speelt voor 

velen lange tijd in hun hoofd. Dergelijke vragen stellen zich echter niet bij de kinderen van een 

geadopteerde. Het kind is zelf niet geadopteerd, dus het hoeft zich ook niet af te vragen wie zijn 

ouders zijn. Enkele ouders vertellen hoe hun kinderen omgaan met de adoptie.  

“Zij zien dat ik bruiner ben dan een normale mama. Maar voor hen maakt dat niet uit. Ik 

ben hun mama, punt uit. Waar ik uiteindelijk nog verder vandaan kom dat is niet zoals ik 

het me vroeger heb afgevraagd.”  

“Zij zijn niet geadopteerd, dus ze stellen zich de vragen niet zoals mensen die 

geadopteerd zijn. Zij hebben een mama en een papa zoals iedereen, met een 

gezinssituatie zoals iedereen, met broers en zussen zoals iedereen en toevallig is hun 

mama bruin en hun papa niet.” 

ROL CULTUUR  
 
Naast de adoptie op zich vormt ook de cultuur en het land van herkomst van één van de ouders 

een extra dimensie voor de opvoeding. De mate waarin deze cultuur de opvoeding van de 

kinderen kleurt komt in dit onderdeel aan bod.  

In alle gezinnen krijgt de cultuur van het land van herkomst van de geadopteerde een zekere 

plaats in de opvoeding. Bij het ene gezin is dit meer aanwezig dan in het andere, maar het 
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maakt steeds op één of andere manier deel uit van de opvoeding. Een jonge moeder geeft weer 

op welke wijze ze deze cultuur wil overbrengen naar haar kinderen.  

“Mijn kinderen kunnen enkel fier zijn op hun Indonesische roots, dat kan enkel een 

meerwaarde betekenen. Het is een prachtig land met een prachtige cultuur. Voor hen is 

dat iets extra, dat niet beklemmend moet zijn. Hun mama komt van daar en zij eigenlijk 

ook een beetje. Dat is eigenlijk eerder fierheid.”  

Drie van de tien families gingen reeds samen met hun kinderen op reis naar het land van 

herkomst van de geadopteerde ouder. De motivatie hiervoor is vooral dat ze het belangrijk 

vinden dat hun kinderen kennismaken met het land en de cultuur waaruit zij afkomstig zijn. Één 

geadopteerde reist binnen enkele maanden samen met haar kinderen af naar haar land van 

herkomst om haar biologische vader en zijn familie te ontmoeten. De overige deelnemers, één 

uitgezonderd, geven allen aan dat ze ooit eens samen met hun kinderen naar hun land van 

herkomst willen reizen. De cultuur wordt als een deel van het leven van de kinderen beschouwd 

en men vindt het belangrijk om hen ermee te laten kennismaken.  

“Ik heb aan mijn man gezegd dat ik het belangrijk vond dat we eerst samen naar 

Indonesië gingen voor we aan kinderen begonnen. Ik wil dat met mijn kinderen later ook 

doen. Dat vind ik wel belangrijk, want dat is mijn achtergrond en ik vind wel dat ze dat 

moeten meekrijgen. Ze moeten weten van waar hun moeder komt.”  

Één deelnemer geeft weer helemaal geen band met het land van herkomst te voelen. Er heerst 

dan ook geen verlangen om samen met de kinderen op rootsreis te trekken.  

“Ik voel geen speciale band met dat land. Ik heb altijd beseft dat de cultuur hier de mijne 

is en heb nooit de drang gehad om terug te gaan. Ik wil niet terug gaan, ook niet nu ik 

kinderen heb.”   

De cultuur van het land van herkomst komt op deze manier duidelijk aan bod in negen van de 

tien gezinnen. Ook in het meer alledaagse leven speelt die cultuur in de meeste gezinnen een 

rol. De meeste ouders willen interesse opwekken omtrent hun land van herkomst. Zo hebben de 

meeste geadopteerden iets in huis dat betrekking heeft op hun adoptie of hun land van 

herkomst, bijvoorbeeld een beeldje van een Indische God, een boek over de Koreaanse cultuur 

of een meubelstuk in Aziatische stijl. Als het land van herkomst in de media komt trekken de 

meeste ouders ook de aandacht van hun kinderen. Via deze weg wil men interesse opwekken, 

maar er wordt in geen enkel gezin echt gehamerd op die cultuur. In elk gezin is de cultuur of het 
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land van herkomst op één of andere manier aanwezig, vooral dan in kleine dingen. Volgend 

citaat van een Koreaanse geadopteerde illustreert dit passend.  

“Met Kerstmis had ik poppetjes uit Korea aan mijn zoon gegeven en hij was daar 

supergelukkig mee. Hij koestert dat ook echt. Ik ben er zeker van dat hij dat later aan zijn 

kinderen zal geven. Hij behandelt dat met heel veel tederheid en fierheid. Voor hem is 

dat Korea, die poppetjes in zijn kast. En ik vind dat goed.”  

Wanneer we stil staan bij de vraag wat men graag wil doorgeven aan de kinderen is te merken 

dat veel van deze antwoorden te kaderen zijn binnen de adoptiecontext of voortvloeien uit de 

culturele achtergrond. Het is dus zeker interessant om dieper in te gaan op waar geadopteerden 

belang aan hechten. Wat veel naar voor kwam tijdens de interviews is het belang dat men hecht 

aan familiebanden. Meerdere geadopteerden benadrukken het belang van familie. Hierbij wordt 

ook de link gelegd naar de eigen familiale geschiedenis.  

“Ik zou het heel spijtig vinden moest een volledig stuk van de familiale geschiedenis weg 

zijn. Ik heb niet veel geschiedenis, maar ik zou wel willen dat het voortleeft.”  

Twee geïnterviewden geven ook weer dat ze net omwille van hun adoptie minder belang 

hechten aan familie en bloedbanden. Wat ook duidelijk een rol speelt in de weergegeven 

antwoorden is de beleving van de eigen opvoeding. Enkele zaken die vermeld worden zijn te 

linken aan bepaalde zaken waar men in de eigen opvoeding niet tevreden over was. Naar zijn 

eigen kinderen toe wil men het graag anders doen. Zo kwam bijvoorbeeld aan bod dat men het 

belangrijk vindt om te weten waar je kinderen mee bezig zijn. Ook aan het hebben van een 

aanwezige vader wordt door één van de proefpersonen belang gehecht, aangezien zij dit gemist 

heeft in haar eigen opvoeding. Ook deze moeder wil het op sommige vlakken anders doen dan 

haar adoptieouders.  

“Omdat ik ben opgegroeid in een heel gesloten gezin heb ik wel de neiging om naar mijn 

kinderen toe heel open te zijn. Ik probeer hen altijd dingen uit te leggen. Omdat ik besef 

dat ik dat als kind wel gemist heb.”  

Andere punten waaraan belang gehecht wordt vloeien rechtstreeks voort uit de adoptie of de 

culture achtergrond. Een moeder legt er de nadruk op dat haar kinderen niet dankbaar moeten 

zijn. Als adoptiekind heeft ze meermaals ervaren dat ze verwacht werd eeuwige dankbaarheid te 

tonen in alle omstandigheden. Dit wil ze niet doorgeven aan haar eigen kinderen. Een andere 

geadopteerde haalt enkele waarden uit het hindoeïsme, de godsdienst die beleden wordt door 
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de biologische familie. Zo geeft ze aan haar kinderen door dat ze zorgzaam moeten zijn en 

respect moeten tonen voor de natuur en voor de mens. Wat ook een aantal keer terug komt is 

dat ouders het belangrijk vinden dat hun kinderen tevreden zijn met wat ze hebben. Men wil het 

besef overbrengen dat men in luxe leeft en dat het ook anders kan. In het verlengde hiervan is 

respect een vaak terugkerend antwoord op de vraag waar men in de opvoeding belang aan 

hecht.  

“Mijn kinderen moeten respect tonen naar de medemens toe. Of dat nu een arm of een 

rijk persoon is of iemand met een ander geloof of overtuiging, je moet respect tonen. Dat 

is voor mij vooral belangrijk. Dat ze niet met oogkleppen op leven en open staan. … 

Hiermee probeer ik mijn kinderen geestelijk rijker te maken.”  

Ook aan het bewust beleven van de roots wordt aandacht geschonken. Één geadopteerde geeft 

weer dat ze graag zou hebben dat haar kinderen opgroeien tot tolerante weldenkende mensen 

die zelf een beeld kunnen vormen van wat er al dan niet in de wereld gebeurt. Daarnaast wordt 

ook fierheid over de cultuur meegegeven en de aanbeveling om uit de twee culturen het mooiste 

te halen. Welke van deze zaken voortvloeien uit de adoptie en de culturele achtergrond kan niet 

met zekerheid gesteld worden. Ook persoonlijke karaktertrekken en de eigen opvoeding hebben 

hierop hun invloed.    

ROL DIVERSITEIT  
 
Ook de ervaringen met diversiteit en racistische opmerkingen kwamen naar voor in het 

onderzoek. Zowel ouders als kinderen kregen reeds te maken met racisme tijdens hun leven. 

Enkele geadopteerden geven weer dat ze tijdens hun kindertijd als een rariteit werden bekeken. 

Ze waren veelal de eerste kinderen met een andere huidskleur in hun dorp en kregen daardoor 

veel aandacht. De generatie van hun kinderen is echter al veel meer vertrouwd met personen 

met een andere huidskleur in het straatbeeld. De beleving dient dus gekaderd te worden binnen 

een andere ontwikkeling. Toch werden reeds enkele kinderen geconfronteerd met kwetsende 

opmerkingen in verband met hun huidskleur. De meeste ouders gaven weer dat ze het 

belangrijk vinden om hun kinderen hier weerbaar tegen te maken. Dit is ook één van redenen 

waarom men aspecten van de cultuur aan bod laat komen in de opvoeding. Een moeder vertelt:  

“Ik wil dat ze daar veel over weten. Als ze geconfronteerd worden met mensen die hen 

uitmaken op straat wil ik dat ze de juiste dingen kunnen zeggen.” 
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Soms doen dergelijke opmerkingen ook terugdenken aan de eigen ervaringen met racisme. 

Ouders willen hun kinderen hiervoor behoeden. En indien dit niet mogelijk is hen zo weerbaar 

mogelijk maken.  

“Mijn kinderen vinden dat erg, maar ik vind het verschrikkelijk als ze ‘Chinees!’ zeggen 

tegen mijn kinderen. Ik heb daar zo vanaf gezien vroeger en daarom vind ik dat zo erg. Ik 

heb altijd gehoopt dat ze zo weinig mogelijk op mij lijken omwille van dat Aziatische. … 

Bij hen is dat gewoon een uiterlijk kenmerk. Bij mij gaat het om mijn verleden. Ik weet 

niet of ze het echt begrijpen, maar ze weten wel dat ze het niet aan hun hart moeten 

laten komen.”   

“Ik maak me er zorgen over dat mijn kinderen bruiner gaan zien dan andere kinderen en 

dat ze daar opmerkingen gaan over krijgen. Misschien omdat ik er anders uit zie. Daar 

denk ik soms over na. Ik zit er meer mee in voor mijn kinderen dan voor mezelf.”  

Tijdens enkele interviews kwam het aan bod dat deze kwestie van huidskleur en racistische 

opmerkingen daaromtrent niet gerelateerd is aan adoptie. Het gaat hier louter om opmerkingen 

op basis van uiterlijke kenmerken. De adoptie van de ouders speelt hier weinig rol. Toch werd 

afgewogen dat het belangrijk is voor dit onderzoek om kort de ervaringen van de gezinnen met 

deze diversiteit aan bod te laten komen. Een vader van twee zonen vertelt dat hij zich nog 

steeds dient te manifesteren als gewone Belg. Aangezien enkele van de kinderen dit wellicht 

ook te wachten staat, wordt het relevant geacht om dit onderdeel te bespreken.   

Naast de opvattingen over de huidskleur van de geadopteerden kwam ook de algemene 

perceptie van de buitenwereld ten opzichte van adoptie meerdere malen aan bod in de 

interviews. De participanten zijn het erover eens dat de perceptie voornamelijk gevormd wordt 

door wat er via de media naar buiten komt over adoptie. Het zijn echter hoofdzakelijk de 

schrijnende verhalen die de media halen. De positieve verhalen waar geadopteerden zelf aan 

het woord gelaten worden, komen niet aan bod. Één moeder vertelt dat de media er steeds in 

slagen om het emotionele aspect sterk uit te vergroten. Daardoor creëert men een forum voor 

enerzijds heel negatieve en anderzijds zeemzoete verhalen waarin adoptie wordt geschetst als 

een daad van goedheid.  
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NAZORG 
  

Op vraag van enkele experten binnen de adoptieondersteuning wordt het onderdeel nazorg 

opgenomen binnen het onderzoek. Aanvullend werd dit dan ook bevraagd tijdens de interviews. 

Acht van de tien deelnemende geadopteerden hebben enige persoonlijke ervaringen binnen de 

adoptienazorg, gaande van gesprekken bij een psycholoog, over het oprichten van een 

praatgroep voor geadopteerden tot het bezoeken van een dag voor geadopteerden. Er werden 

dus heel uiteenlopende vormen van nazorg en ondersteuning besproken. Velen zijn het erover 

eens dat het deugd doet om lotgenoten tegen te komen. Sommige mensen hebben er baat bij 

om mensen te ontmoeten met een gelijkaardige levenservaring. Op deze manier ervaart men 

dat men niet alleen op de wereld is en kan men ervaringen uitwisselen.  

Enkele geadopteerden vertellen vanuit eigen ervaring dat de hulpverlening niet voldoende op de 

hoogte is van hoe men kan omgaan met personen die geadopteerd zijn.  

“Je krijgt als geadopteerde door de hulpverlening heel snel de stempel van 

bodemloosheid, hechtingsproblemen en ondankbaarheid. Hulpverleners nemen zo’n 

zware woorden snel in de mond en dat is als geadopteerde heel pijnlijk.”  

Ook anderen geven weer dat binnen de hulpverlening problemen al te gauw aan adoptie gewijd 

worden. Het dient vermeld dat er ook positieve ervaringen met de hulpverlening worden 

aangehaald. Een aantal participanten laten tevens vallen dat ze niet tevreden zijn over de 

nazorg die geboden wordt via hun adoptieorganisatie. Ook het feit dat sommige 

adoptieorganisaties ontmoedigen om op zoek te gaan naar de biologische ouders valt niet in 

goede aarde. De meerderheid van de geadopteerden in het onderzoek geven aan dat ze niet 

tevreden zijn over het geboden aanbod aan nazorg. Één deelnemer geeft weer dat er wel 

voldoende diensten bestaan, maar dat het moeilijk is om de juiste ondersteuning te vinden. Hij is 

van mening dat er veel mensen zijn die met adoptievraagstukken zitten, maar niet weten waar 

ze terecht kunnen.    
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DISCUSSIE  
 

Nu de resultaten van het onderzoek bekend zijn is het interessant om de terugkoppeling te 

maken naar de literatuur en de probleemstelling. Eerst worden enkele theoretische concepten 

opnieuw aangehaald en geïllustreerd aan de hand van de onderzoeksresultaten. Vervolgens 

wordt getracht een duidelijk antwoord te geven op de vooropgestelde onderzoeksvragen. Dit 

wordt gevolgd door enkele kritische beschouwingen geformuleerd met betrekking tot het 

onderzoeksopzet. Voor de volledigheid wordt dit aangevuld met enkele aanbevelingen voor 

verder onderzoek. Ten slotte wordt kort aangehaald welke bijdrage de resultaten kunnen leveren 

tot de praktijk, de theorie en het beleid.  

TERUGKOPPELING NAAR LITERATUUR 
 

Met de onderzoeksresultaten in het achterhoofd is het interessant om terug te kijken naar de 

contextuele theorie van Boszormenyi-Nagy zoals beschreven in de literatuurstudie. In zijn 

werken schetst Nagy een onvoorwaardelijke en onverbreekbare relatie tussen ouder en kind 

(Verhaegen, 2008). Deze band is volgens Van Heusden (1983) zelfs bestand tegen fysieke en 

geografische scheiding. Deze stelling kunnen we bevestigen vanuit de onderzoeksresultaten. 

Hieruit blijkt namelijk dat de existentiële relatie tussen beide blijft bestaan, ook al betreft het 

veelal een ouder die onbekend is en ver weg woont. Met deze vaststelling kunnen we de 

opmerkingen van de criticasters weerleggen die niet geloven in een onvoorwaardelijke 

biologische band tussen ouder en kind (Nagy & Spark, 1973). Naast deze existentiële relatie 

tussen biologische ouder en kind speelt bij adoptiekinderen ook de aanwezigheid van 

adoptieouders. De relatie tussen beiden kan benoemd worden als een verworven loyaliteit. 

Beide verticale relaties komen doorheen de levenscyclus meerdere malen tegenover elkaar te 

staan. Dit blijkt ook uit het interviewmateriaal waarin meerdere illustraties terug te vinden zijn 

van loyaliteitsconflicten zoals gedefinieerd binnen de contextuele theorie van Nagy en Spark 

(1973). Alvorens we enkele voorbeelden geven dient het vermeld dat loyaliteitsconflicten niet 

enkel voorkomen bij specifieke doelgroepen. Ieder individu krijgt in zijn leven te maken met 

loyaliteitsconflicten. De voorbeelden hieronder beschreven hebben echter een extra dimensie 

omwille van de adoptie van één van de betrokkenen. Verder is het belangrijk te beseffen dat het 

hanteren van loyaliteiten persoons- en leeftijdsgebonden is (SAV, 2010b). De loyaliteitsrelaties 

die in dit onderzoek waargenomen werden tussen geadopteerde ouder en kind zijn dus 

beïnvloed door de persoonskenmerken van ouder en kind en de leeftijdscategorie waarin het 
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kind zich bevindt. Naarmate het kind en de ouder hun levenscyclus verder doorlopen, kan de 

hantering van loyaliteiten sterk wijzigen. In dit opzicht is deze studie slechts een weergave van 

een momentopname.  

Inherent aan de verbondenheid tussen biologische ouders, adoptieouders en de geadopteerde 

is dat deze laatste vroeg of laat in een loyaliteitsdilemma terecht komt (Nagy, 1986). Dit uit zich 

in diverse, veelal onbewust beleefde loyaliteitsconflicten waarvan hier enkele voorbeelden 

gegeven worden. Vele geadopteerden gaan op zoek naar hun biologische ouders omdat ze hun 

existentiële loyaliteitsband willen bestendigen. Het is echter belangrijk dat de geadopteerde 

gerechtvaardige aanspraak kan maken op zijn wortels in het gezin waarin hij opgevoed wordt. 

Dit vormt in sommige situaties een moeilijkheid voor de adoptieouders. Bij de tien deelnemers 

aan het onderzoek was het uitzonderlijk dat de adoptieouders een rootsreis niet aanmoedigden. 

Toch speelt het zoeken naar een evenwicht tussen loyaliteiten soms onderhuids, net zoals in 

volgend fragment.  

“Mijn ouders zeiden dat ze het normaal vinden dat ik op zoek wil gaan naar mijn 

biologische ouders en hen mijn kinderen wil tonen. Maar ik denk dat ze tezelfdertijd heel 

graag willen horen dat ze mijn mama en papa blijven en dat ze daardoor ook de echte 

oma en opa van mijn kinderen zijn.”  

Hoewel de meeste geadopteerden op zoek gaan naar hun biologische ouders blijven velen in 

het ongewisse over de reden van hun adoptie. Doordat de waaromvraag oningevuld blijft wordt 

soms een mythe gecreëerd rond de natuurlijke ouders. Dit verschijnsel werd reeds in 1983 

beschreven door van Heusden (1983) en wordt bevestigd in dit onderzoek. Als we de redenen 

erop naslaan die geadopteerden toekennen aan hun adoptie blijkt dat de meesten een mooi 

verhaal vertellen over hun biologische ouders, hoewel ze eigenlijk geen informatie hebben over 

de omstandigheden waarin ze zijn afgestaan. Het feit dat men ervan uit gaat dat ze afgestaan 

zijn omdat hun ouders hen een beter leven wilden schenken getuigt van een groot 

loyaliteitsgevoel naar de biologische ouders toe. Men dient dus steeds rekening te houden met 

de loyaliteit die de geadopteerde voelt voor zijn natuurlijke ouders. Zoals hierboven reeds 

gesteld is het niet altijd makkelijk om een evenwicht te vinden tussen de existentiële loyaliteit 

naar de natuurlijke ouders en de verplichtingen naar de adoptieouders toe. De onderstaande 

voorbeelden illustreren dit in twee verschillende situaties.  

“Toen ik in India was kreeg ik op een gegeven moment een wespensteek. Dat deed 

geweldig veel pijn. Mijn biologische moeder wou een stukje aan mij trekken en die wou 
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die zorg even dragen en mijn adoptiemoeder natuurlijk ook. Dat was toen wel even 

moeilijk. Ik voelde die spanning ook onder mekaar.” 

  

“Ik had het nog niet verteld aan mijn vader dat ik die gedachten had aan mijn moeder 

tijdens de geboorte van mijn eerste kind. Ik wou niet dat zij dachten dat ik verdriet had. 

En als mijn stiefmoeder dat zou horen, zou ze dat pijnlijk vinden. Ik wil ze geen verdriet 

aan doen.”  

Deze twee diverse situaties illustreren dat loyaliteitsconflicten tussen biologische en 

adoptieouders soms moeilijk zijn om mee om te gaan voor de geadopteerde. Ook in de omgang 

met de eigen kinderen kunnen dergelijke dilemma’s optreden. Zo vindt één moeder het erg 

moeilijk om met haar kinderen over haar adoptie te praten.  

“Het is moeilijk om daar met mijn kinderen over te babbelen. Ze hebben een heel groot 

loyaliteitsgevoel naar mijn ouders toe en ik wil hen niet in de problemen brengen.”  

Zelfs in een situatie waar de relatie met de adoptieouders heel moeilijk verloopt en er heel wat 

negatieve emoties spelen is een grote loyaliteit naar de adoptieouders te merken. Hieruit blijkt 

nogmaals hoe sterk de familieband gewaardeerd wordt.  

“Ik heb nooit gezegd aan mijn kinderen hoe de band met mijn moeder en mijn familie is. 

Uit respect voor die mensen ga ik dat niet doen.”  

Naast loyaliteiten is ook het proces van verontschuldiging een belangrijke speler in de relatie 

tussen biologische ouder en kind. Een belangrijke conclusie die uit het onderzoek kan getrokken 

worden hieromtrent is dat het krijgen van een kind kan helpen om tot voldoende 

verontschuldiging te komen naar de biologische ouders toe. Veel geadopteerden hebben het 

moeilijk om de personen die hen hebben afgestaan te begrijpen en het gebeurde te 

verontschuldigen. Het krijgen van een kind kan hier een invloed op hebben. Voor sommige 

geadopteerden zorgt dit namelijk voor een andere visie ten opzichte van hun adoptie. Anderen 

staan milder tegenover hun biologische ouders eens ze zelf ouder zijn geworden. Ook de 

ervaring van het grootbrengen van een kind kan ervoor zorgen dat men op andere wijze gaat 

kijken naar het eigen adoptieverhaal. Enkele geadopteerden die deelnamen aan het onderzoek 

gaven aan dat ze na het krijgen van een eigen kind beter begrepen waarom hun ouders hen 

hadden afgestaan. Voor anderen werkt het omgekeerd en komt er heel wat boosheid naar 

boven bij het aanschouwen van een klein en kwetsbaar mensje. Maar het onderzoek wijst uit dat 
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ook deze mensen op termijn anders gaan denken en op één of andere manier tot 

verontschuldiging van hun biologische ouders komen. Deze vaststellingen komen overeen met 

de veronderstelling van Femmie Juffer (2001) dat het ouderschap een nieuw licht op de adoptie 

kan werpen.  

Ook een terugkoppeling naar de theorie van Brodzinsky (1992) is op dit punt erg interessant. 

Een vergelijking die hij maakt met de hoedendoos in de kast kan hier uitgelicht en toegepast 

worden op het gevoerde onderzoek. Brodzinsky verwijst naar het feit dat ieder van ons zaken 

heeft waar hij of zij af en toe naar terugkeert in zijn leven. Het zijn zaken uit het verleden en het 

heden die nu en dan onze aandacht opeisen. We stoppen deze zaken weg in een hoedendoos 

in de kast. Het is dus steeds aanwezig in het leven, maar niet expliciet. Naar aanleiding van een 

bepaalde gebeurtenis wordt deze doos af en toe opnieuw uit de kast gehaald en keren we terug 

naar de kwestie. Als we er opnieuw klaar voor zijn, gaat de doos weer de kast in tot een volgend 

moment komt waarop we ernaar zullen terug keren. Brodzinsky (1992) stelt dat dit de betekenis 

is van adoptie in het leven van de meeste geadopteerden. Op basis van de resultaten van dit 

onderzoek kunnen we dit beamen. Voor bijna alle geïnterviewde geadopteerden is adoptie 

impliciet aanwezig tijdens hun leven. Het is er wel, maar blijft meestal op de achtergrond. Bij 

speciale gelegenheden wordt het soms weer even opgerakeld om daarna weer naar de 

hoedendoos in de kast te verdwijnen. Voor veel geadopteerden vormt het krijgen van biologisch 

eigen kinderen zo’n moment waarop de adoptie voor even weer aan de oppervlakte van hun 

leven komt. Bij anderen komt dit moment pas later, bijvoorbeeld in de periode dat hun eigen kind 

even oud is als toen men zelf werd geadopteerd. Het is duidelijk dat geadopteerden op zo’n 

moment terug kijken naar een verleden dat hen gevormd heeft. Als we echter kijken naar hoe de 

kinderen van geadopteerden deze adoptie beleven is het belangrijk om ervan bewust te zijn dat 

er een ander accent gelegd wordt. Waar de geadopteerden terug kijken naar een vormend 

verleden, leven hun kinderen in een vormend heden en staan ze tegenover een vormende 

toekomst (Nagy & Krasner, 1994). De kinderen kijken dus slechts in beperkte mate terug op het 

verleden van hun ouders. Zij staan vooral in het leven van nu en kijken uit naar hun toekomst. 

De adoptie van hun ouders speelt hier in de meeste gevallen slechts een kleine rol in.  

Als we de vergelijking van de hoedendoos in de kast volgen, kunnen we ervan uit gaan dat 

adoptie een invloed blijft hebben op het leven van de geadopteerde en zelfs op dat van de 

volgende generaties  (Cox & Lieberthal, 2005). Bij deze volgende generatie moeten we de 

beleving van de kinderen binnen een andere ontwikkeling plaatsen dan de beleving van hun 

ouders. Brodzinsky (1992) stelt dat de beleving van mensen die geadopteerd zijn zich zal 
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aanpassen, naarmate het instituut adoptie verandert. De beleving en de kijk op adoptie zal 

vermoedelijk veranderen naarmate er steeds meer ontraditionele gezinsvormen ontstaan. Zo zal 

voor kinderen van geadopteerde volwassenen adoptie een andere betekenis hebben, louter op 

basis van de maatschappij waarin ze opgroeien. De wijze waarop men in onze cultuur over 

adoptie denkt heeft namelijk ook een invloed op het leven van de geadopteerde. De 

geadopteerden zelf waren vaak de eerste kleurlingen in hun dorp. Soms waren ze zelfs heuse 

bezienswaardigheden. Hun kinderen worden echter geboren in een samenleving waar 

ontraditionele gezinsvormen en mensen met een andere huidskleur veel couranter voorkomen. 

Naast kinderen van gescheiden ouders, kinderen met een alleenstaande moeder en kinderen 

van een homoseksueel koppel, zijn kinderen met een geadopteerde mama of papa minder 

speciaal dan dertig jaar geleden het geval was. Een verandering van het instituut adoptie brengt 

ook meer openheid met zich mee. Het invoeren van de adoptiedriehoek heeft ervoor gezorgd 

dat met meer openheid kan gesproken worden over afstand en adoptie (Waanders, 2005a). 

Gekaderd binnen deze maatschappelijke ontwikkelingen zou het voor geadopteerden 

makkelijker moeten zijn om het met hun kinderen over adoptie te hebben. In hun eigen kindertijd 

was adoptie vaak nog taboe als gespreksonderwerp.  

TERUGKOPPELING NAAR ONDERZOEKSVRAGEN  
 

Onderzoeksvraag 1: ‘Hoe beleven volwassen geadopteerden de loyaliteitsrelaties met 

hun kinderen, adoptieouders en biologische ouders en welke veranderingen doorheen de 

tijd beschrijven zij in deze relaties?’  

In bovenstaande studie werden de relaties tussen geadopteerde, adoptieouders, biologische 

ouders en  kinderen geschetst. Uit het onderzoek kwam duidelijk naar voor dat deze relaties 

onderhevig zijn aan veranderingen doorheen de levensloop. Dergelijke veranderingen kunnen 

plaatsvinden naar aanleiding van specifieke gebeurtenissen. Een belangrijke levensgebeurtenis 

die veranderingen in relaties kan veroorzaken is het krijgen van een kind. Ook voor ouders die 

niet geadopteerd zijn brengt het ouderschap een grote verandering in hun leven teweeg. Veel 

van de weergegeven reacties zijn dus niet eenduidig te wijten aan de adoptie van één van de 

ouders, maar evengoed aan het ouderschap op zich. Het onderzoek maakt wel duidelijk dat het 

geadopteerd zijn van één van de ouders een extra dimensie biedt aan het ouderschap. Zo 

getuigt ook een vader van twee zonen.  
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“Kinderen krijgen is voor iedereen speciaal. Maar voor mij is dat toch 

diepgaander, omdat het een band met vroeger geeft.” 

Om een antwoord te geven op de eerste onderzoeksvraag wordt kort samengevat welke 

veranderingen het krijgen van een kind kan teweeg brengen in de loyaliteitsrelaties tussen de 

verschillende betrokkenen. De voornaamste verandering ten gevolge van een geboorte is de 

andere rollen die toegekend worden aan de betrokkenen. De geadopteerde wordt ouder en 

zowel de biologische als de adoptieouders worden grootouders. Dit brengt met zich mee dat 

men in beide relaties als ouder ten opzichte van elkaar komt te staan. De relatie tussen ouder en 

kind wordt dus aangevuld met deze van ouder tot ouder. Een verandering in de beleving van de 

loyaliteitsrelaties naar de biologische en/of adoptieouders toe kan hier het gevolg van zijn. Men 

kan zich namelijk beter inleven in de omstandigheden van een geboorte en de opvoeding van 

een kind. Getuige hiervan is de meermaals herhaalde uitspraak dat je pas kan weten wat het is 

om ouder te zijn van zodra je zelf een kind hebt. Zoals reeds vermeld worden zowel de 

biologische als de adoptieouders grootouders als gevolg van de geboorte van een kleinkind. In 

de relatie tussen geadopteerde en adoptieouders zorgt dit er in de meeste gevallen voor dat ze 

hun relatie intenser gaan beleven. Enkele geadopteerden geven echter ook weer dat zij deze 

veranderingen in de relatie met hun adoptieouders niet ervaren. Ook in de relatie tussen 

geadopteerde en zijn biologische ouders is er een verschil in beleving te merken. Door de 

geboorte van een eigen kind wordt bij veel geadopteerden de gedachte aan de eigen ouders 

aangehaald. Bij sommigen zorgt dit ervoor dat de binding met de biologische ouders sterker 

aanwezig is dan voorheen. Opmerkelijk is echter dat deze binding er niet per definitie voor zorgt 

dat men zijn biologische ouders ziet als grootouders voor zijn kinderen. De meeste 

geadopteerden kennen deze rol niet toe aan hun biologische ouders, noch in passieve noch in 

actieve zin.   

Uit het gevoerde onderzoek werd reeds duidelijk dat het krijgen van biologisch eigen kinderen 

op bepaalde momenten in het leven voor een confrontatie met de adoptie kan zorgen. Een 

eerste gebeurtenis die voor een dergelijke confrontatie kan zorgen is de geboorte van een 

biologisch eigen kind. Het kind vormt hiermee de eerste bloedverwant van de geadopteerde. De 

loyaliteitsrelatie tussen ouder en kind ontwikkelt zich op normale wijze, aangezien het een 

normale ouder-kind relatie betreft. De adoptie van één van de ouders vormt een extra dimensie 

voor deze relatie. Het verleden van het kind begint immers bij de geadopteerde ouder. Dit besef 

zorgt voor veel geadopteerde ouders voor een sterk gevoel van binding met hun eigen kind dat 

tevens hun eerste bloedverwant is. Hierdoor krijgen de gelijkenissen tussen ouder en kind veel 
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aandacht. Enkele geadopteerden geven aan dat naast de geboorte ook het moment waarop het 

kind de leeftijd heeft waarop men zelf werd afgestaan of in België aankwam gevoelig ligt. De 

aanblik van het eigen kwetsbare kind zorgt voor een confrontatie met het persoonlijke verleden 

van de geadopteerde. Verder kunnen ook de eerste vragen van het kind over de huidskleur en 

de adoptie een trigger vormen om terug te kijken naar de adoptie. Voor sommigen vormt dit 

moment zelfs een aanzet om op zoek te gaan naar de biologische familie.  

Als aanvulling op dit antwoord op de eerste onderzoeksvraag dienen we te stellen dat er nog 

andere gebeurtenissen zijn die de loyaliteitsrelatie tussen de betrokkenen beïnvloeden. Een 

beschrijving van deze veranderingen doorheen de tijd is hier echter niet aan de orde.  

Onderzoeksvraag 2: ‘In welke mate kleurt een interlandelijke adoptie van één van de  

ouders de (opvoedings)relatie met en de opvoeding van de kinderen?’  

Uit het gevoerde onderzoek blijkt dat de interlandelijke adoptie van één van de ouders in alle 

deelnemende gezinnen de opvoeding van de kinderen in zekere mate kleurt. De wijze waarop 

de ouders zelf omgaan met hun adoptie en welke betekenis deze heeft in hun leven heeft een 

zekere invloed op de manier waarop de adoptie doorschemert in de opvoeding. Aangezien deze 

studie slechts tien verhalen betreft is het moeilijk een algemeen besluit te trekken uit deze 

informatie. Toch wordt hieronder geprobeerd een duidelijk antwoord te formuleren op de tweede 

onderzoeksvraag.  

In het kader van deze vraagstelling was het interessant om na te gaan hoe ouders hun adoptie 

verklaren naar hun kinderen toe. Hoewel ieder vertelde hier erg open in te zijn, waren er grote 

verschillen te merken in de informatie die de kinderen te horen kregen. De ene ouder houdt het 

bij ‘mama komt van een ver land waar de zon altijd schijnt’ en anderen vertellen erg 

gedetailleerd alles wat ze weten over hun verleden en hun biologische ouders. Op basis van het 

gevoerde onderzoek kunnen we vermoeden dat de beleving van de volwassenen omtrent hun 

adoptie hier een rol in speelt. Enkele geadopteerden die het moeilijk hadden met hun adoptie, 

ervaren het als een moeilijke taak om er met hun kinderen over te praten. Wat verder nog 

duidelijk naar voor komt is dat de notie van kleur een belangrijke rol speelt. Van zodra de 

kinderen kleurverschillen herkennen gaan ze stil staan bij de andere huidskleur van één van hun 

ouders. Dit vormt vaak de aanleiding voor de eerste vragen omtrent het kleurverschil en de 

adoptie. Opmerkelijk is dat ditzelfde fenomeen ook waar te nemen valt bij de evolutie die de 

geadopteerden zelf doormaakten als kind. Ook bij hen zorgde de eerste notie van kleur voor 

heel wat vragen omtrent hun identiteit en het verleden.  
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Buiten deze gelijkenis tussen de beleving van ouder en kind zijn er verder weinig 

overeenkomsten terug te vinden. Het kind stelt zich namelijk niet dezelfde vragen als de 

geadopteerde ouder in de kindertijd. Het is zoals één van de participanten vertelt:  

“Zij zijn niet geadopteerd, dus ze stellen zich de vragen niet zoals mensen die 

geadopteerd zijn. Zij hebben een mama en een papa zoals iedereen, met een 

gezinssituatie zoals iedereen, met broers en zussen zoals iedereen en toevallig is hun 

mama bruin en hun papa niet.” 

Behalve het feit dat één van de ouders een andere huidskleur heeft, verkeren de kinderen van 

interlandelijk geadopteerden niet in een speciale situatie. De adoptie van één van hun ouders 

zorgt dus niet voor aanzienlijk grote verschillen in hun opvoeding. De adoptie en de culturele 

achtergrond die daarmee gepaard gaan kan eerder beschouwd worden als een extraatje dat 

zich voor het merendeel van de tijd op de achtergrond afspeelt. Net als in de metafoor van de 

hoedendoos wordt dit af en toe eens opnieuw opgehaald. Meestal naar aanleiding van een 

speciale gebeurtenis, bijvoorbeeld een bezoek aan het land van herkomst van de geadopteerde 

ouder met heel het gezin.  

Hoewel de adoptie niet speelt op de voorgrond, komen er toch enkele zaken naar voor die 

gelinkt kunnen worden aan de adoptieachtergrond als we kijken naar de antwoorden op de 

vraag waar men in de opvoeding belang aan hecht. Enkele ouders maken de vermelding dat ze 

wensen dat hun kinderen wereldburgers worden en respect tonen voor alle mensen, 

onafhankelijk van hun ras, religie of overtuiging. Ook aandacht voor de familiale geschiedenis en 

de familiebanden wordt enkele malen aangehaald als een punt waar aandacht aan besteed 

wordt in de opvoeding. Daarnaast vormt ook diversiteit een extra aandachtspunt in de 

opvoeding. Daar veel geadopteerden als kind in aanraking kwamen met racisme, vinden ze het 

belangrijk om hun kinderen hier weerbaar tegen te maken. Met de rest van het 

interviewmateriaal in ons achterhoofd kunnen we stellen dat deze accenten deels voortvloeien 

uit het feit dat één van de ouders geadopteerd is. Naast de klemtoon die gelegd wordt op deze 

waarden is de adoptie vaak ook op de achtergrond aanwezig in het alledaagse leven van het 

gezin. Zo heeft men bijvoorbeeld belangstelling voor de culturele achtergrond bij het decoreren 

van het huis of vestigt men de aandacht op berichten in de media omtrent adoptie en/of het land 

van herkomst. De culturele roots worden dus wel op één of andere manier in huis gehaald. Bijna 

alle ouders hebben ook de wens om ooit met hun gezin terug te gaan naar hun land van 

herkomst om samen de cultuur te verkennen.  
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KRITISCHE BESCHOUWINGEN   
 

Het werken met exploratief onderzoek brengt enkele beperkingen met zich mee. De keuze voor 

het uitvoeren van een dergelijk onderzoek vloeide voornamelijk voort uit het ontbreken van 

voorafgaand onderzoek. Bijgevolg waren er geen duidelijke hypothesen die aan de grondslag 

lagen van het onderzoek. Tijdens het verzamelen van de data werd een onderzoeksinterview 

gehanteerd. Een dergelijke methode is flexibel, gevoelig voor de context en afhankelijk van de 

persoonlijke interactie tussen interviewer en geïnterviewde (Kvale, 1994). Dit is ook nodig om de 

ervaringen van de betrokkenen te verkennen en de nodige informatie te verzamelen. Men zou 

kunnen stellen dat deze kenmerken het moeilijk maken om de intersubjectiviteit en de 

generaliseerbaarheid van het onderzoek te garanderen. Door het kleine aantal 

onderzoeksobjecten is een generalisering van de informatie niet mogelijk. We kunnen echter de 

vraag stellen of een dergelijke generalisering van kwalitatieve data wel wenselijk is. De 

verzamelde data betreffen namelijk persoonlijke ervaringen en belevingen van individuen en 

deze vallen überhaupt niet te generaliseren (Kvale, 1994).  

Een andere beperking van de studie hier beschreven is de specificiteit van de kleine 

onderzoeksgroep. Bij het samenstellen van de onderzoeksgroep werden twee inclusiecriteria 

gehanteerd, namelijk interlandelijk geadopteerde en ouder van één of meerdere kinderen. 

Hoewel dit de enige inclusiecriteria waren voor deelname aan het onderzoek zijn in de 

uiteindelijke onderzoeksgroep enkele trends te merken die niet beoogd waren. Zo zijn negen 

van de tien geïnterviewden vrouwelijk geadopteerden. Een eenduidige verklaring hiervoor kan 

niet voorgelegd worden. Wat wel een bijdrage zou kunnen leveren in het bereiken van een 

meerderheid van vrouwen is dat de interesse bij vrouwen groter is om deel te nemen aan een 

onderzoek waar gepeild wordt naar de persoonlijke beleving. Een andere mogelijke verklaring is 

dat vrouwen meer beroep doen op de media waarin oproepen geplaatst werden tot deelname 

aan het onderzoek. Zoals voornoemd betreffen deze verklaringen louter gissingen en kan hier 

geen bewijs voor geleverd worden. Een andere trend die waar te nemen valt in de 

onderzoeksgroep is dat zes van de tien geïnterviewde geadopteerden afkomstig waren uit India. 

Er zijn echter geen volledige cijfergegevens beschikbaar voor de adopties in de jaren zeventig 

en tachtig, dus is het moeilijk om ook hier een eenduidige verklaring te vinden. Volgens 

adoptieorganisatie “De Vreugdezaaiers” werd in die periode voornamelijk geadopteerd uit India. 

Officiële gegevens zijn hierover echter niet beschikbaar aangezien de geregistreerde tellingen 

pas van start gingen in 1991. “De Vreugdezaaiers” kan wel cijfergegevens voorleggen voor de 
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adopties binnen de eigen organisatie. Als we deze bekijken, kunnen we vaststellen dat er in die 

periode vooral uit India geadopteerd werd. Dit is alvast een deel van de verklaring waarom een 

groot deel van de participanten afkomstig is uit India. Ook het werken met snowball sampling als 

methodiek kan ertoe bijgedragen hebben dat veel mensen uit India bereikt werden. Dit vormt 

allicht niet de voornaamste reden aangezien de meeste geadopteerden uit India onafhankelijk 

van elkaar bereikt werden. Een laatste opmerkelijke trend binnen de onderzoeksgroep is dat 

acht van de tien deelnemers dertigers zijn. De overige twee participanten betreffen een twintiger 

en een veertiger. De dertigers zijn allen geadopteerd in de periode 1976-1983 en zijn nu ouder 

van één of meerdere peuters, kleuters en/of lagere schoolkinderen. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat de interlandelijke adopties sinds 1976 goed op gang kwamen (A. Deprest, 

persoonlijke communicatie, 04/20/2011). De geadopteerden die nu tot de groep dertigers 

behoren maken dus deel uit van de eerste grote golf van geadopteerden die naar België 

kwamen en zijn daarmee de eerste aanzienlijke groep geadopteerden die reeds kinderen 

hebben. Of een dergelijke verklaring volstaat voor de meerderheid aan dertigers in het 

onderzoek is echter niet zeker.  

Ook bij het methodologisch opzet van de studie kunnen enkele kritische opmerkingen gemaakt 

worden. Als we nagaan of er sprake is van interne validiteit, kan de vraag gesteld worden of de 

steekproef een adequate afspiegeling vormt van de populatie. De meeste participanten werden 

bereikt aan de hand van een oproep in media betrokken bij adoptieondersteuning. Enerzijds kan 

men er dus vanuit gaan dat de personen die reageerden op de oproep nog enigszins bezig zijn 

met hun adoptie, aangezien ze deze media bezoeken. Anderzijds zorgt een dergelijke oproep 

ervoor dat de reactie zal komen van de meest geëngageerde lezers. Veel geadopteerden die 

deelnamen aan dit onderzoek waren dan ook erg enthousiast om te vertellen over hun adoptie 

en de opvoeding van hun kinderen. Ondanks de vele moeite die gedaan werd om via 

verschillende kanalen participanten te bereiken, valt het te betwijfelen of de steekproef een 

adequate afspiegeling vormt van de populatie. Voorzichtigheid is ook geboden bij pogingen tot 

generalisatie van deze data naar alle geadopteerden. Deze studie betreft een exploratieve 

studie met slechts tien deelnemers. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen dus 

geen conclusies getrokken worden voor de hele populatie van volwassen interlandelijk 

geadopteerden. Dit onderzoek geeft de beleving weer van tien personen en zoekt een lijn in 

deze ervaringen. Hoewel men de resultaten niet kan veralgemenen naar heel de populatie, kan 

deze neerslag toch een houvast bieden aan geadopteerden en onderzoekers binnen de 

adoptieondersteuning. Het kan een aanzet tot nadenken bieden en nieuwe vragen definiëren. 

Een enigszins ambitieuze doelstelling is dat dit onderzoek voor een nieuwe context van 



57 
 

betekenisverlening zou kunnen zorgen. De hoop bestaat dan ook dat dit onderzoek inspirerend 

kan zijn voor anderen en dus een generatief karakter bezit (Wardekker, 1999).  

Als onderzoeker binnen kwalitatief onderzoek is het tevens belangrijk om de eigen positie 

kritisch in vraag te stellen. Het is namelijk onmogelijk om volledig vrij en objectief in een 

onderzoek te stappen. Elk individu is beïnvloed door ervaringen uit het verleden en kennis die 

men heeft opgedaan (Heath & Cowley, 2004). Net als ieder ander ondervindt ook de kwalitatief 

onderzoeker invloed van deze gebeurtenissen. De analyse uitgevoerd door de onderzoeker zal 

dan ook steeds enigszins gekleurd zijn door persoonlijke ervaringen en de culturele positie die 

men inneemt in de maatschappij. Dit idee komt ook terug in de ‘grounded theory’ van Glaser en 

Strauss (1967) waarbinnen de data-analyse van deze studie kan gekaderd worden. Binnen deze 

werkwijze wordt de onderzoeker aanzien als een sociaal wezen wiens ervaringen, ideeën en 

assumpties bijdragen tot de wijze waarop men zaken interpreteert (Heath & Cowley, 2004). In 

de verzameling van de data en de interpretatie daarvan spelen deze persoonlijke ervaringen dus 

steeds een rol. In het verlengde hiervan is het ook interessant om de vraag te stellen of men, als 

onderzoeker zaken niet specialer maakt dan ze zijn. Vanuit de theoretische achtergrond van de 

onderzoeker kunnen bepaalde verschijnselen onnodig uitvergroot worden. Het is belangrijk om 

op regelmatige basis met voldoende afstand naar de interpretatie van het gevoerde onderzoek 

te kijken om een dergelijke uitvergroting te vermijden.  

AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK  
 

Deze studie betrof een exploratief onderzoek. Voorheen bestond er weinig tot geen onderzoek 

binnen het specifieke gebied waar deze studie op focust. Verder onderzoek in deze richting is 

dus zeker aangewezen. Een eerste mogelijkheid voor het voeren van verder onderzoek is het 

uitvoeren van een vervolgonderzoek op deze studie. Aangezien de participerende 

geadopteerden in dit geval vooral dertigers betreffen, waren vele van de betrokken kinderen nog 

erg jong. De meesten van hen hadden de puberteit nog niet bereikt. Omdat deze periode erg 

interessant is in het kader van de identiteitsvorming loont het zeker de moeite om diezelfde 

groep ouders op te volgen eens de kinderen de puberleeftijd bereiken. Vermits het dan iets 

oudere kinderen betreft, is het eventueel mogelijk om naast de ouders, ook de kinderen zelf te 

interviewen. Zij kunnen gevraagd worden naar hun beleving van de adoptie van hun ouders en 

de veranderende banden binnen de familie die deze met zich meebrengt. Het is zelfs een optie 

om nog een generatie verder te kijken. Één van de geïnterviewden binnen dit onderzoek gaf 

reeds aan dat ze uitkijkt naar het moment dat haar dochter ook moeder zal worden. Het 
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verlangen heerst om van moeder tot moeder te kunnen spreken met de eigen dochter. Verder 

onderzoek kan dus gevoerd worden naar de loyaliteits- en opvoedingsrelaties tussen 

geadopteerde grootouders, hun kinderen en hun kleinkinderen.  

Verder zou het ook interessant zijn om een onderzoek te voeren naar de loyaliteits- en 

opvoedingsrelaties tussen binnenlands geadopteerden en hun kinderen. In deze studie werd 

gekozen voor het bestuderen van de interlandelijk geadopteerden. Binnenlandse adopties 

maken echter ook een belangrijk deel uit van het adoptielandschap. Tijdens de selectie van de 

participanten meldden enkele binnenlandse geadopteerden zich aan voor deelname aan het 

onderzoek. Omwille van de strikte inclusiecriteria werden deze voor deze studie geweigerd. 

Maar uit deze reacties blijkt alvast dat er ook binnen de groep van binnenlands geadopteerden 

interesse heerst voor deelname aan een dergelijk onderzoek. Een bijkomend aspect voor 

binnenlands geadopteerden is dat adoptieouders en adoptiekind niet verschillen van huidskleur 

en dat de bespreekbaarheid van de adoptie dus moeilijker ligt. Met dit extra accent is deze 

doelgroep dus zeker een onderzoek waard.   

Een ander onderwerp dat een interessante invalshoek kan bieden voor verder onderzoek is een 

vergelijking maken tussen de beleving van geadopteerde vaders en moeders. Ook een studie bij 

geadopteerde volwassenen die er bewust voor kiezen om geen kinderen te krijgen kan 

interessante resultaten opleveren.   

RELEVANTE BIJDRAGE VAN DE RESULTATEN 
  

Na het weergeven van de beperkingen van dit onderzoek en enkele aanbevelingen voor verder 

onderzoek is het nuttig om te besluiten met de relevante bijdrage van de resultaten van dit 

onderzoek. Vooreerst is gebleken dat er bij de volwassen geadopteerden interesse heerst tot 

deelname aan onderzoek omtrent hun adoptie. Zeker als het gaat om onderzoek dat zich niet 

richt op de psychosociale problematiek die vaak gelinkt wordt met adoptie is de interesse groot. 

Voor veel participanten was hun deelname aan dit onderzoek een gelegenheid om eens stil te 

staan bij de invloed van hun adoptie op de opvoeding van hun kinderen. In enkele gevallen werd 

het duidelijk dat de geadopteerden beter over hun adoptie en hun familiebanden konden 

spreken met een anonieme onderzoeker dan met de eigen kinderen. Hun deelname aan dit 

onderzoek kan voor sommigen een aanleiding zijn om het gesprek met hun kinderen over hun 

adoptie aan te gaan of om stil te staan bij welke rol men die adoptie geeft in de opvoeding. 

Meerdere deelnemers gaven dan ook aan dat ze tevreden waren dat er eindelijk een onderzoek 
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werd gevoerd omtrent de beleving van volwassen geadopteerden. Het feit dat er binnen het 

adoptielandschap weinig naar de geadopteerden zelf geluisterd wordt, vormt voor sommigen 

een bron van frustratie. Dit kan ook onzekerheid met zich meebrengen. Zo gaf één vrouw aan 

dat ze zich soms onzeker voelt omdat ze geen houvast heeft in haar omgeving. Ze kent namelijk 

niemand anders die geadopteerd is en reeds kinderen heeft. Het lezen van de verhalen van 

anderen kan misschien een houvast bieden voor de opvoeding van de eigen kinderen.  

Zoals reeds vermeld in de literatuurstudie maakt het onderdeel nazorg deel uit van deze studie 

op vraag van enkele experten in adoptie. Uit de resultaten omtrent adoptienazorg en 

hulpverlening aan geadopteerden kunnen we concluderen dat er op dit vlak nog heel wat werk 

is. Mogelijks kan deze vaststelling een aanzet bieden voor verder onderzoek in deze richting. 

Het kan interessant zijn om na te gaan welke wensen volwassen geadopteerden precies hebben 

op het gebied van nazorg. Een tweede vaststelling die een boodschap kan bieden voor het 

beleid is deze omtrent negatieve ervaringen met de hulpverlening. Enkele geïnterviewden gaven 

aan dat binnen de hulpverlening problemen al te gauw aan adoptie gewijd worden en dat er te 

weinig gespecialiseerde ondersteuning geboden wordt. Een betere uitbouw van de 

adoptienazorg gericht op volwassen geadopteerden en een brede bekendmaking hiervan strekt 

tot aanbeveling aan het beleid.  

Ook theoretisch kan deze studie een relevante bijdrage leveren. Er wordt namelijk geïllustreerd 

dat een onderzoek omtrent adoptie niet hoeft te starten vanuit een negatieve invalshoek. In dit 

onderzoek worden de geadopteerden zelf aan het woord gelaten. Hierdoor krijg je een eerlijk en 

oprecht verhaal waar noch de positieve noch de negatieve kanten meer dan nodig uitvergroot 

worden. Voor onderzoek omtrent adoptie, maar ook ruimer voor elk onderzoek dat betrekking 

heeft op de beleving van individuen, kan het een les zijn om de individuen meer zelf aan het 

woord te laten. De onderzoeker moet zich niet blind staren op het verlies aan intersubjectiviteit, 

maar zich verrijkt voelen door het persoonlijk verhaal van elk individu. De werkelijkheid die in 

zo’n verhaal naar voor komt is geconstrueerd via taal (Leezenberg & De Vries, 2001). In de taal 

die we hanteren om dergelijk onderzoek te beschrijven is het belangrijk dat we niet vertrekken 

van een taal die enkel problemen uitdrukt. Dit zorgt namelijk voor de constructie en tegelijkertijd 

de instandhouding van de gangbare maatschappelijke tendens van problematisering 

(Vanhauwaert, 2001). Binnen het onderzoeksveld is een positieve invalshoek bijgevolg wenselijk 

om deze tendens van problematisering tegen te gaan.  
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BIJLAGEN 

 

GEÏNFORMEERDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING  
Deelname onderzoek naar de loyaliteits- en opvoedingsrelaties tussen volwassen 

geadopteerden en hun kinderen 

 

Ik,  

……………………………………………………………………………………………………………… 

(volledige naam in drukletters a.u.b.) 

- begrijp dat deze interviews kaderen binnen een thesisonderzoek dat studenten 2de 

Master Orthopedagogiek (UGent) dienen uit te voeren in het kader van hun opleiding.  

- heb voldoende informatie gekregen omtrent het doel van het onderzoek.  

- begrijp dat alle gegevens die ik in het kader van deze interviews verstrek geheel 

vertrouwelijk en anoniem zullen worden verwerkt en enkel in functie van dit onderzoek 

zullen worden gebruikt.  

- heb elke vraag in verband met het onderzoek kunnen stellen.  

Ik weet dat mijn deelname aan het onderzoek op vrijwillige basis gebeurt.  

Ik weet dat ik mijn deelname aan het onderzoek kan stopzetten 

- op elk ogenblik 

- zonder opgave van reden.     

Datum,       Handtekening respondent,  
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LEIDRAAD INTERVIEW 

ADOPTIE OPVOEDING 
 
Verhaal: wat, wanneer, waarom, … 
 
 
Beleving adoptie  

- als kind  
- als adolescent 
- als volwassene 
- als ouder van een kind  
 

> In welke mate heeft uw adoptie invloed  
     gehad op uw leven?  
>  Heeft uw adoptie belangrijke beslissingen in 
    uw leven mee bepaald (studie, job,  
    partner)?  
> Wat neemt u mee voor uzelf in heel dit 
    verhaal, positief en negatief?  
 
Adoptiedriehoek  

- kind tov adoptieouders  
- kind tov natuurlijke ouders  
- adoptieouders tov natuurlijke ouders  

 
> Welke plaats kreeg uw adoptie/cultuur/roots 
    binnen uw eigen  opvoeding?  
 
Rootsreizen  

- Hebt u ooit een rootsreis ondernomen?  
- Wat was de aanleiding hiervoor?  
- Hoe hebt u dit ervaren?  

 
 
Nazorg en ondersteuning  

- Welke ondersteuning hebben u en uw 
adoptieouders gekregen in het 
adoptieproces?  

- Bent u tevreden over deze zorg? Wat 
kan er eventueel beter?  
 

 
Verhaal: beleving geboorte en opvoeding 
 
 
Beleving adoptie  

- als ouder van een kind 
  
 

Interculturele opvoeding  
- Welke plaats krijgt uw adoptie binnen 

de opvoeding van uw kinderen?  
- Wat neemt u mee uit uw ervaringen 

mbt adoptie om door te geven aan uw 
kinderen?  

- Op welke manier kader je je roots naar 
je kinderen toe?  

 
 
Adoptiedriehoek  

- Heeft het krijgen van een kind iets aan 
deze relaties veranderd?  

- Hoe staan je adoptieouders tegenover 
hun kleinkinderen?   

- Hoe staan je kinderen tegenover hun 
natuurlijke en adoptiegrootouders?  

 
Nature/nurture  

- Wat denkt u dat uw kinderen hebben 
meegekregen vanuit hun cultuur, 
ondanks het feit dat zij deze nooit 
beleefd hebben?  
 

Diversiteit  
- Zijn u of uw kinderen ooit in aanraking 

gekomen met racisme? Hoe gaat u hier 
mee om?  
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CODEBOEK NVIVO 
 

Beleving  

   Adoptie  

    Als kind   

      Bespreekbaarheid 

      Diversiteit 

      Moeilijkheden    

      Andere  

    Als volwassene  

      Als ouder  

      Identiteit 

      Verlies en rouwverwerking  

  Geboorte kinderen  

    Gelijkenissen tussen ouder en kind  

 

Loyaliteiten  

  Geadopteerde – adoptieouders 

    Als kind  

    Als volwassene 

      Als ouder  

      Invloed adoptie 

      Loyaliteitsconflict 

      Zwangerschap delen  

  Geadopteerde – biologische ouders  

    Als kind  

    Als volwassene  

      Als ouder  

      Reden adoptie 

      Roots  

  Kind – geadopteerde 

  Kind – biologische grootouders 

  Kind – adoptiegrootouders  
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Opvoeding  

  Diversiteit 

  Nature- nurture 

  Rol adoptie 

  Rol cultuur 

  Waar hecht je belang aan  

    Familie 

    Roots 

 

Nazorg  

  Persoonlijke ervaringen  

  Tips 

 

Rootsreizen  

  Beleving land  

  Motivatie 

  Zoektocht biologische ouders 

 

Andere  

  Mening ten opzichte van adoptie 

  Momenten waar adoptie opspeelt  

    Algemeen  

    Erfelijkheid  

    Leeftijd kind = leeftijd adoptie 

    Naamgeving 

    Vragen kinderen  

    Andere  

  Perceptie rond adoptie van de buitenwereld 

 

 


