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1 Inleiding 

In de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (1989) is de bepaling 
opgenomen dat aspirant adoptieouders (AAO's) ter voorbereiding op de adoptie 
van een eerste buitenlands kind verplicht zijn een voorlichtingsprogramma te 
volgen. De motivatie van de wetgever daarbij is, dat uit onderzoek is gebleken dat 
er een risico bestaat dat interlandelijke adoptie leidt tot problemen. AAO's dienen 
vooraf te weten welke de risico's zijn die zij -en hun kind- lopen, opdat zij in staat 
zijn hun beslissing tot adoptieouderschap gefundeerd en weloverwogen te nemen.  
Zoals gezegd is het volgen van een voorlichtingsprogramma verplicht, en wel 
voor beide ouders. Het programma is ontwikkeld door de Stichting Bureau 
Voorlichting Interlandelijke Adoptie (VIA)1, een onafhankelijke instelling die haar 
werk doet onder toezicht van het Ministerie van Justitie. Het programma wordt 
reeds sinds 1989 aan AAO's aangeboden.  
 
De verplichte voorlichting door Bureau VIA maakt onderdeel uit van de proce-
dure die AAO's moeten doorlopen om in aanmerking te komen voor adoptie van 
een eerste buitenlands kind. Voorafgaand aan de voorlichting dienen zij zich door 
middel van een aanmeldingsformulier in te schrijven bij het ministerie van Justitie 
en krijgen zij een zogenaamd BKA-nummer (buitenlands kind ter adoptie) 
toegekend. 

                                           
1  Per 1 januari 2002 is de stichting Bureau VIA (inclusief de afdeling Video Interactie Begeleiding 

(VIB)) gefuseerd met de Stichting Werkverband Adoptie Nazorg (WAN) in de Stichting Adoptie-
voorzieningen. In dit rapport spreken wij nog over Bureau VIA aangezien de respondenten die in 
het onderzoek zijn benaderd, het Bureau onder deze naam kennen. 



 2

Latere fasen in de adoptieprocedure zijn onder andere een gezinsonderzoek door 
de Raad van de Kinderbescherming, een beginseltoestemming door het ministerie 
van Justitie na een positief advies van de raadsonderzoeker en inschrijving bij een 
vergunninghouder. Vergunninghouders zijn door de overheid erkende instellingen 
die bemiddelen bij interlandelijke adoptie. Zij doen de AAO's een voorstel voor 
een adoptiekind. 
 
In 2001 achtte de minister van Justitie het noodzakelijk het voorlichtings-
programma van Bureau VIA te laten evalueren, opdat het waar nodig of wenselijk 
kan worden verbeterd. Het IVA Tilburg, instituut voor sociaal-wetenschappelijk 
beleidsonderzoek en advies, werd gevraagd dit evaluatieonderzoek uit te voeren. 
In deze rapportage wordt verslag gedaan van de uitkomsten van het onderzoek. 
 
In hoofdstuk 2 worden de onderzoeksvragen en de opzet van het onderzoek 
beschreven. Tevens wordt een beschrijving gegeven van het voorlichtings-
programma van Bureau VIA, dat bestaat uit een handboek en bijenkomsten. 
In de hoofdstukken 3 tot en met 6 worden de uitkomsten van de schriftelijke 
enquêtes onder aspirant adoptieouders en adoptieouders beschreven. Daarbij 
komen de achtergronden van deze groepen aan de orde, evenals de effecten van 
de voorlichting. In hoofdstuk 7 wordt kort ingegaan op de redenen van aspirant 
adoptieouders om de adoptieaanvraag na het volgen van de voorlichting stop te 
zetten en de eventuele rol van de voorlichting hierbij. 
In hoofdstuk 8 komen de meningen van professionals over het voorlichtings-
programma aan de orde. Voorlichters van Bureau VIA, raadsonderzoekers van de 
Raad voor de Kinderbescherming, medewerkers van vergunninghouders en 
medewerkers van de Video Interactie Begeleiding (VIB) en het Werkverband 
Adoptie Nazorg (WAN) komen hierin aan het woord. 
Het rapport wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 9. 
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2 Vraagstelling en onderzoeksopzet 

2.1 Vraagstelling 
 
Doel van het onderzoek is een evaluatie uit te voeren van het voorlichtings-
programma van Bureau VIA, opdat daaraan aanwijzingen kunnen worden 
ontleend om de voorlichting aan aspirant adoptieouders te verbeteren op punten 
waar dat nodig, gewenst en mogelijk blijkt. De evaluatie is gericht op drie 
aspecten van het voorlichtingsprogramma, te weten op het verloop van het 
proces, op de inhoud van het programma en op de resultaten van het programma.  
In het evaluatieonderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen een proces- en een 
effectevaluatie. Inhoudelijke aspecten zijn daarbij te rekenen tot de proces-
evaluatie. De beoordeling van de resultaten van het programma vindt plaats door 
middel van een effectevaluatie (Schema 2.1). 
 
Schema 2.1: Proces- en effectevaluatie. 

 procesevaluatie effectevaluatie 
verloop van proces x  
inhoud van voorlichtingsprogramma x  
resultaten van voorlichtingsprogramma  x 

 
 
Wij gaan nu eerst in het kort in op enkele algemene kenmerken, mogelijkheden en 
problemen die te onderkennen zijn aan het evaluatieonderzoek. Vervolgens wordt 
het onderscheid tussen proces- en effectevaluatie nader toegelicht, waarbij 
tegelijkertijd de probleemstelling nader wordt uitgewerkt in specifieke onder-
zoeksvragen. De paragraaf wordt afgerond met een reflectie op de probleem-
stelling. 
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2.1.1 Evaluatieonderzoek 
 
Theorieën en paradigmata die specifiek betrekking hebben op de evaluatie van 
voorlichting op het gebied van adoptie, zijn niet voorhanden. Patiënten-
voorlichting en de evaluatie daarvan vormen een terrein dat in een aantal op-
zichten verwantschap vertoont met het onderwerp dat in dit onderzoeksvoorstel 
centraal staat. In beide gevallen zijn de inspanningen gericht op verandering of 
verdieping inzake aspecten van kennis en houding. Daarmee zijn er op voorhand 
criteria, normen en verwachtingen bepaald ten aanzien van de gewenste werking 
en het beoogde effect dat men met de voorlichting wil bereiken. Deze criteria, 
normen en verwachtingen weerspiegelen in feite het doel dat met het inter-
ventiemiddel van de voorlichting wordt nagestreefd. In het inmiddels klassiek te 
noemen handboek Patiëntenvoorlichting onder redactie van Damoiseaux en Visser 
(1988) wordt evaluatie omschreven als het vergelijken van het resultaat van een 
interventie met het vooraf geformuleerde interventiedoel (Van Dongen, in: 
Damoiseaux en Visser, 1988:171). 
Opgemerkt wordt verder dat deskundigen het er over eens zijn dat effectieve 
interventie dient te berusten op een pluriforme aanpak, waarbij verschillende 
doelen tegelijk in het vizier worden genomen en verschillende instrumenten 
tegelijk worden ingezet.  
Bij de voorlichting inzake interlandelijke adoptie gaat het om de beïnvloeding van 
kennis èn attitude; en het gaat om mondelinge en groepsvoorlichting in aanvulling 
op schriftelijke en individueel (op aspirant twee- en éénoudergezinnen) gerichte 
voorlichting. In het verleden is reeds een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de 
voorlichting van Bureau VIA door studenten van de Universiteit van Utrecht (Van 
Eembergen et al., 1995). In dit onderzoek is eveneens een (beperkte) proces- en 
effectevaluatie uitgevoerd. De aspecten die in dit onderzoek aan aspirant adoptie-
ouders zijn voorgelegd, zijn vergelijkbaar met de aspecten die in het voorliggende 
onderzoek in de proces- en effectevaluatie aan de orde komen. 
Tenslotte, evenals patiëntenvoorlichting draagt de voorlichting inzake inter-
landelijke adoptie een dynamisch karakter. Een slagvaardig voorlichtingsbeleid 
vereist dat de voorlichting naar vorm en inhoud voortdurend wordt aangepast aan 
de veranderende economische, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen en 
omstandigheden, en de daarmee gepaard gaande veranderende opvattingen van 
(zowel natuurlijke, als pleeg- alsook adoptie-)ouders inzake de uitoefening en 
beleving van hun ouderschap. Het huidig voorgenomen onderzoek vormt een 
illustratie van het besef van deze dynamiek. 
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2.1.2 Effect- en procesevaluatie 
 
Een onderscheid dat in het evaluatieonderzoek vaak wordt gehanteerd (en dat 
eerder terloops ter sprake werd gebracht), is dat tussen de effect- en de 
procesevaluatie. Uiteindelijk gaat het om het effect: leidt de voorlichting tot het 
gewenste resultaat? In het voorliggende onderzoek gaat het erom dat de 
voorlichting door Bureau VIA leidt tot meer kennis en inzicht, en tot een zodanige 
beïnvloeding van de houding van AAO's dat deze laatsten daardoor in staat 
worden gesteld om: 
• een weloverwogen keuze te maken tussen de mogelijkheid om hun aspiraties 

ten aanzien van het door hen voorgenomen adoptieouderschap beter 
geïnformeerd en gemotiveerd door te zetten, en de alternatieve mogelijkheid 
om van deze aspiraties af te zien; en om 

• als zij besluiten door te gaan- beter voorbereid de verdere procedure te 
volgen en na voltooiing daarvan (de voorbereiding op) hun adoptie-
ouderschap verder ter hand te nemen. 

 
Effectevaluatie-onderzoek moet aan het licht brengen in hoeverre deze resultaten 
inderdaad worden gehaald. (Ofwel, in termen van de gehanteerde definitie: in 
hoeverre het vooraf geformuleerde interventiedoel wordt gehaald.) Meer concreet 
gaat het om onderwerpen zoals:  
• de besluitvorming ten aanzien van de adoptie; 
• wensen ten aanzien van het adoptiekind; 
• de houding ten aanzien van adoptie; 
• het zoekgedrag naar informatie over adoptie. 
Steeds staat centraal de vraag, of er onder invloed van deelname aan het 
voorlichtingsprogramma verschuivingen optreden inzake deze onderwerpen. 
Daarnaast is het mogelijk een onderzoeksgroep samen te stellen van huidige 
adoptieouders die ooit voorlichting over interlandelijke adoptie hebben gekregen. 
Doel van een enquête onder hen kan zijn de vraag naar mogelijke ervaren lange 
termijneffecten van voorlichting:  
• Is de verkregen voorlichting in de eigen praktijk van het adoptiefouderschap 

herkenbaar/volledig/open?  
• Is de voorlichting achteraf gezien nuttig/voldoende diepgaand? 
• Helpt de ontvangen voorlichting nu nog; zijn er belangrijke onderwerpen 

buiten beeld gebleven? 
• Werd/wordt het handboek nog geraadpleegd? 
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Om de waargenomen resultaten -of het uitblijven daarvan- te kunnen interpreteren 
is het onderzoek naar deze resultaten alléén niet voldoende. Ook het proces dat tot 
de resultaten heeft geleid -de mensen en de middelen die daarbij werden ingezet; 
de wijze waarop dat gebeurde- dient door middel van een procesevaluatie kritisch 
te worden beschouwd. De vraag luidt hier hoe het voorlichtingsprogramma inzake 
interlandelijke adoptie werd uitgevoerd: verliep dit conform het door Bureau VIA 
opgestelde protocol? Als er afwijkingen zijn, in hoeverre kunnen die dan van 
invloed zijn geweest op de resultaten? 
Een tweede reeks van vragen betreft de kwaliteit van het voorlichtingsprogramma 
en van het voorlichtingsmateriaal. Er wordt gebruik gemaakt van: 
• Schriftelijk materiaal (handboek): hoe wordt dit materiaal -gelet op vorm, 

inhoud, begrijpelijkheid- beoordeeld: als kennisbron op zichzelf, en als 
opstapje tot de groepsbijeenkomsten? 

• Groepsbijeenkomsten onder professionele leiding van twee medewerkers van 
Bureau VIA: zijn de bijeenkomsten goed georganiseerd en goed van opzet? 
Hoe wordt de (bege)leiding beoordeeld? 

 
 
2.1.3 Reflectie 
 
Met name twee onderwerpen hebben de onderzoekers bezig gehouden bij de 
voorbereiding en de opstelling van de vraagstelling van het onderzoek. 
In de eerste plaats was de interpretatie van de vraagstelling voorwerp van nadere 
bestudering. In de startnotitie van het WODC (WODC, 2001) wordt gefor-
muleerd dat het algemene doel van het VIA-voorlichtingsprogramma is, de 
AAO's voor te bereiden en een weloverwogen keuze te laten maken inzake de 
adoptie. Het doel van de effectevaluatie zou daarmee zijn: na te gaan of AAO's 
na de voorlichting beter dan daarvoor voorbereid zijn op en beter in staat zijn om 
een beslissing te nemen over het al dan niet adopteren van een kind uit het 
buitenland. Maar zijn een betere voorbereiding en een meer weloverwogen keus 
wel objectief te meten in een onderzoek van sociaal-wetenschappelijke signatuur, 
binnen het bestek van de gegeven randvoorwaarden van tijd en geld? De conclusie 
was dat het mogelijk is te vragen naar de subjectieve opvattingen van de 
betrokken AAO's: hebben zij naar hun eigen, subjectieve, opvatting het idee, dat 
zij na en als gevolg van het volgen van het voorlichtingsprogramma beter in staat 
zijn een gefundeerde keuze te maken voor of tegen adoptie; en hebben zij het idee 
dat zij -bij een positieve keuze- straks beter voorbereid hun adoptieouderschap 
zullen kunnen aanvangen?  
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Voor de operationalisering van deze vragen is een vervolgvraag van belang, en 
wel die naar de aard van de samenhang tussen deze subjectieve opvatting, 
enerzijds, en het volgen van het voorlichtingsprogramma, anderzijds. Leiden 
meer kennis en een beter begrip van de interlandelijke adoptie, van het 
hechtingsproces, of van andere zaken, op zichzelf tot een kwalitatief betere 
besluitvorming? Zeker zijn deze en andere onderwerpen op zichzelf belang-
wekkende zaken. Maar belangrijker nog zijn ze als aanleiding om erover van 
gedachten te wisselen, onder meer met andere AAO's, waartoe tijdens de 
bijeenkomsten ook gelegenheid wordt geboden. En wellicht het meest belangrijk 
zijn ze als aanleiding om er als AAO over te communiceren met de eigen partner, 
of als alleenstaande AAO met de eigen primaire omgeving. Voorlichting levert, 
met andere woorden, aanleiding tot communicatie, die op haar beurt gelegenheid 
geeft de gedachten te ordenen, die dwingt tot stellingname, en die ook 
confronteert met de schaduwzijden van interlandelijke adoptie. Langs die (om)-
weg mag men veronderstellen dat voorlichting leidt tot betere besluitvorming. 
 
Een tweede onderwerp van reflectie werd gevormd door de vraag, of, en zo ja op 
welke wijze, een controlegroep van (nog) niet voorgelichte AAO's zou kunnen 
bijdragen aan een beter begrip van de effecten van deelname aan het voor-
lichtingsprogramma van Bureau VIA. Natuurlijk kan de vraagstelling geen 
betrekking hebben op de procesevaluatie, want de betrokkenen hebben het pro-
gramma niet doorlopen. Het betrekken van een controlegroep in het onderzoek 
kan er wel toe bijdragen dat een meer geldig antwoord wordt verkregen op de 
vraag, of deelname aan het voorlichtingsprogramma leidt tot een betere besluit-
vorming inzake de adoptie en tot een betere voorbereiding op het adoptie-
ouderschap.  
Bijzondere aandacht is ook vereist bij de samenstelling van de controlegroep. De 
controlegroep is samengesteld uit aanvragers (AAO's) die op de wachtlijst staan 
voor voorlichting van Bureau VIA. Om over goed vergelijkbare groepen te 
kunnen beschikken dienen zij zich in ongeveer dezelfde periode voor adoptie te 
hebben aangemeld als de leden van de experimentele groep. Er is daarom voor 
gekozen de experimentele en controlegroep samen te stellen uit opeenvolgende 
cohorten van AAO's die zich bij het ministerie van Justitie hebben ingeschreven 
voor adoptie. Een uitgebreide toelichting op de samenstelling van de controle-
groep is uitgewerkt in Bijlage 1. 
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2.2 Onderzoeksopzet 
 
Gelet op de veelzijdigheid en de complexiteit van de vraagstelling is gekozen voor 
een verscheidenheid aan methoden en technieken van onderzoek, en voor een 
verscheidenheid aan onderzoeksbronnen en informatiedragers. Voor de proces-
evaluatie en de effectevaluatie worden de bij de onderzoeksvragen passende 
methoden en bronnen beschreven. 
 
 
A Procesevaluatie 
 
A1 Wordt het programma uitgevoerd conform de opzet en de planning? 
 Zijn de middelen en mensen die worden ingezet van voldoende niveau? 
Voor de beantwoording van deze vragen zijn de volgende bronnen geraad-
pleegd: 
• documenten (verslagen, nota's) zijn bestudeerd waarin Bureau VIA de 

procedure vastlegde waarmee het zich voornam de voorlichting ter hand te 
nemen; 

• vragen over de uitvoering van de procedure zijn in een schriftelijke enquête 
(waarover hieronder meer) voorgelegd aan AAO's, nadat zij aan de 
voorlichtingsbijeenkomsten hebben deelgenomen en aan adoptieouders 
(AO's) die in het verleden het voorlichtingsprogramma hebben gevolgd; 

• vragen over uitvoering van de voorlichting zijn in een groepsgesprek 
behandeld met (twee) voorlichters van Bureau VIA. 

 
A2 Is de inhoud van het voorlichtingsprogramma in overeenstemming met de 

actuele wetenschappelijke inzichten over adoptie? 
 Het handboek dat door Bureau VIA aan de AAO's ter beschikking wordt gesteld, 

is ter beoordeling voorgelegd aan een expert op het terrein van de kinder- en 
jeugdpsychologie. Dr. M.J.A. Feltzer, als universitair hoofddocent verbonden aan 
de Sociale Faculteit van de Universiteit van Tilburg, is bekend met het terrein van 
de interlandelijke adoptie en is in staat een gefundeerd oordeel te geven over de 
voorlichtingskundige waarde van het handboek. Hij heeft suggesties voor de 
inhoud van het handboek gedaan. Overigens is het handboek dat aan de AAO's 
uit het onderzoek ter beschikking is gesteld, gepubliceerd in 2000 (Bureau VIA, 
2000). Het is daarom mogelijk dat de informatie over bepaalde onderwerpen niet 
geheel actueel meer is.  
De beoordeling van de inhoud van de voorlichtingsbijeenkomsten door de heer 
Feltzer heeft plaatsgevonden op basis van de uitkomsten uit het onderhavige 
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onderzoek. Hij heeft geen kennis genomen van de inhoud van de bijeenkomsten 
en heeft deze niet bijgewoond. Op basis van de uitkomsten uit het onderzoek heeft 
hij suggesties voor de inhoud en de vormgeving van de bijeenkomsten gedaan. 
Over zijn bevindingen is in het rapport afzonderlijk gerapporteerd (zie Bijlage 3). 
 
A3 Hoe waarderen deelnemers het programma? 
In het onderzoek is voorzien in een zogenaamde experimentele groep en een 
controlegroep. De experimentele groep bestaat uit AAO's die zich het laatste 
kwartaal van 2000 bij het ministerie van Justitie hebben ingeschreven voor een 
adoptieaanvraag en die de zes voorlichtingsbijeenkomsten van Bureau VIA 
hebben gevolgd (februari 2002-april 2002). Zij zijn tweemaal met een schriftelijke 
vragenlijst benaderd (een voormeting en een nameting). In de nameting is hen 
gevraagd de voorlichtingsbijeenkomsten en het handboek te beoordelen. De 
controlegroep heeft het voorlichtingsprogramma nog niet gevolgd en is daarom 
niet gevraagd naar een oordeel over het programma. 
De AAO's uit de experimentele groep (en de controlegroep) zijn door Bureau 
VIA benaderd voor medewerking aan het onderzoek. Het Bureau beschikt over de 
naam- en adresgegevens van deze groepen. De respondenten hebben de 
vragenlijsten via Bureau VIA ontvangen. 
Naast de AAO's uit de experimentele groep is aan adoptieouders, die in het 
verleden het verplichte programma hebben gevolgd, retrospectief gevraagd hun 
mening over het handboek en de voorlichtingsbijeenkomsten te geven (met een 
schriftelijke vragenlijst). Namen en adressen van adoptieouders zijn bekend bij de 
vergunninghouders. Aan de vergunninghouders is gevraagd mee te werken aan 
het onderzoek, door middel van het benaderen van adoptieouders, die tussen 
oktober 2000 en oktober 2001 via hen een kind hebben geadopteerd.  

  
A4 Hoe waarderen medewerkers het programma? 

 Onder medewerkers worden hier verstaan degenen die als voorlichter fungeren bij 
de bijeenkomsten van de AAO's. Gevraagd is naar hun oordeel over: 
• de bruikbaarheid van het voorlichtingsmateriaal (o.a. het handboek); 
• de kwaliteit van de (zes) bijeenkomsten, naar vorm en inhoud; 
• (de randvoorwaarden van) het eigen functioneren; 
• de betekenis van de bijeenkomsten voor de deelnemers (AAO's). 

 Tevens is gevraagd naar suggesties voor aanpassing en verbetering van de 
voorlichting en van hun eigen rol daarin. Ook is aan de voorlichters gevraagd 
naar signalen die zij van AAO's krijgen over de inhoud en de vorm van de 
voorlichtingsbijeenkomsten. 
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 Vier voorlichters zijn uitgenodigd voor een groepsgesprek met de onderzoekers; 
in de praktijk heeft het gesprek plaatsgevonden met twee voorlichters. Het 
gesprek heeft plaatsgevonden op basis van een checklist (Bijlage 9). 
 
A5 Welke signalen krijgen raadsonderzoekers, vergunninghouders, nazorg- en 

ondersteuningsorganisaties van de (aspirant) adoptieouders over het 
voorlichtingsprogramma? En hoe waarderen zij het programma zelf? 

Deze vragen zijn in een drietal groepsgesprekken aan de orde gesteld, met 
vertegenwoordigers van raadsonderzoekers van de Raad voor de Kinder-
bescherming (vier), vergunninghouders (vier) en medewerkers van nazorg- en 
ondersteuningsorganisaties (WAN en VIB, in totaal drie personen). De 
gesprekken vonden plaats op basis van een checklist (Bijlage 9). 
 
 
B Effectevaluatie 
 
Welke zijn de resultaten van het voorlichtingsprogramma? Deze vraag bevat 
twee elementen. 
 
B1 Hoeveel aspirant adoptieouders haken af na afloop van het programma? Om 

welke redenen haken zij af? 
 Een belangrijk kenmerk van het voorlichtingsprogramma is, dat het mede bedoeld 

is als een zelfselecterend instrument, dat het AAO's in staat stelt zich ernstig te 
beraden omtrent de consequenties die in hun situatie verbonden zullen zijn met het 
adopteren van een buitenlands kind. Het blijkt in de praktijk dat ongeveer 30 
procent van de AAO's afhaken nadat zij van Bureau VIA de factuur voor 
deelname aan de voorlichting hebben ontvangen (dus voorafgaand aan het volgen 
van de voorlichting). Na het volgen van de voorlichting zijn er slechts enkele 
AAO's die zich bij het ministerie van Justitie melden voor stopzetting van de 
adoptieaanvraag (in de jaren 2000 en 2001 waren dit er respectievelijk 45 en 492). 
Er blijken nauwelijks AAO's actief te worden afgewezen, ook niet na het 
gezinsonderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Ondanks het feit dat 
er niet veel AAO's 'afhaken' na de voorlichting, is het interessant om bij deze 
groep na te gaan wat redenen zijn geweest om de adoptieaanvraag stop te zetten. 
Met name de vraag naar de invloed van de voorlichting van Bureau VIA is van 
belang. 

                                           
2  Per jaar nemen ongeveer 1.080 AAO's deel aan de voorlichtingsbijeenkomsten van Bureau VIA. 
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 Het aantal personen dat na afloop van de bijeenkomsten is afgehaakt, is bij het 
ministerie van Justitie bekend. Tevens zijn de NAW-gegevens van deze personen 
bij het ministerie bekend. Met medewerking van het ministerie zijn de AAO's die 
in 2000 en 2001 na het volgen van de voorlichting hun adoptieaanvraag hebben 
stopgezet, benaderd met een korte vragenlijst waarin is gevraagd naar redenen om 
de adoptieaanvraag stop te zetten en naar de invloed van de voorlichting op dit 
besluit. 

 
B2 Wat is het effect van het voorlichtingsprogramma op de deelnemers: worden 

de beoogde doelstellingen gerealiseerd? 
 Effecten van het voorlichtingsprogramma zijn gemeten door middel van een 

schriftelijke enquête onder de AAO's uit de experimentele groep, die de zes 
voorlichtingsbijeenkomsten van Bureau VIA begin 2002 hebben bijgewoond 
(februari - april 2002). De gehanteerde methodiek zag er als volgt uit: 

 a. er is een voormeting en een nameting geweest, resp. voor aanvang en na 
afloop van de bijeenkomsten; 

 b. naast de experimentele groep die daadwerkelijk heeft deelgenomen aan de 
voorlichting, was er een controlegroep. De controlegroep bestaat uit AAO's 
die zich in het eerste en tweede kwartaal van 2001 voor de adoptieaanvraag 
bij het ministerie van Justitie hebben ingeschreven en ten tijde van de voor- 
en nameting nog op de wachtlijst stonden voor voorlichting van Bureau VIA 
(zie voor de samenstelling van deze groep Bijlage 1). 

 Deze opzet is van belang, omdat op deze manier is nagegaan welke effecten de 
voorlichting naar de mening van de AAO's uit de experimentele groep heeft 
gehad. Vergelijking van de voor- en de nameting geeft aan welke verschuivingen 
er zijn opgetreden tussen de tijdstippen vóór en na de interventie (het voor-
lichtingsprogramma). In combinatie daarmee geeft de vergelijking tussen 
experimentele en controlegroep aan in hoeverre deze verschuivingen zijn toe te 
schrijven aan het volgen van het voorlichtingsprogramma en welke het gevolg zijn 
van de periode tussen de twee metingen. 
Naast de AAO's zijn ook adoptieouders die het voorlichtingsprogramma in het 
verleden verplicht hebben gevolgd, gevraagd naar het effect van de voorlichting. 
Door deze respondenten retrospectief te vragen naar het effect, kan worden 
nagegaan in hoeverre er lange termijneffecten merkbaar zijn van het voor-
lichtingsprogramma.  
 
Voor de ontwikkeling en operationalisering van de vraagstelling is gebruik 
gemaakt van de relevante literatuur (o.a. Hoksbergen, 1990; Morgan, 1998, 
1999; Beneken genaamd Kolmer, 2001). 
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2.3 De samenhang: een overzicht van de onderzoeksvragen en de 
methoden van onderzoek 

 
In het voorgaande zijn de belangrijke onderzoeksvragen bijeengezet en de 
methoden van onderzoek aangegeven. Ter wille van de overzichtelijkheid worden 
de onderzoeksvragen en de methoden van onderzoek schematisch bij elkaar gezet 
in Schema 2.2. In het schema komt tot uiting welke onderzoeksvragen (vooral) bij 
de verschillende methoden van onderzoek (onderzoeksbronnen) worden 
behandeld. Tevens wordt in beeld gebracht welke onderzoeksvragen vanuit 
verschillende invalshoeken in beschouwing worden genomen. 
 
Schema 2.2: Onderzoeksvragen en methoden van onderzoek. 

Onderzoeksvragen  Methoden van onderzoek* 

 (1) (2a) (2b) (3) (4) (5) (6) (7) 
Effectevaluatie: 
 kennis en attitude 
 overwogen keuze 
 lange termijneffecten 

 
 
 
 

 
x 
x 

 
x 
x 
 

 
x 
x 
x 

  
x 
x 
x 

 
x 
x 
x 

 
 

Procesevaluatie: 
 opzet voorlichtingsprogramma 
 uitvoering voorlichtingsprogramma 
 inzet van mensen en middelen 
 oordeel schriftelijk materiaal (hand-

boek) 
 oordeel groepsbijeenkomsten 

 
x 
x 

 
x 
x 
x 
x 
 
x 

 
 

 
 
x 
x 
x 
 
x 

 
 
 
 
x 
 
x 

 
x 
x 
x 
x 
 
x 

 
x 
x 
x 
x 
 
x 

 
 

Oordeel expert over: 
 schriftelijk materiaal (handboek) 
 voorlichtingsprogramma 

        
x 
x 

Deelnemers voorlichtingsprogramma: 
 aantal deelnemers/'uitvallers' 
 redenen van afhaken 

 
x 

    
x 

 
 

  

* Methoden van onderzoek 
 (1) documentatie VIA/ministerie van Justitie 
 (2) schriftelijke enquête: 
  (2a) experimentele groep van deelnemers aan voorlichtingsprogramma (AAO's) 
  (2b) controlegroep van niet-deelnemers (AAO's) 
 (3) schriftelijke enquête onder adoptieouders 
 (4) schriftelijke enquête onder 'uitvallers' 
 (5) groepsgesprek met voorlichters van VIA 
 (6) groepsgesprekken met raadsonderzoekers, vergunninghouders en WAN/VIB 
 (7) expert adoptievraagstukken 
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In de tijd gezien heeft de uitvoering van het onderzoek er als volgt uitgezien3: 
 

Figuur 2.1: Tijdschema van het onderzoek. 
 
 
2.4 Respons 
 
Voor het onderzoek zijn als experimentele groep in eerste instantie alle aspirant 
adoptieouders benaderd die bij het ministerie van Justitie stonden ingeschreven 
voor adoptie vanaf het laatste kwartaal van 2000. Voor de samenstelling van de 
controlegroep zijn alle aspirant adoptieouders benaderd die zich in het eerste en 
tweede kwartaal van 2001 hebben ingeschreven voor adoptie. Zij zijn benaderd 
door Bureau VIA, die al in het bezit was van de NAW-gegevens van deze 
personen, met een verzoek om medewerking aan het onderzoek te verlenen. 
Slechts een derde tot de helft van deze paren was bereid tot medewerking en 
heeft vervolgens de eerste vragenlijst (eerste meting) ontvangen. Zij die deze 
vragenlijst ingevuld geretourneerd hebben en niet tussentijds hun adoptie-
aanvraag (tijdelijk) hebben laten stopzetten, hebben vervolgens de tweede 
meting voor het onderzoek eveneens ontvangen. Voor de experimentele groep 
gold dit uiteraard alleen voor de paren die daadwerkelijk aan de voorlichting 
hebben deelgenomen. 
 

                                           
3  In eerste instantie is in het onderzoek uitgegaan van twee controlegroepen en één experimentele 

groep. Bij de analyse van de resultaten bleek het echter methodisch verantwoord te zijn om de 
beide controlegroepen als één groep te beschouwen. Voor de methodische verantwoording 
hierover wordt verwezen naar Bijlage 1. 
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Na de eerste meting hebben acht AAO's uit de experimentele groep ofwel 
uitstel aangevraagd voor deelname aan de voorlichting (bijvoorbeeld wegens 
zwangerschap) of de adoptieaanvraag (tijdelijk) stopgezet. Zij hebben wel deel-
genomen aan de eerste meting, maar niet aan de tweede meting omdat zij de 
voorlichting niet hebben gevolgd. 
Ook van de controlegroep hebben achttien AAO's hun adoptieaanvraag (tijde-
lijk) stopgezet. Om die reden hebben zij geen tweede meting ontvangen, terwijl 
zij wel aan de eerste meting hebben deelgenomen. 
 
De omvang én de respons van de verschillende groepen wordt uiteengezet in 
tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1: Omvang én respons van de experimentele en controlegroep. 

Toestemming Experimentele groep Controlegroep 
Benaderd door Bureau VIA voor toestemming 427 532 
Toestemming verleend 156 (37%) 236 (44%) 
Eerste meting   
Vragenlijst ontvangen 156 236 
Vragenlijst retour 133 (85%) 223 (94%) 
Tweede meting   
vragenlijst ontvangen 125* 205** 
Vragenlijst retour 101 (81%) 153 (73%) 
* Na de eerste meting hebben acht van de 133 AAO's uitstel aangevraagd voor deelname aan de 

voorlichting of de adoptieaanvraag (tijdelijk) stopgezet. Er zijn daarom voor de tweede meting 
125 AAO's benaderd. 

** Na de eerste meting hebben achttien van de 223 AAO's de adoptieaanvraag (tijdelijk) stopgezet. 
Er zijn daarom voor de tweede meting 205 AAO's benaderd. 

 
 
Opvallend is dat van de AAO's uit de experimentele groep slecht 37 procent 
toestemming heeft verleend voor medewerking aan het onderzoek, terwijl 44 
procent van de AAO's uit de controlegroep dit heeft gedaan. Uit een nadere 
analyse van de samenstelling van de experimentele groep blijkt dat deze groep 
slechts op twee achtergrondkenmerken significante verschillen vertoont met de 
onderzoekspopulatie als geheel, te weten alle deelnemers aan de voorlichting. 
In de experimentele groep komen vaker gezinnen zonder kinderen voor dan in 
de onderzoekspopulatie, waarin vaker gezinnen met één kind voorkomen. 
Daarnaast is het gezamenlijke netto maandinkomen voor de experimentele 
groep lager dan dat voor de onderzoekspopulatie als geheel. Voor een 
uitgebreide beschrijving van de analyse en de verschillen wordt verwezen naar 
Bijlage 2. 
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2.5 Het voorlichtingsprogramma van Bureau VIA 
 
2.5.1 Organisatie en inhoud van het voorlichtingsprogramma 
 
Het voorlichtingsprogramma van Bureau VIA bestaat uit zes bijeenkomsten van 
ieder drie uur. De bijeenkomsten worden overdag gegeven en de AAO's zijn 
verplicht alle zes bijeenkomsten te volgen. De zes bijeenkomsten worden met 
tussenpozen van twee weken gegeven. Een werkgever is verplicht de 
werknemer hiervoor vrij te geven. Als een paar de adoptieaanvraag samen heeft 
ingediend, dient men de voorlichting ook gezamenlijk te volgen.  
 
De bijeenkomsten worden op acht plaatsen in het land gehouden, te weten 
Amsterdam, Arnhem, Leeuwarden, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Weert en 
Zwolle. AAO's worden ingedeeld in de groepen op postcode. 
 
Het voorlichtingsprogramma van Bureau VIA wordt jaarlijks in vier cycli van 
zes bijeenkomsten gegeven. Er worden per cyclus 35 groepen van acht paren 
gevormd en daarnaast nog een zogenaamde voorrangsgroep. Dit zijn paren die 
bij aanmelding ouder zijn dan 41 jaar. Deze personen moeten de adoptie-
procedure sneller doorlopen om nog in aanmerking te kunnen komen voor 
adoptie van een kind. Zij hebben zich in het algemeen later ingeschreven bij het 
ministerie van Justitie dan de overige deelnemers van de voorlichting en mogen 
met voorrang de voorlichting volgen.  
 
De AAO's ontvangen ongeveer vijf maanden voorafgaand aan de start van de 
voorlichting de factuur hiervoor (€ 385,-). Degenen die deze betalen, ont-
vangen ongeveer twee maanden voorafgaand aan de voorlichting het zoge-
naamde handboek.  
 
Het programma ziet er als volgt uit (Bureau VIA, 2000): 
• Eerste bijeenkomst: introductie van Bureau VIA; kennismaking; oor-

spronkelijke ouders van het adoptiekind. 
• Tweede bijeenkomst: de achtergrond van het adoptiekind; ervaren adoptie-

ouder(s). 
• Derde bijeenkomst: de band tussen ouder en kind, hechting. 
• Vierde bijeenkomst: scheiding en rouwproces en de eigen situatie van de 

adoptieouders. 
• Vijfde bijeenkomst: opgroeiende adoptiekinderen. 
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• Zesde bijeenkomst: wensen en grenzen; gezinsonderzoek; vergunning-
houders; nazorg. 

Aan het begin van de vijfde bijeenkomst houden de voorlichters een mondelinge 
tussenevaluatie in de groep (plenair). 
 
 
2.5.2 Het handboek 
 
Aspirant adoptieouders ontvangen twee maanden voorafgaand aan de start van 
de voorlichting het handboek van Bureau VIA, mits zij de factuur voor de 
voorlichting hebben voldaan.  
De inhoud van het handboek komt grotendeels overeen met de inhoud van de 
voorlichtingsbijeenkomsten. In het eerste deel wordt aandacht besteed aan 
adoptie door de jaren heen binnen en buiten Europa, de adoptieprocedure, de 
wachttijd en zakelijke/financiële aspecten van adoptie. 
In het tweede deel komt de zogenaamd adoptiedriehoek aan de orde: de 
adoptieouders, de oorspronkelijke ouders en de adoptiekinderen. Daarnaast 
wordt aandacht besteed aan het adoptiegezin. 
In het derde deel wordt feitelijke informatie gegeven door en over de vergun-
ninghouders, die voor de ouders bemiddelen bij het verkrijgen van een 
adoptiekind. 
In het vierde deel van het handboek wordt informatie gegeven over de diverse 
belangenverenigingen en organisaties die nazorg leveren op het terrein van 
adoptie (Bureau VIA, 2000). 
 
 
2.5.3 Gebruikte methoden en materialen tijdens de voorlichting 
 
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten worden diverse methoden en materialen 
gebruikt. In iedere groep zijn elke bijeenkomst twee voorlichters aanwezig die 
de bijeenkomst leiden en structuren. Zij geven mondelinge informatie, 
stimuleren de inbreng van AAO's in de groep en proberen een veilige of 
vertrouwde sfeer in de groep te scheppen. 
 
Behalve de plenaire bijeenkomsten waarbij de gehele groep luistert naar en 
reageert op het (theoretische) verhaal van de voorlichter(s), worden er ook 
gesprekken gevoerd in kleinere subgroepen. Soms worden bijvoorbeeld mannen 
en vrouwen in een aparte groep ingedeeld, of ouders die ongewenst kinderloos 
zijn en ouders die reeds een biologisch kind hebben. De voorlichters begeleiden 
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ook de zogenaamde inlevingsoefening, waarbij AAO's zich moeten inleven in 
de belevingswereld van een adoptiekind. Soms zijn er zogenaamde ervarings-
deskundigen (adoptieouders) aanwezig die hun ervaringen met adoptie vertellen 
aan de groep. 
 
Er wordt bij het overdragen van informatie gebruik gemaakt van verschillen 
materialen: video's, foto's, kaarten met uitspraken over adoptie, literatuur en 
het handboek. 
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3 Aspirant adoptieouders: eerste meting 

De groep aspirant adoptieouders (AAO's) valt in dit onderzoek uiteen in twee 
groepen, namelijk de experimentele groep en de controlegroep. In eerste 
instantie waren er twee controlegroepen. In Bijlage 1 is uiteengezet waarom het 
methodologisch verantwoord is om de twee controlegroepen als één groep in de 
analyses mee te nemen. 
 
Bij zowel de experimentele als de controlegroep zijn twee metingen gehouden. 
In dit hoofdstuk wordt de eerste meting onder de AAO's beschreven, in het 
volgende hoofdstuk wordt de tweede meting daarbij betrokken. De AAO's uit 
beide groepen zijn door Bureau VIA benaderd met een brief over het onderzoek 
van IVA Tilburg met het verzoek medewerking aan het onderzoek te verlenen. 
Hen werd gevraagd een formulier terug te sturen naar Bureau VIA als zij 
akkoord gingen met deelname aan het onderzoek. Vervolgens ontvingen zij via 
Bureau VIA de vragenlijst en een retourenveloppe van IVA Tilburg. De 
ingevulde vragenlijst stuurden zij (anoniem) terug naar IVA Tilburg. Op deze 
manier is gegarandeerd dat IVA Tilburg geen inzage heeft gekregen in de 
NAW-gegevens van de AAO's en dat Bureau VIA geen inzage heeft gekregen 
in de antwoorden van de respondenten. 
Bij de tweede meting heeft IVA Tilburg de respondentnummers van de retour 
ontvangen vragenlijsten doorgegeven aan Bureau VIA en heeft dit Bureau 
vervolgens de vragenlijsten weer aan de respondenten verzonden. 
 
In dit hoofdstuk worden de experimentele groep en de controlegroep met elkaar 
vergeleken. Door het berekenen van Chi-kwadraat wordt getoetst of verschillen 
tussen de experimentele en de controlegroep significant zijn. We spreken van 
een significant verschil tussen de twee groepen wanneer de overschrijdingskans 
kleiner is dan 5 procent. Een overschrijdingskans van kleiner dan 5 procent wil 
zeggen dat de kans dat het gevonden verschil op toeval berust minder dan 5 



 20

procent is en dat we dus met 95 procent zekerheid kunnen zeggen dat het 
gevonden verschil een werkelijk verschil is. Het berekenen van Chi-kwadraat is 
niet toereikend als het gemiddelde van twee groepen vergeleken moet worden, 
zoals bijvoorbeeld bij de leeftijd. In dergelijke gevallen is de t-toets wel 
bruikbaar. Ook bij deze toets spreken we van significante verschillen wanneer 
de overschrijdingskans kleiner is dan 5 procent.  
In de tekst worden steeds de percentages voor de experimentele en de 
controlegroep vermeld. Wanneer een verschil significant is, wordt dat in de 
tekst vermeld en in tabellen met een sterretje aangegeven.  
 
 
3.1 Achtergrondkenmerken 
 
In totaal hebben 356 paren de vragenlijst van de eerste meting ingevuld. Van 
hen behoren 133 paren tot de experimentele groep en 223 paren tot de 
controlegroep. Uit de gegevens in tabel 3.1 blijkt dat de vrouwen en mannen in 
de experimentele groep wat betreft achtergrondkenmerken nauwelijks ver-
schillen van de vrouwen en mannen in de controlegroep. Wat deze kenmerken 
betreft bestaan er geen significante verschillen.  
 
Tabel 3.1: Achtergrondkenmerken van vrouwen en mannen in de experimentele en de 

controlegroep (in %). 

 Experimentele groep Controlegroep 
 man vrouw man vrouw 
Gemiddelde leeftijd 35 jaar 34 jaar 35 jaar 33 jaar 
Opleiding 

basisonderwijs 
lbo/vbo 

mavo 
mbo 

havo/vwo 
hbo 
wo 

 
 1 
 6 
 3 
 26 
 7 
 34 
 23 

 
 - 
 5 
 4 
 29 
 17 
 36 
 9 

 
 1 
 9 
 4 
 30 
 9 
 31 
 16 

 
 - 
 8 
 7 
 32 
 10 
 31 
 12 

Betaalde baan 
volledige baan 

deeltijdbaan 
geen baan 

 
 91 
 8 
 1 

 
 34 
 56 
 10 

 
 93 
 6 
 1 

 
 33 
 54 
 14 

 
 
De vrouwen die voor adoptie in aanmerking willen komen zijn in de 
experimentele groep gemiddeld 34 jaar en in de controlegroep gemiddeld 33 
jaar. De mannen zijn in beide groepen gemiddeld 35 jaar.  
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In zowel de experimentele als in de controlegroep komen onder de AAO's alle 
opleidingsniveaus voor. In beide groepen hebben zowel de vrouwen als de 
mannen het meest vaak MBO en HBO als hoogste opleiding voltooid. Bij de 
mannen in beide groepen komt daarnaast een academische opleiding vaak voor. 
Bij de vrouwen in de experimentele groep, is na MBO en HBO, HAVO of 
VWO de opleiding die het meest vaak is voltooid, terwijl dat in de 
controlegroep een academische opleiding is.  
In de experimentele en in de controlegroep heeft de overgrote meerderheid van 
de mannen een volledige betaalde baan. Vrouwen zijn wat dit betreft een meer 
heterogene groep. Zowel in de experimentele als in de controlegroep heeft ruim 
de helft van de vrouwen een deeltijdbaan, een derde deel heeft een volledige 
betaalde baan en ongeveer 10 procent heeft geen betaalde baan.  
 
De achtergrondkenmerken die betrekking hebben op het huishouden van de 
AAO's zijn vermeld in tabel 3.2. Ook op deze kenmerken verschillen de 
respondenten in de experimentele groep niet significant van die in de 
controlegroep.  
 
Tabel 3.2: Achtergrondkenmerken van de huishoudens van AAO's in de experimen-

tele en de controlegroep (in %). 

 Experimentele groep Controlegroep 
leefsituatie 

alleenwonend
gehuwd en samenwonend

niet gehuwd en samenwonend
anders

 
 2 
 87 
 11 
 - 

 
 2 
 85 
 12 
 1 

gezinssamenstelling 
één volwassene zonder kinderen

één volwassene en één kind
twee volwassenen zonder kinderen

twee volwassenen en één kind
twee volwassenen en twee kinderen

anders, namelijk

 
 2 
 - 
 85 
 10 
 2 
 2 

 
 2 
 1 
 81 
 12 
 5 
 1 

woont in een dorp  50  55 
inkomen 

minder dan €907
€907 tot €1.805

€1.805 tot €2.722
€2.722 tot €3.630

meer dan €3.630

 
  
 4 
 41 
 31 
 24 

 
 1 
 10 
 38 
 32 
 20 

 
 
Het merendeel van de paren is gehuwd en woont samen; 87 procent in de 
experimentele groep en 85 procent in de controlegroep. Een veel kleinere 
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groep, namelijk 11 procent van de experimentele groep en 12 procent woont 
wel samen, maar is niet getrouwd. Slechts zeven mensen wonen alleen. Twee 
van hen behoren tot de experimentele groep, vijf tot de controlegroep. Het 
gezin van de AAO's bestaat meestal uit twee volwassenen zonder kinderen. Bij 
85 procent van de AAO's in de experimentele en bij 81 procent uit de 
controlegroep komt deze gezinssamenstelling voor. De AAO's in de experi-
mentele groep wonen net zo vaak in een dorp als in een stad. De respondenten 
in de controlegroep wonen iets vaker in een dorp dan in een stad.  
 
Zowel in de experimentele als in de controlegroep hebben de meeste 
respondenten een netto maandinkomen tussen € 1.815,- en € 2.723,-. Daarna 
komt een netto maandinkomen tussen € 2.723,- en € 3.630,- het meest vaak 
voor. Ook hebben relatief veel respondenten een inkomen van meer dan € 
3.630,- per maand.  
 
 
3.2 Adoptieproces 
 
De AAO's in de experimentele en de controlegroep hebben ongeveer in 
dezelfde periode voor het eerst overwogen om een kind te adopteren. Dat was 
meestal tussen 1997 en 2001; van de experimentele groep deed 90 procent dat 
in deze periode, van de controlegroep was dat 88 procent. Van de 
experimentele groep overwoog 8 procent adoptie voor het eerst tussen 1991 en 
1996, van de controlegroep was dat 10 procent. Slechts 3 procent van de 
respondenten uit de experimentele groep en 2 procent van die uit de controle-
groep, heeft adoptie voor het eerst voor 1991 overwogen.  
 
Wel verschillen de AAO's in de experimentele groep en de controlegroep in het 
jaar waarin zij zich bij het ministerie van Justitie hebben aangemeld voor 
adoptie. Dit verschil komt logischerwijs voort uit het selectiecriterium van de 
groepen, dat is gebaseerd op het moment van inschrijving bij de ministerie van 
Justitie (en het daaraan gekoppelde BKA-nummer). Van de experimentele groep 
heeft 83 procent zich in 2000 aangemeld voor adoptie en 13 procent in 2001. 
Onder degenen die zich in 2001 hebben aangemeld bevinden zich waarschijnlijk 
AAO's die voorrang gekregen hebben bij deelname aan de voorlichting wegens 
de hoge leeftijd van (één van de) partners. Van de controlegroep heeft 23 
procent zich in 2000 aangemeld voor adoptie en 76 procent in 2001. Zes paren 
uit de experimentele groep en één paar uit de controlegroep hebben zich al in 
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1999 aangemeld. Degenen die zich in 1999 hebben aangemeld, hebben 
vermoedelijk op een bepaald moment om uitstel voor het volgen van de 
voorlichting gevraagd. 
 
De belangrijkste overweging voor aanmelding voor adoptie van een kind uit het 
buitenland, is ongewenste kinderloosheid. 74 procent van de paren in de experi-
mentele groep en 69 procent van die in de controlegroep noemt deze reden als 
belangrijkste. 18 procent van de experimentele groep en 19 procent van de 
controlegroep heeft zich aangemeld voor adoptie vanuit ideële overwegingen; 
zij willen een kansloos kind een kans geven. Daarnaast noemt 3 procent van 
zowel de experimentele groep als de controlegroep de combinatie van beide 
redenen. Ook noemt nog 5 procent van de experimentele groep en 9 procent 
van de controlegroep een andere belangrijkste reden: een risicovolle zwanger-
schap, de eigen (hogere) leeftijd, het zelf geadopteerd zijn van één van de 
partners, het overlijden van een partner, of de wens het gezin uit te breiden of 
te 'completeren'. 
 
De adoptieaanvraag is overwegend door paren ingediend. Slechts 8 procent van 
de AAO's in de experimentele groep en ook in de controlegroep heeft de 
aanvraag alleen ingediend, dat zijn in de experimentele groep 11 mensen en in 
de controlegroep 18 mensen. De belangrijkste reden om alleen de adoptie-
aanvraag in te dienen is dat men niet gehuwd is; 55 procent uit de experi-
mentele groep en 39 procent uit de controlegroep geeft dit als reden aan. In de 
experimentele groep hebben twee mensen de aanvraag alleen ingediend omdat 
zij alleenstaand zijn. In de controlegroep hebben 5 mensen de adoptieaanvraag 
alleen ingediend, omdat de leeftijd van de partner adoptie van een baby of een 
jong kind onmogelijk maakt. Daarnaast hebben drie respondenten in de 
controlegroep de aanvraag alleen ingediend, omdat zij alleenstaand zijn. Twee 
mensen uit de experimentele groep noemen een andere reden; één geeft als 
reden graag een kind ouder dan vijf jaar te willen adopteren, bij de ander is de 
partner er nog niet aan toe. Uit de controlegroep noemen drie mensen een 
andere reden om de adoptieaanvraag alleen in te dienen; één was ongetrouwd 
op het moment van de adoptieaanvraag, maar is nu wel getrouwd, bij de ander 
is de partner overleden, van de derde is de andere reden niet bekend. Deze 
verschillen tussen de experimentele en de controlegroep zijn niet significant. 
 
Meer dan de helft van de paren, neemt niet (meer) deel aan vruchtbaarheids-
onderzoek of –behandeling in verband met een kinderwens; in de experimentele 
groep is dat 62 procent, in de controlegroep 54 procent. 32 procent van de 
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paren uit de experimentele groep en 41 procent van de paren uit de 
controlegroep neemt daar (nog) wel aan deel. Voor de rest van de respon-
denten, respectievelijk 7 procent en 5 procent is vruchtbaarheidsonderzoek niet 
van toepassing. De experimentele en de controlegroep verschillen wat dit 
betreft niet significant van elkaar.  
 
Uit tabel 3.3 blijkt dat een ruime meerderheid van zowel de vrouwen als de 
mannen in zowel de experimentele als de controlegroep er (zeer) zeker van is 
dat ze een (buitenlands) kind willen adopteren. Ook zien we dat het percentage 
vrouwen dat hier (zeer) zeker van is, groter is dan het percentage mannen. 
Bovendien blijkt er een significant verschil te bestaan tussen de experimentele 
groep en de controlegroep; de AAO's in de experimentele groep zijn vaker 
(zeer) zeker van de adoptie, dan de AAO's in de controlegroep. Dit geldt zowel 
voor de vrouwen als voor de mannen. 
 
Tabel 3.3: Percentage dat er (zeer) zeker van is dat zij een (buitenlands) kind willen 

adopteren. 

 Experimentele groep  Controlegroep 
man* 88 77 
vrouw* 92 84 
*: significant verschil tussen experimentele en controlegroep  

 
 
Bij ruim driekwart van de paren is het besluit om een (buitenlands) kind te 
willen adopteren eigenlijk niet afhankelijk van de voorlichting die ze nog van 
Bureau VIA zullen krijgen (respectievelijk 84 procent en 75 procent). In de 
controlegroep is het besluit significant vaker afhankelijk van de voorlichting 
dan bij de experimentele groep. In de experimentele groep zegt 16 procent dat 
hun besluit over de adoptie van een (buitenlands) kind afhankelijk is van de 
voorlichting die ze nog zullen krijgen van Bureau VIA, in de controlegroep 
zegt 25 procent dit.  
 
De AAO's is gevraagd naar hun wensen en voorkeuren ten aanzien van het toe-
komstige adoptiekind. Gevraagd is naar wensen inzake herkomstland, leeftijd, 
geslacht en gezondheid van het kind en het aantal kinderen. Wat betreft het 
land van herkomst, heeft 46 procent uit de experimentele groep en 48 procent 
uit de controlegroep geen voorkeur. Als mensen wel een voorkeur hebben, is 
dat meestal voor een kind uit China (respectievelijk 15 en 14 procent), een kind 
uit Zuid-Amerika (respectievelijk 13 en 7 procent) of een kind uit overig Azië 



 25

(respectievelijk 8 en 9 procent). De experimentele en de controlegroep ver-
schillen in dit opzicht niet significant van elkaar.  
 
AAO's hebben over het algemeen een sterke voorkeur voor het adopteren van 
jonge kinderen. Slechts 6 procent van de respondenten uit de experimentele 
groep en 10 procent van de respondenten uit de controlegroep heeft geen 
voorkeur voor bepaalde leeftijd. Zij verschillen in de manier waarop zij de 
gewenste leeftijd van het te adopteren kind aangeven, als antwoord op een open 
vraag hierover. Zo zegt 28 procent van de experimentele groep een voorkeur te 
hebben voor een zo jong mogelijk kind, in de controlegroep is dat 19 procent. 
Verder zijn de verschillen niet zo groot. In de controlegroep zegt 32 procent dat 
ze een kind jonger dan een jaar wensen, in de experimentele groep is dat 29 
procent. In de experimentele groep zegt 17 procent een voorkeur voor een kind 
jonger dan twee jaar te hebben, in de controlegroep is dat 18 procent. 
 
De meeste AAO's hebben geen voorkeur voor een jongen of een meisje (respec-
tievelijk 79 en 83 procent). Als mensen wel een voorkeur hebben, wensen ze 
meestal een meisje; 18 procent van de experimentele groep en 13 procent van 
de controlegroep wil het liefst een meisje adopteren.  
 
Over het algemeen gaat de voorkeur uit naar een gezond kind. Van de AAO's 
in de experimentele groep maakt het voor 10 procent niet uit of het adoptiekind 
gezond is, in de controlegroep maakt dat voor 9 procent niets uit. In de 
experimentele groep wil 63 procent het liefst een gezond kind adopteren, in de 
controlegroep wil 66 procent dat. Een veel kleinere groep, namelijk 13 procent 
van de experimentele groep en 8 procent van de controlegroep, wil een kind 
zonder zware handicaps adopteren. 
 
Een kwart van de respondenten heeft geen voorkeur wat betreft het aantal te 
adopteren kinderen (respectievelijk 28 en 25 procent). De meeste paren hebben 
wat dit betreft dus wel een voorkeur, meestal voor één kind, maar ook het 
adopteren van twee kinderen of één à twee kinderen wordt vaak genoemd. De 
experimentele en de controlegroep verschillen wat dit betreft significant van 
elkaar; 29 procent van de experimentele groep wil graag twee kinderen 
adopteren, in de controlegroep is dit 18 procent. Van de experimentele groep 
wil 25 procent graag één kind adopteren, in de controlegroep is dat 32 procent. 
Eén à twee kinderen wil 14 procent van de experimentele groep en 17 procent 
van de controlegroep adopteren.  
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De verwachtingen van AAO's over het tijdstip waarop zij een adoptiekind in 
hun gezin zullen kunnen opnemen lopen uiteen, zoals in tabel 3.4 is te zien. De 
experimentele en de controlegroep verschillen hierin niet significant van elkaar. 
De grootste groep denkt tussen de één en twee jaar na afloop van de 
voorlichting van Bureau VIA een adoptiekind in het gezin te kunnen opnemen. 
Waarschijnlijk is deze inschatting aan de krappe kant. In het algemeen duurt het 
gemiddeld drie tot zes jaar na aanmelding bij het ministerie van Justitie totdat er 
een adoptiekind in het gezin is. De duur van deze periode is afhankelijk van de 
wensen die AAO's hebben ten aanzien van de leeftijd, de gezondheid en het 
herkomstland van het adoptiekind. De voorlichting vindt ongeveer 21 tot 24 
maanden na de aanmelding bij het ministerie plaats. Daarna duurt het 
gemiddeld nog één tot vier jaar voor er een adoptie kan plaatsvinden. 
 
Tabel 3.4: Hoe lang na afloop van de voorlichting denkt met een adoptiekind in het 

gezin te kunnen opnemen, experimentele en controlegroep vergeleken? (in 
%) 

 Experimentele groep 
(n=131) 

Controlegroep 
(n=220) 

minder dan een half jaar  18  15 
tussen een half en een heel jaar  15  23 
tussen één en twee jaar  38  37 
tussen twee en drie jaar  27  20 
meer dan drie jaar  2  6 

 
 
De verdeling van werk en zorg tussen de partners zal, als een adoptiekind in 
het gezin wordt opgenomen, veelal traditioneel worden opgelost. De helft van 
de paren kiest voor een traditionele(re) taakverdeling; zij zeggen dat de vrouw 
minder zal gaan werken of dat zij zal stoppen met werken. Toch kiest niet 
iedereen voor deze oplossing, zoals uit tabel 3.5 blijkt. Zowel in de experi-
mentele als in de controlegroep denkt ongeveer een vijfde deel van de paren dat 
beide partners minder zullen gaan werken als er een adoptiekind komt. Het is 
opvallend dat geen enkel paar denkt dat de man zal stoppen met werken. 
 
Tabel 3.5: De verdeling van zorg en betaald werk als een adoptiekind in het gezin 

wordt opgenomen. 

 Experimentele groep 
(n=131) 

Controlegroep 
(n=214) 

beide partners gaan minder werken  23  21 
man gaat minder werken  5  3 
vrouw gaat minder werken  41  35 
vrouw stopt met werken  12  15 
de situatie zal niet veranderen  20  27 
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Van de acht AAO's die alleenstaand zijn, zullen er twee uit de experimentele 
groep en twee uit de controlegroep minder gaan werken. De andere vier uit de 
controlegroep denken dat er niets zal veranderen in de huidige situatie. 
 
 
3.3 Voorlichting 
 
De voorlichting van Bureau VIA is verplicht voor alle ouders die een eerste 
(buitenlands) kind willen adopteren. Onder de AAO's bestaat voor deze 
verplichting veel draagvlak; 50 procent van de experimentele groep en 47 
procent van de controlegroep vindt dit zeer terecht. Nog eens 43 procent uit de 
experimentele groep en 46 procent uit de controlegroep vindt de verplichte 
voorlichting terecht.  
 
Aan de AAO's is gevraagd in hoeverre ze over een aantal onderwerpen 
informatie verwachten te krijgen tijdens de voorlichting van Bureau VIA. Het 
percentage dat verwacht over een bepaald onderwerp informatie te krijgen 
tijdens de voorlichting staat in tabel 3.6, in de eerste kolom voor de 
experimentele groep en in de derde kolom voor de controlegroep. Vervolgens 
is over deze onderwerpen gevraagd in hoeverre mensen het belangrijk vinden 
om voorlichting daarover te krijgen. Deze percentages staan in de tweede en 
vierde kolom van tabel 3.6. Voor elk onderwerp geldt dat mensen die over dit 
onderwerp voorlichting verwachten, het ook belangrijk vinden om over dat 
onderwerp informatie te krijgen. Dat is te zien aan de zeer hoge percentages in 
de twee kolommen en dat blijkt uit significantietoetsen wanneer we nagaan in 
hoeverre de verwachting dat men voorlichting krijgt over een bepaald onder-
werp samenhangt met het belang dat men hecht aan informatie over dat 
onderwerp. Over de onderwerpen waaraan men veel belang hecht, verwacht 
men ook voorlichting te krijgen van Bureau VIA. Van de volgende onder-
werpen verwacht meer dan 90 procent daarover voorlichting te krijgen en vindt 
dit ook belangrijk: ervaringen van adoptieouders, identiteitsvorming bij adoptie-
kinderen, gevoelens van scheiding en rouw bij adoptiekinderen, (opvoedings)-
problemen, vergunninghouders en praktische zaken rondom adoptie (wachttijd 
en voorbereiding). Tussen de 80 en 90 procent verwacht voorlichting te krijgen 
over de volgende onderwerpen en vindt dit ook belangrijk: hechting, 
herkomstlanden van adoptiekinderen, gezinsonderzoek van de Raad voor de 
Kinderbescherming, nazorg en ondersteuning. Tussen de 70 en 80 procent 
verwacht over de volgende onderwerpen voorlichting te krijgen en vindt dit ook 
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belangrijk: afstandsouders, bijzondere situatie van adoptieouders, wensen ten 
aanzien van het adoptiekind en kosten van de adoptieprocedure. 
Vrijwel alle AAO's, in zowel de experimentele als de controlegroep ver-
wachten over alle genoemde onderwerpen informatie te krijgen tijdens de 
voorlichting van Bureau VIA. Over (opvoedings-)problemen verwacht het 
grootste percentage informatie te krijgen. Over wensen ten aanzien van het 
adoptiekind verwacht het kleinste percentage informatie te krijgen; toch ver-
wacht nog altijd 84 en 81 procent informatie hierover.  
 
Tabel 3.6: Verwachtingen voorlichting en het belang van voorlichting over bepaalde 

onderwerpen, experimentele en controlegroep vergeleken (in %). 

 Experimentele groep Controlegroep 
 verwacht 

voorlichting 
is (zeer) 

belangrijk 
verwacht 

voorlichting 
is (zeer) 

belangrijk 
afstandsouders/biologische ouders en 
redenen om afstand te doen 

86 84 84 84 

ervaringen van adoptieouders 93 96 97 96 
hechting  91 90 92 87 
identiteitsvorming bij adoptiekinderen 93 97 96 96 
gevoelens van scheiding en rouw bij het 
adoptiekind 

97 98 92 94 

bijzondere situatie van adoptieouders 90 82 88 80 
wensen ten aanzien van het adoptiekind 84 87 81 84 
herkomstlanden van adoptiekinderen 93 87 90 81 
(opvoedings-)problemen bij adoptie-
kinderen 

99 98 97 96 

gezinsonderzoek van de RvdK 97 87 96 92 
vergunninghouders 97 99 96 95 
kosten van de adoptieprocedure 94 75 91 77 
praktische zaken rondom adoptie 97 99 95 96 
nazorg en ondersteuning 90 93 87 93 

 
 
De AAO's verwachten niet alleen over alle genoemde onderwerpen informatie 
tijdens de voorlichting, zij vinden dat meestal ook (zeer) belangrijk. Het krijgen 
van informatie over praktische zaken zoals wachttijd en voorbereiding, over 
vergunninghouders, over (opvoedings)problemen bij adoptiekinderen en over 
gevoelens van scheiding en rouw bij het adoptiekind wordt door het hoogste 
percentage respondenten belangrijk gevonden.  
 
Er bestaat geen consequent verschil tussen het percentage dat voorlichting over 
een bepaald onderwerp verwacht en het percentage dat voorlichting over dat 
onderwerp belangrijk vindt. Bij vijf onderwerpen ligt het percentage dat het 
belangrijk vindt om hierover voorlichting te krijgen hoger dan het percentage 
dat dit verwacht. In acht gevallen is dat andersom en één keer zijn deze 
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percentages gelijk. Er is één opvallend verschil in percentages, namelijk bij 
'kosten van de adoptieprocedure'; 92 procent verwacht informatie over dit 
onderwerp, terwijl maar 76 procent dit belangrijk vindt. 
 
 
3.4 Kennis over en zekerheid ten aanzien van adoptie 
 
Over aspecten die betrekking hebben op adoptie is aan de AAO's een aantal 
uitspraken voorgelegd met de vraag of zij aan kunnen geven in hoeverre zij het 
daar mee eens zijn. In tabel 3.7 wordt per uitspraak het percentage 
gepresenteerd dat het daar mee eens is. Daaruit blijkt dat de AAO's over het 
algemeen vertrouwen in zichzelf als adoptieouder hebben. Tegelijkertijd vindt 
een behoorlijke groep, namelijk 40 tot 50 procent, dat zij nog niet voldoende 
kennis hebben; zij weten niet voldoende over de hulpverleningsinstanties die 
kunnen helpen bij de opvoeding van een adoptiekind, over de adoptieprocedure 
en in het algemeen om zich voor te kunnen stellen wat het betekent om een 
adoptiekind op te voeden. 
 
Tabel 3.7: Kennis over en zekerheid ten aanzien van adoptie (in % (zeer) mee eens). 

 Experimentele 
groep 

Controle-
groep 

Ik weet op dit moment voldoende over de adoptieprocedure om een 
goed besluit te kunnen nemen over de adoptie* 

 58  47 

Ik ben er zeker van dat ik een goede adoptieouder zal zijn  89  90 
Ik weet niet zeker of ik zal kunnen houden van een kind van een ander  4  4 
Ik denk hetzelfde om te zullen gaan met een adoptiekind als met een 
eigen biologisch kind 

 95  94 

Ik denk dat ik goed om zal kunnen gaan met de opvoedingssituatie die 
een adoptie met zich meebrengt 

 100  98 

Ik weet op welke hulpverleningsinstanties ik een beroep kan doen, als 
dat nodig is voor de opvoeding van het adoptiekind 

 52  45 

Ik ben van mening dat de komst van een adoptiekind geen negatieve 
invloed zal hebben op de relatie met mijn partner 

 98  96 

Ik weet op dit moment genoeg om me voor te kunnen stellen wat het 
betekent om een adoptiekind op te voeden 

 58  55 

Man denkt na het volgen van de voorlichting beter in staat te zijn een 
goed onderbouwd besluit te nemen over de adoptie van een 
(buitenlands) kind 

 74  74 

Vrouw denkt na het volgen van de voorlichting beter in staat te zijn 
een goed onderbouwd besluit te nemen over de adoptie van een 
(buitenlands) kind 

 71  73 

Man is van mening dat hij door de voorlichting beter voorbereid zal 
zijn op het adoptieouderschap 

 85  92 

Vrouw is van mening dat zij door de voorlichting beter voorbereid zal 
zijn op het adoptieouderschap 

 84  91 

*: significant verschil tussen experimentele en controlegroep   
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Negentig tot honderd procent van de AAO's denkt een goede adoptieouder te 
zullen zijn, veel van het adoptiekind te houden, met haar/hem hetzelfde om te 
gaan als met een eigen biologisch kind en goed om te kunnen gaan met de 
opvoedingssituatie. De AAO's, voor wie dit van toepassing is, denken dat de 
komst van het adoptiekind geen nadelige gevolgen zal hebben voor de relatie 
met de partner.  
 
De meeste mannen en vrouwen in zowel de experimentele als de controlegroep 
denken dat zij door de voorlichtingsbijeenkomsten van Bureau VIA beter dan 
nu voorbereid zullen zijn op het adoptieouderschap. Een iets kleinere groep, 
namelijk 70 tot 75 procent, is ervan overtuigd dat men na het volgen van de 
voorlichting beter dan voorafgaand aan de voorlichting in staat zal zijn om een 
goed onderbouwd besluit te nemen over de adoptie van een buitenlands kind.  
 
Zoals eerder aangestipt, vindt iets meer dan de helft van de AAO's dat zij 
voldoende geïnformeerd zijn. Daardoor kunnen zij zich voorstellen wat het 
betekent om een adoptiekind op te voeden, weten ze op welke hulp-
verleningsinstanties zij een beroep kunnen doen in verband met de opvoeding 
van een adoptiekind. Daarnaast vindt meer dan de helft van de respondenten dat 
zij voldoende over de adoptieprocedure weten om een goed besluit te kunnen 
nemen over adoptie. De AAO's in de experimentele groep denken significant 
vaker dat zij voldoende van deze procedure weten dan de AAO's in de 
controlegroep.  
 
 
3.5 Zoeken naar informatie 
 
De overgrote meerderheid van de AAO's zoekt zelf naar informatie over 
adoptie van een (buitenlands) kind. De AAO's in de experimentele groep doen 
dit significant vaker dan de AAO's in de controlegroep (94 procent tegenover 
86 procent). De respondenten in de experimentele en in de controlegroep 
raadplegen ongeveer dezelfde bronnen, zoals ook uit tabel 3.8 blijkt. 
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Tabel 3.8: Informatiebronnen voor AAO's die zelf informatie zoeken (in %). 

 Experimentele 
groep 

Controlegroep 

media (radio, tv, krant) 75 73 
schriftelijk materiaal (boeken, tijdschriften) 85 83 
internet 82 88 
andere ouders die een kind geadopteerd hebben 72 70 
instellingen zoals Bureau VIA 78 72 
andere kanalen 49 31 

 
 
Alle genoemde bronnen worden door een behoorlijk groot percentage AAO's 
gebruikt. Schriftelijk materiaal en internet zijn de meest gebruikte informatie-
bronnen. Overigens raadplegen de meeste AAO's die zelf informatie zoeken 
meerdere bronnen; 74 procent van de experimentele groep en 71 procent van de 
controlegroep zoekt informatie via drie tot vijf bronnen. 
 
De andere kanalen om informatie over adoptie te zoeken, zijn:  
• via andere organisaties (vergunninghouders, consulaat, COA4, VVP5, 

Freya6, Rode Draad7, adoptievereniging gereformeerde gezindte), instel-
lingen (Jeugdzorg, RIAGG, Pleegzorg) of een weeshuis in het buitenland;  

• via ervaringen van anderen (partner, familie, vrienden, collega's, kennis-
sen en andere AAO's); 

• via ervaringen van geadopteerde kinderen. 
 
Een klein aantal AAO's zoekt zelf geen informatie over het adopteren van een 
(buitenlands) kind. Al deze mensen zeggen dat ze op informatie van Bureau 
VIA wachten, maar voor niemand geldt de reden dat ze al genoeg weten en 
daarom geen informatie nodig hebben. Daarnaast geven één paar uit de 
experimentele groep en zeven paren uit de controlegroep aan dat ze het lastig 
vinden om goede informatie te vinden. 
 
 

                                           
4  COA is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
5  VVP is de vereniging voor pleegkinderen 
6  Freya is een patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek 
7  De Rode Draad is een internetsite voor ouders die een kind hebben geadopteerd uit China of 

Taiwan . 
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3.6 Besluitvorming over adoptie 
 
Gesprekken met anderen kunnen van invloed zijn op het besluit om een kind uit 
het buitenland te adopteren. Daarom is aan de AAO's gevraagd met wie zij 
praten over hun plannen om een kind te adopteren. Slechts twee mensen uit de 
controlegroep praten hier met niemand over. Er bestaan geen significante 
verschillen tussen de experimentele en de controlegroep in de personen met wie 
zij over hun adoptieplannen praten. 
 
Tabel 3.9: Met wie praten AAO's over hun adoptieplannen, experimentele en 

controlegroep vergeleken (in %). 

 Experimentele 
groep 

Controle-
groep 

met partner  100  99 
met familie (ouders, zussen/broers)  88  91 
met vrienden  89  89 
met andere adoptieouders  63  59 
met medici (huisarts, specialist)  36  32 
met hulpverleners (psycholoog, maatschappelijk werker)  8  13 

 
 
Het meest vaak wordt er met mensen uit de sociale omgeving over de 
adoptieplannen gesproken. Natuurlijk staat de partner op nummer één; de 
adoptieplannen gaan beide partners aan. De partner als gesprekspartner wordt 
op de voet gevolgd door familie en vrienden. Veel minder vaak wordt er met 
andere adoptieouders over de adoptieplannen gesproken; men moet natuurlijk 
ook andere adoptieouders kennen. Nog veel minder vaak bespreken AAO's hun 
plannen met medici of met hulpverleners. 
 
Aan de AAO's is gevraagd of ze van een aantal informatiebronnen kunnen 
aangeven hoe belangrijk deze zijn voor hun besluitvorming over adoptie. In 
tabel 3.10 wordt per bron het percentage dat zegt dat deze bron belangrijk of 
heel belangrijk voor de besluitvorming is, gepresenteerd. De AAO's in de 
experimentele en de controlegroep verschillen wat dit betreft niet van elkaar. 
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Tabel 3.10: Belang van informatiebronnen voor de besluitvorming over adoptie (in 
%). 

 Experimentele groep Controlegroep 
de voorlichting van Bureau VIA  77  76 
de informatie die u zelf zoekt  87  80 
gesprekken met partner  99  100 
gesprekken met adoptieouders en/of -kinderen  82  81 
gesprekken met anderen  56  53 

 
 
Het belangrijkste voor de besluitvorming over adoptie, zijn uiteraard gesprek-
ken met de partner. Daarna is zelfgezochte informatie en zijn gesprekken met 
adoptieouders en/of adoptiekinderen belangrijk voor de besluitvorming. Een 
iets kleiner, maar nog steeds zeer beduidend, percentage zegt dat de voor-
lichting van Bureau VIA belangrijk is voor de besluitvorming over adoptie. De 
voorlichting van Bureau VIA wordt dus over het algemeen wel belangrijk 
gevonden, maar heeft niet de invloed op het besluit die gesprekken met de 
partner en met adoptieouders en/of –kinderen en zelfgezochte informatie wel 
hebben.  
 
 
3.7 Samenvatting en conclusies 
 
In totaal hebben 356 paren de vragenlijst van de eerste meting ingevuld. Van 
hen behoren 133 paren tot de experimentele groep en 223 paren tot de 
controlegroep. De vrouwen en mannen in de experimentele groep verschillen in 
achtergrondkenmerken nauwelijks van de vrouwen en mannen in de controle-
groep. Zij zijn gemiddeld 33 tot 35 jaar oud en hebben vaak een MBO of HBO 
opleiding. Bijna alle mannen hebben een volledige betaalde baan, de helft van 
de vrouwen heeft een deeltijdbaan en een derde deel van de vrouwen heeft een 
volledige betaalde baan.  
 
Ook in huishoudenskenmerken verschilt de experimentele groep niet van de 
controlegroep. Het merendeel van de AAO's is gehuwd en woont samen. 
Meestal bestaat het huishouden uit twee volwassenen en zijn er geen kinderen. 
Zij wonen bijna even vaak in een stad als in een dorp. Ongeveer twee vijfde 
deel heeft een netto maandinkomen tussen € 1.815,- en € 2.723,-, ongeveer 
een derde deel heeft een netto maandinkomen tussen € 2.723,- en € 3.630,- en 
een vijfde deel heeft een maandinkomen van meer dan € 3.630,-.  
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De AAO's in de experimentele en de controlegroep hebben ongeveer in 
dezelfde periode voor het eerst overwogen om een kind te adopteren; dat was 
meestal tussen 1997 en 2001. De AAO's in de experimentele groep hebben zich 
eerder aangemeld voor adoptie bij het ministerie van Justitie dan de AAO's in 
de controlegroep. Dit verschil komt logischerwijs voort uit het selectiecriterium 
van de groepen, dat is gebaseerd op het moment van inschrijving.  
 
De belangrijkste overweging voor aanmelding voor adoptie van een kind uit het 
buitenland, is ongewenste kinderloosheid. Meer dan de helft van de paren 
neemt niet (meer) deel aan vruchtbaarheidsonderzoek of –behandeling in 
verband met een kinderwens.  
 
Een ruime meerderheid van zowel de vrouwen als de mannen in zowel de 
experimentele als de controlegroep is er (zeer) zeker van dat ze een 
(buitenlands) kind willen adopteren. De AAO's in de experimentele groep zijn 
daar significant vaker zeker van dan de AAO's in de controlegroep. 
 
Bij ruim driekwart van de paren is het besluit om een (buitenlands) kind te 
willen adopteren eigenlijk niet afhankelijk van de voorlichting die ze nog van 
Bureau VIA zullen krijgen (respectievelijk 84 procent en 75 procent). In de 
controlegroep is het besluit significant vaker afhankelijk van de voorlichting 
dan bij de experimentele groep. 
 
De AAO's, in de experimentele en in de controlegroep, hebben op bepaalde 
terreinen een voorkeur als het gaat om het te adopteren kind. Zo willen zij 
meestal een jong en gezond kind adopteren. Ongeveer de helft van respon-
denten heeft een voorkeur voor een bepaald herkomstland van het kind; dat is 
meestal China, Zuid-Amerika of overig Azië. Veel AAO's willen één kind 
adopteren, maar voor een kwart maakt het niet uit hoeveel kinderen zij 
adopteren. Tenslotte heeft ongeveer 80 procent geen voorkeur voor het geslacht 
van het te adopteren kind. Als zij daar wel een voorkeur voor hebben, willen 
zij meestal een meisje.  
 
De verwachtingen van AAO's over het tijdstip waarop zij een adoptiekind in 
hun gezin zullen kunnen opnemen, lopen erg uiteen. De meeste AAO's denken 
tussen één en twee jaar na de voorlichting een adoptiekind te kunnen opnemen. 
Deze inschatting is waarschijnlijk aan de krappe kant; het duurt gemiddeld nog 
één tot vier jaar voordat er een adoptie plaatsvindt.  
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De verdeling van werk en zorg tussen de partners zal, als een adoptiekind in 
het gezin wordt opgenomen, veelal traditioneel worden opgelost. Maar dat is 
niet voor iedereen het geval. Zowel in de experimentele als in de controlegroep 
denkt ongeveer een vijfde deel van de paren dat beide partners minder zullen 
gaan werken als er een adoptiekind komt.  
 
De AAO's vinden het (zeer) terecht dat het voor mensen die een (buitenlands) 
kind willen adopteren verplicht is om de voorlichting van Bureau VIA te 
volgen.  
 
Vrijwel alle AAO's, in zowel de experimentele als de controlegroep verwachten 
over alle in de vragenlijst genoemde onderwerpen informatie te krijgen tijdens 
de voorlichting van Bureau VIA. De AAO's verwachten niet alleen over alle 
genoemde onderwerpen informatie tijdens de voorlichting, zij vinden dat 
meestal ook (zeer) belangrijk. 
 
AAO's, zowel in de experimentele als in de controlegroep, hebben over het 
algemeen vertrouwen in zichzelf als adoptieouder. Tegelijkertijd vindt een 
behoorlijke groep, namelijk 40 tot 50 procent, dat zij nog niet voldoende kennis 
hebben: zij weten niet voldoende, zo vinden zij, over de hulp-
verleningsinstanties die kunnen helpen bij de opvoeding van een adoptiekind, 
over de adoptieprocedure en in het algemeen om zich voor te kunnen stellen 
wat het betekent om een adoptiekind op te voeden.  
 
De overgrote meerderheid van de AAO's zoekt zelf naar informatie over 
adoptie van een (buitenlands) kind. De AAO's in de experimentele groep doen 
dit iets vaker dan de AAO's in de controlegroep. De respondenten in de 
experimentele en in de controlegroep raadplegen ongeveer dezelfde bronnen, 
meestal raadplegen zij meerdere bronnen.  
 
Het meest vaak wordt er met mensen uit de sociale omgeving over de adoptie-
plannen gesproken. Het belangrijkste voor de besluitvorming over adoptie zijn 
uiteraard gesprekken met de partner. Driekwart van de AAO's zegt dat de 
voorlichting van Bureau VIA een belangrijke informatiebron is voor de 
besluitvorming over adoptie. 
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4 Effecten van de voorlichting 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan of de voorlichting van invloed is geweest op 
de mening over en de kennis en zekerheid ten aanzien van adoptie. De 
experimentele groep heeft tussen de eerste en de tweede meting de voorlichting 
van Bureau VIA gevolgd. De controlegroep heeft die voorlichting nog niet 
gevolgd. Natuurlijk staat de mening over en de kennis en zekerheid ten aanzien 
van adoptie aan meer invloeden bloot. Maar aangenomen kan worden dat deze 
invloeden voor beide groepen gelijk zijn en dezelfde effecten veroorzaken. 
 
Om te toetsen of de voorlichting effect heeft gehad op de mening over of de 
kennis en zekerheid ten aanzien van adoptie hebben we een analyse nodig 
waarin gelijktijdig drie aspecten kunnen worden meegenomen. Het gaat 
namelijk om een vergelijking van twee antwoorden (mening tijdens meting 1 en 
mening tijdens meting 2) van twee groepen. De variabelen die meegenomen 
dienen te worden zijn ten eerste de groep waartoe een respondent hoort, dat is 
respectievelijk de experimentele groep die voorlichting heeft gehad tussen 
meting 1 en meting 2 en de controlegroep die de voorlichting nog niet heeft 
gehad. In de tweede plaats nemen we het antwoord van meting 1 mee en in de 
derde plaats het antwoord van meting 2. In loglineaire analyse, ook wel 
loglineaire 'covariantie-analyse' genoemd, kunnen drie of meer variabelen 
tegelijkertijd onderzocht worden op hun onderlinge samenhang. Deze analyse-
methode is bruikbaar wanneer de variabelen in categorieën zijn onderverdeeld, 
zoals eens en oneens of belangrijk en onbelangrijk (Hagenaars, 1984; Nooij, 
1995). De mening over en de kennis en zekerheid ten aanzien van adoptie zijn 
gemeten met stellingen waarbij gekozen kon worden uit vier antwoord-
mogelijkheden, bijvoorbeeld zeer eens, eens, oneens en zeer oneens. Voor de 
analyse zijn de antwoordmogelijkheden teruggebracht tot twee categorieën, 
namelijk (zeer) eens en (zeer) oneens. Het verschil tussen eens en oneens is 
essentiëler dan het verschil tussen zeer eens en eens en tussen zeer oneens en 
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oneens. Als mensen het eerst eens waren met een stelling en het daar na de 
voorlichting niet meer mee eens zijn, is er meer veranderd dan wanneer mensen 
het eerst eens waren met de stelling en na de voorlichting met die stelling zeer 
eens zijn. Door deze dichotomisering zijn de analyseresultaten meer sprekend 
en beter inzichtelijk dan wanneer de analyses met vier categorieën gedaan 
zouden zijn. Bovendien moeten alle antwoorden en antwoordcombinaties in een 
bepaalde frequentie voorkomen om de analyse te kunnen uitvoeren. De vier-
puntsschaal is in de vragenlijst vooral gehanteerd om respondenten, die er 
moeite mee hebben om tussen 'ja' en 'nee' te kiezen in de gelegenheid te stellen 
een meer genuanceerd antwoord te geven.  
 
Door te toetsen gaan we na of een gevonden verschil in de antwoorden van de 
experimentele groep tussen meting 1 en 2 een gevolg is van toeval of toe te 
wijzen is aan het volgen van de voorlichting. Daartoe worden de antwoorden 
van de experimentele groep vergeleken met die van de controlegroep. We 
toetsen achtereenvolgens drie modellen. In het eerste model wordt de 
voorlichting buiten beschouwing gelaten. In het tweede model is het effect van 
de voorlichting wel opgenomen. In dat model veronderstellen we dat het volgen 
van de voorlichting door de experimentele groep op vergelijkbare wijze uitpakt 
voor mensen die het bij meting 1 eens waren met de uitspraak en voor mensen 
die het bij meting 1 oneens waren met de voorgelegde uitspraak. In het derde 
model is een interactie-effect van de voorlichting opgenomen. Dit betekent dat 
het volgen van de voorlichting anders uitpakt voor mensen uit de experimentele 
groep die het bij meting 1 eens waren met de uitspraak dan voor mensen die het 
bij meting 1 oneens waren. Over het algemeen zullen we in de analyses zien dat 
de voorlichting er vooral voor zorgt dat mensen die het in eerste instantie 
oneens zijn met een uitspraak, het overwegend of in grotere mate eens worden 
met de uitspraak.  
 
Om het effect van de voorlichting te meten, is steeds de volgende procedure 
toegepast. Eerst wordt het eerste model, dat is het model zonder effect van de 
voorlichting, opgelegd. Als dit model op de werkelijke gegevens past, is er 
geen effect van de voorlichting. Het model past op de gegevens wanneer de 
overschrijdingskans die bij de Chi2 van het model hoort, groter of gelijk is aan 
10 procent. Als het eerste model niet op de werkelijke gegevens past, dan 
wordt het tweede model, waarin het effect van de voorlichting is opgenomen 
opgelegd. Als dit model op de werkelijke gegevens past, is er een effect van de 
voorlichting in die zin dat zowel mensen die het bij meting 1 eens waren met de 
uitspraak als mensen die het bij meting 2 daarmee oneens waren, in hun mening 
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beïnvloed zijn. Als het tweede model echter niet past, dan leggen we het derde 
model op, waarin het interactie-effect is opgenomen. Als het eerste en tweede 
model niet passen, past het derde model wel. Dan is er dus sprake van een 
verschillend effect voor mensen die het in eerste instantie eens en mensen die 
het in eerste instantie niet eens waren met de voorgelegde uitspraak.  
 
Als er een (interactie-)effect van de voorlichting wordt gevonden, wordt de z-
waarde van het effect gepresenteerd. De z-waarde is een transformatie van 
werkelijke waarden naar standaardscores. Dit geeft zicht op de mogelijk 
statistische afwijking van de gevonden waarden ten opzichte van het gemid-
delde. Een z-waarde van groter of gelijk aan 1,65 of kleiner of gelijk aan –1,65 
hoort bij een overschrijdingskans van kleiner of gelijk aan 10 procent. Bij 5 
procent hoort een z-waarde van +/- 1,96 en bij 1 procent een z-waarde van 
+/- 2,58. Het min of plus teken geeft aan in welke richting het gevonden effect 
gaat. Dit is echter beter af te leiden uit de tabellen die we steeds presenteren 
wanneer we een effect hebben gevonden.  
 
Als er een (interactie-)effect van de voorlichting bestaat, met een z-waarde 
groter of gelijk aan 1,65 of kleiner of gelijk aan –1,65, vergelijken we de 
percentages van deze variabelen (mening meting 1 en meting 2) van de 
experimentele groep met die van de controlegroep. Het percentage van de 
experimentele groep dat het bij meting 1 eens was met een stelling en dat bij 
meting 2 nog steeds is, moet vergeleken worden met ditzelfde percentage in de 
controlegroep. In Voorbeeld 4.1 komt dat neer op een vergelijking van a met 
w, van b met x, van c met y en van d met z. Vaak zullen we zien dat c en d in 
de experimentele groep verschillen van y en z in de controlegroep. In hoofdstuk 
3 hebben we gezien dat de antwoorden van de experimentele en de 
controlegroep bij meting 1 niet of nauwelijks van elkaar verschillen. De mening 
tijdens meting 1 is daarom als uitgangspunt genomen. De percentages zijn 
berekend binnen de groep die het bij de eerste meting eens was en binnen de 
groep die het bij de eerste meting oneens was. De percentages zijn verticaal 
opgeteld dus steeds 100. 
 
Voorbeeld 4.1 

Experimentele groep Controlegroep 
    m1     m1 
 eens oneens  eens oneens 
eens a c eens w y 

 
m2 

oneens b d 

 
 
m2 

oneens x z 
  100 100    100 100 
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4.1 Adoptieproces 
 
In deze paragraaf gaan we na in hoeverre de voorlichting van invloed is 
geweest op aspecten van het adoptieproces. Dat doen we met behulp van 
loglineaire analyses waarin de experimentele en de controlegroep zijn 
opgenomen, evenals de mening bij meting 1 en die bij meting 2. In tabel 4.1 
zijn de resultaten van de loglineaire analyse opgenomen met betrekking tot de 
verschillende aspecten van het adoptieproces. De term 'effect' in de tabel 
betekent dat de voorlichting van invloed is geweest op dit aspect van het 
adoptieproces. De term 'interactie' in de tabel betekent dat de voorlichting 
vooral effect heeft op mensen die tijdens meting 1 'ja' hebben geantwoord of 
juist op mensen die tijdens meting 1 'nee' hebben geantwoord.  
 
Uit tabel 4.1 blijkt dat de voorlichting geen effect heeft gehad op de zekerheid 
dat mensen een kind willen adopteren. Zij is ook niet van invloed op de wensen 
die AAO's hebben ten aanzien van de leeftijd en het geslacht van het te 
adopteren kind. De voorlichting heeft ook geen verandering gebracht in de 
verwachte termijn waarop AAO's een kind denken te kunnen adopteren. 
 
Tabel 4.1: Effect van voorlichting op aspecten van het adoptieproces (resultaten van 

loglineaire analyses). 

Man is zeker dat hij een kind wil adopteren n.s. 
Vrouw is zeker dat zij een kind wil adopteren n.s. 
Besluit over adoptie afhankelijk van voorlichting VIA interactie: z = -2,64 
Wensen tav herkomstland van het kind  effect: z = 2,24 
Wensen tav leeftijd van het kind n.s. 
Wensen tav geslacht van het kind n.s. 
Wensen tav gezondheid van het kind interactie: z = -2,88 
Wensen tav aantal kinderen  interactie: z = -1,88 
Hoe lang na afloop van de voorlichting denkt men een kind te kunnen 
adopteren 

n.s. 

p < 10%  

 
 
Uit tabel 4.1 blijkt dat de voorlichting van invloed is op het wel of niet hebben 
van wensen ten aanzien van het herkomstland van het adoptiekind. In tabel 4.2 
zijn deze percentages van meting 1 en 2 van de experimentele groep vergeleken 
met die van de controlegroep. Uit die tabel blijkt dat mensen die de 
voorlichting hebben gevolgd vaker wel wensen hebben gekregen ten aanzien 
van het herkomstland (82 en 52 procent), dan mensen die deze voorlichting niet 
hebben gevolgd (77 en 29 procent). De voorlichting heeft dus als effect dat 
AAO's wensen krijgen ten aanzien van het herkomstland van het adoptiekind. 
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Tabel 4.2: Heeft u wensen ten aanzien van het herkomstland van het adoptiekind (in 
%). 

Experimentele groep (n=97) Controlegroep (n=137) 
    m1     m1 
 ja nee  ja nee 
ja  82  52 ja  77  29 

 
m2 

nee  18  48 

 
 
m2 

nee  23  71 
   100  100     100  100 

Voorlichting: z= 2,24 

 
 
Uit tabel 4.1 blijkt dat de voorlichting ook van invloed is op de mate waarin 
mensen zeggen dat het besluit over adoptie afhankelijk is van de voorlichting. 
Het gaat om een interactie-effect. Dit betekent dat de voorlichting de mening 
van mensen die tijdens meting 1 aangaven dat het besluit over adoptie 
afhankelijk is van de voorlichting meer of minder heeft beïnvloed dan van 
mensen die tijdens meting 1 aangaven dat het besluit over adoptie niet 
afhankelijk is van de voorlichting. In tabel 4.3 zien we dat. De voorlichting is 
vooral van invloed op AAO's die in eerste instantie dachten dat de voorlichting 
hun besluit over adoptie in (zeer) sterke mate zou beïnvloeden. Na het volgen 
van de voorlichting geven zij vaker aan dat hun besluit nu niet meer afhankelijk 
is van de voorlichting dan mensen die de voorlichting nog niet gevolgd hebben. 
In de experimentele groep zegt 31 procent bij beide metingen dat de 
voorlichting van invloed is op het besluit over adoptie, in de controlegroep is 
dat bij maar liefst 67 procent het geval. Het volgen van de voorlichting heeft 
dus voor mensen die verwacht hadden dat de voorlichting van invloed zou zijn 
op het besluit over adoptie vaak tot gevolg dat dat niet meer het geval is.  
Het is mogelijk dat AAO's achteraf de invloed van de voorlichting op hun 
keuze ontkennen, omdat zij het gevoel hebben dat zij hun besluit autonoom 
hebben genomen. De neiging om invloed van externe media op het eigen besluit 
te minimaliseren, kan leiden tot een onderschatting van de invloed van de 
voorlichting. Nader onderzoek zou noodzakelijk zijn om hierin meer helderheid 
te verschaffen. Sociaal-cognitieve theorieën zoals onder meer ontwikkeld door 
Bandura (1986) zouden hierbij behulpzaam kunnen zijn. Bandura hanteert het 
begrip 'perceived self-efficacy'. Het 'vertrouwen in de effectiviteit van eigen 
competenties' hangt onder meer samen met de mate waarin mensen menen in 
staat te zijn in verschillende domeinen zelf hun levensloop vorm te geven en 
daarin hun eigen beslissingen te nemen. Onder meer een hoger 
opleidingsniveau verhoogt de kans dat men meent in staat te zijn eigen besluiten 
te nemen. Mogelijk speelt dit bij adoptie een rol (Bandura, 1986:412-414). 
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Tabel 4.3: In hoeverre is uw besluit over adoptie afhankelijk van de voorlichting die 
u nog zult krijgen van Bureau VIA? (in %) 

Experimentele groep (n=98) Controlegroep (n=144) 
   m1     m1 
 (zeer) sterke 

mate 
niet/ 
nauwelijks 

 (zeer) sterke 
mate 

niet/ 
nauwelijks 

(zeer) sterke 
mate 

 31  14 (zeer) sterke 
mate 

 67  7 

 
m2 

niet/ 
nauwelijks 

 69  86 

 
 
m2 

niet/ 
nauwelijks 

 33  93 

   100  100     100  100 
Interactie: z = -2,64 

 
 
Uit tabel 4.1 blijkt dat er ook een interactie-effect bestaat van de voorlichting 
op de wensen ten aanzien van de gezondheid van het te adopteren kind. In tabel 
4.4 kunnen we zien dat de voorlichting vooral van invloed is op mensen die in 
eerste instantie geen wensen hadden ten aanzien van de gezondheid van het te 
adopteren kind. Na het volgen van de voorlichting heeft 92 procent van hen wel 
wensen, tegenover 15 procent van de mensen die de voorlichting nog niet heeft 
gevolgd. De voorlichting heeft als effect dat mensen wensen formuleren ten 
aanzien van de gezondheid van het adoptiekind. 
 
Tabel 4.4: Heeft u wensen ten aanzien van de gezondheid van het te adopteren kind 

(in %). 

Experimentele groep (n=94) Controlegroep (n=141) 
    m1     m1 
 ja nee  ja nee 
ja  92  92 ja  91  15 

 
m2 

nee  8  8 

 
 
m2 

nee  9  85 
   100  100     100  100 

Interactie: z = -2,88 

 
 
Uit tabel 4.1 blijkt dat er eveneens een interactie-effect bestaat van de 
voorlichting op de wensen ten aanzien van het aantal te adopteren kinderen. 
Ook nu blijkt dat de voorlichting vooral van invloed is op mensen die in eerste 
instantie geen wensen hadden ten aanzien van het aantal te adopteren kinderen 
(zie tabel 4.5). Na het volgen van de voorlichting hebben AAO's die het eerst 
niet uitmaakte hoeveel kinderen ze zouden adopteren, vaak wel een voorkeur 
wat betreft het aantal adoptiekinderen. 80 Procent van de mensen die eerst geen 
wensen hadden over het aantal te adopteren kinderen, heeft dat na de 
voorlichting wel. In de controlegroep heeft 40 procent van de mensen die eerst 
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geen wensen hadden, dat bij de tweede meting wel. De voorlichting heeft dus 
als effect dat mensen een voorkeur krijgen voor het aantal te adopteren 
kinderen. 
 
Tabel 4.5: Heeft u wensen ten aanzien van het aantal te adopteren kinderen? (in %) 

Experimentele groep (n=97) Controlegroep (n=138) 
    m1    m1 
 ja nee  ja nee 
ja  90  80 ja  85  40 

 
m
2 

nee  10  20 

 
 
m2 

nee  15  60 
   100  100     100  100 

Interactie: z = -1,88 

 
 
4.2 Informatie tijdens de voorlichting 
 
Aan alle AAO's is ook in de tweede meting over een aantal onderwerpen 
gevraagd hoe belangrijk zij het vinden om daarover informatie te krijgen tijdens 
de voorlichting van Bureau VIA. De AAO's in de experimentele groep hebben 
het in de tweede meting over de voorlichting die zij reeds gehad hebben, de 
AAO's in de controlegroep hebben het in beide metingen over de voorlichting 
die zij nog gaan volgen.  
 
In tabel 4.6 worden de resultaten van de loglineaire analyses gepresenteerd. De 
voorlichting blijkt geen effect te hebben op het belang dat AAO's hechten aan 
informatie over identiteitsvorming bij adoptiekinderen, over wensen ten aanzien 
van het adoptiekind, over herkomstlanden van adoptiekinderen, over 
(opvoedings)problemen bij adoptiekinderen, over het gezinsonderzoek, over 
vergunninghouders, over kosten van de adoptieprocedure, over praktische 
zaken rondom adoptie en over nazorg en ondersteuning. AAO's die de 
voorlichting hebben gevolgd, vinden informatie over deze onderwerpen net zo 
belangrijk als AAO's die de voorlichting nog niet hebben gevolgd. 
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Tabel 4.6: Effect van de voorlichting op het belang dat gehecht wordt aan informatie 
over verschillende onderwerpen tijdens de voorlichting (resultaten van 
loglineaire analyses). 

afstandsouders/biologische ouders en redenen om afstand te doen effect: z = 3,01 
ervaringen van adoptieouders effect: z = 1,82 
hechting  effect: z = 2,30 
identiteitsvorming bij adoptiekinderen n.s. 
gevoelens van scheiding en rouw bij het adoptiekind effect: z = 1,69 
bijzondere situatie van adoptieouders effect: z = 2,42 
wensen ten aanzien van het adoptiekind n.s. 
herkomstlanden van adoptiekinderen n.s. 
(opvoedings-)problemen bij adoptiekinderen n.s. 
gezinsonderzoek van de RvdK n.s. 
vergunninghouders n.s. 
kosten van de adoptieprocedure n.s. 
praktische zaken rondom adoptie n.s. 
nazorg en ondersteuning n.s. 
p <10% 

 
 
Uit tabel 4.6 blijkt dat de voorlichting wel van invloed is op het belang dat 
AAO's hechten aan informatie over afstandsouders of biologische ouders en 
redenen om afstand te doen. In tabel 4.7 zien we dat AAO's die de voorlichting 
hebben gevolgd informatie hierover vaker belangrijk vinden dan AAO's die de 
voorlichting nog niet hebben gevolgd. 
 
Tabel 4.7: Hoe belangrijk vindt u het om tijdens de voorlichting informatie te krijgen 

over afstandsouders/biologische ouders en redenen om afstand te doen? 
(in %) 

Experimentele groep (n=98) Controlegroep (n=150) 
    m1     m1 
 (zeer) 

belangrijk 
(zeer) 
onbelangrijk 

 (zeer) 
belangrijk 

(zeer) 
onbelangrijk 

(zeer) 
belangrijk 

 97  88 
  

(zeer) 
belangrijk 

 89  50 

 
m2 

(zeer) on-
belangrijk 

 3  12 

 
 
m2 

(zeer) on-
belangrijk 

 11  50 

   100  100     100  100 
Effect: z = 3,01 

 
 
Uit tabel 4.6 blijkt dat de voorlichting ook effect heeft op het belang dat AAO's 
hechten aan informatie over ervaringen van adoptieouders. Uit tabel 4.8 blijkt 
dat alle AAO's die de voorlichting hebben gevolgd, het zeer belangrijk vinden 
om hierover informatie te krijgen, terwijl dat bij de AAO's uit de controlegroep 
niet het geval is. Doordat alle AAO's uit de experimentele groep deze 
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informatie (zeer) belangrijk vinden, is deze analyse overigens minder 
betrouwbaar dan de voorgaande analyses. Uit tabel 4.8 blijkt echter dat er wat 
dit betreft een sterk verschil bestaat tussen de experimentele en de controle-
groep; 60 procent van de AAO's uit de controlegroep die deze informatie in 
eerste instantie (zeer) onbelangrijk vond, vindt dat bij de tweede meting nog 
steeds. We kunnen dit daarom wel als een effect van de voorlichting 
beschouwen. 
 
Tabel 4.8: Hoe belangrijk vindt u het om tijdens de voorlichting informatie te krijgen 

over ervaringen van adoptieouders? (in %) 

Experimentele groep (n=97) Controlegroep (n=149) 
    m1     m1 
 (zeer) 

belangrijk 
(zeer) 
onbelangrijk 

 (zeer) 
belangrijk 

(zeer) 
onbelangrijk 

(zeer) 
belangrijk 

 100  100 (zeer) 
belangrijk 

 98  40 

 
m2 

(zeer) on-
belangrijk 

 -  - 

 
 
m2 

(zeer) on-
belangrijk 

 2  60 

   100  100     100  100 
Effect: z = 1,82 

 
 
Daarnaast blijkt uit tabel 4.6 dat de voorlichting van invloed is op het belang 
dat AAO's hechten aan informatie over hechting. Uit tabel 4.9 blijkt dat ook nu 
AAO's die de voorlichting gevolgd hebben, deze informatie belangrijker vinden 
dan AAO's die de voorlichting nog niet gevolgd hebben. Net als in de vorige 
tabel, zien we dat AAO's die de voorlichting hebben gevolgd (bijna) allemaal 
deze informatie (zeer) belangrijk vinden. Hierdoor is ook deze analyse minder 
betrouwbaar dan andere analyses. Maar ook nu is het verschil tussen de 
experimentele en de controlegroep duidelijk te zien; van de controlegroep blijft 
27 procent informatie over hechting (zeer) onbelangrijk vinden en 8 procent 
vond deze informatie eerst wel belangrijk maar bij de tweede meting niet meer. 
Omdat het verschil tussen de experimentele en de controlegroep duidelijk is, 
kunnen we ook dit als een effect van de voorlichting beschouwen. De 
voorlichting zorgt er dus voor dat mensen informatie over hechting belangrijker 
vinden. 
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Tabel 4.9: Hoe belangrijk vindt u het om tijdens de voorlichting informatie te krijgen 
over hechting? (in %) 

Experimentele groep (n=98) Controlegroep (n=149) 
    m1    m1 
 (zeer) 

belangrijk 
(zeer) 
onbelangrijk 

 (zeer) 
belangrijk 

(zeer) 
onbelangrijk 

(zeer) 
belangrijk 

99 100 (zeer) 
belangrijk 

92 73 

 
m2 

(zeer) on- 
belangrijk 

1 - 

 
 
m2 

(zeer) on-
belangrijk 

8 27 

  100 100    100 100 
Effect: z = 2,30 

 
 
In tabel 4.6 is ook te zien dat de voorlichting van invloed is op het belang dat 
AAO's hechten aan informatie over gevoelens van scheiding en rouw bij het 
adoptiekind. Alle AAO's die de voorlichting hebben gevolgd, vinden het 
belangrijk om hierover informatie te krijgen (zie tabel 4.10). Van de AAO's die 
de voorlichting niet hebben gevolgd, vinden ook velen informatie hierover 
belangrijk, maar een klein aantal vond dat bij de eerste mening niet zo 
belangrijk en bij de tweede meting ook niet. Hier hebben we overigens weer te 
maken met niet helemaal betrouwbare resultaten, omdat er niet veel variatie in 
de antwoordpatronen zit. Toch zien we weer een duidelijk verschil. Daarom 
kunnen we constateren dat de voorlichting ervoor zorgt dat AAO's informatie 
over gevoelens van scheiding en rouw bij het adoptiekind belangrijker gaan 
vinden. 
 
Tabel 4.10: Hoe belangrijk vindt u het om tijdens de voorlichting informatie te krijgen 

over gevoelens van scheiding en rouw bij het adoptiekind? (in%) 

Experimentele groep (n=98) Controlegroep (n=148) 
    m1    m1 
 (zeer) 

belangrijk 
(zeer) 
onbelangrijk 

 (zeer) 
belangrijk 

(zeer) 
onbelangrijk 

(zeer) 
belangrijk 

 100  100 (zeer) 
belangrijk 

 96  67 

 
m2 

(zeer) on-
belangrijk 

 -  - 

 
 
m2 

(zeer) on-
belangrijk 

 4  33 

   100  100     100  100 
Effect: z = 1,69 

 
 
Tenslotte zorgt de voorlichting er ook voor dat AAO's informatie over de 
bijzondere situatie van adoptieouders belangrijker gaan vinden (zie tabel 4.6 en 
tabel 4.11). Bij deze analyse zijn de antwoordpatronen minder eenzijdig; het 
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gaat daarom om een meer betrouwbaar resultaat dan in de vorige drie analyses. 
In de experimentele groep is het percentage AAO's dat informatie over de 
bijzondere situatie van adoptieouders belangrijk vindt, groter dan in de 
controlegroep. 
 
Tabel 4.11: Hoe belangrijk vindt u het om tijdens de voorlichting informatie te krijgen 

over de bijzondere situatie van adoptieouders? (in %) 

Experimentele groep (n=97) Controlegroep (n=148) 
    m1    m1 
 (zeer) 

belangrijk 
(zeer) 
onbelangrijk 

 (zeer) 
belangrijk 

(zeer) 
onbelangrijk 

(zeer) 
belangrijk 

 90  79 (zeer) 
belangrijk 

 81  48 

 
m2 

(zeer) on-
belangrijk 

 10  21 

 
 
m2 

(zeer) on-
belangrijk 

 19  52 

   100  100     100  100 
Effect: z = 2,42 

 
 
4.3 Kennis over en zekerheid ten aanzien van adoptie 
 
Uit tabel 4.12 blijkt dat de voorlichting wel het kennisniveau van de AAO's 
beïnvloedt, maar dat AAO's dit zelf nauwelijks onderkennen; alleen vrouwen 
geven aan dat de voorlichting van invloed is op de mate waarin zij voorbereid 
zijn op het adoptieouderschap. 
 
Tabel 4.12: Effect van de voorlichting op de kennis over en zekerheid ten aanzien van 

adoptie (resultaten van loglineaire analyses). 

Weet voldoende over de adoptieprocedure om een goed besluit te kunnen 
nemen  

interactie: z = -4,30 

Weet op welke hulpverleningsinstanties een beroep gedaan kan worden  interactie: z = -2,66 
Weet genoeg om voor te kunnen stellen wat het betekent om een adoptiekind 
op te voeden 

effect: z = 2,98 

Man denkt na het volgen van de voorlichting beter in staat te zijn een goed 
onderbouwd besluit te nemen over adoptie 

n.s. 

Vrouw denkt na het volgen van de voorlichting beter in staat te zijn een goed 
onderbouwd besluit te nemen over adoptie 

n.s. 

Man is van mening dat hij door de voorlichting beter voorbereid is op het 
adoptieouderschap  

n.s. 

Vrouw is van mening dat zij door de voorlichting beter voorbereid is op het 
adoptieouderschap 

interactie: z = -2.19 

p <10%  
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Uit tabel 4.12 blijkt dat er een interactie-effect bestaat van de voorlichting op 
de kennis over de adoptieprocedure om een goed besluit over adoptie te kunnen 
nemen. Uit tabel 4.13 blijkt dat vooral AAO's die voor de voorlichting vonden 
dat ze niet genoeg van de adoptieprocedure wisten, dat nu wel vinden. Van de 
AAO's in de experimentele groep weet 92 procent nu wel voldoende over de 
adoptieprocedure om een goed besluit over adoptie te kunnen nemen, terwijl 
dat eerst niet het geval was. In de controlegroep is dat percentage 28. Dankzij 
de voorlichting komen mensen dus zoveel over adoptieprocedure te weten dat 
zij een goed besluit over adoptie kunnen nemen. Dit geldt vooral voor mensen 
die hierover in eerste instantie niet zoveel wisten. 
 
Tabel 4.13: Ik weet op dit moment voldoende over de adoptieprocedure om een goed 

besluit te kunnen nemen over de adoptie (in %). 

Experimentele groep (n=98) Controlegroep (n=149) 
    m1    m1 
 (zeer) 

eens 
(zeer) 
oneens 

 (zeer) 
eens 

(zeer) 
oneens 

(zeer) 
eens 

 89  92 (zeer) 
eens 

 93  28 

 
m2 

(zeer) 
oneens 

 11  8 

 
 
m2 

(zeer) 
oneens 

 7  72 

   100  100     100  100 
Interactie: z = -4,30 

 
 
Uit tabel 4.12 blijkt dat er eveneens een interactie-effect bestaat van de 
voorlichting op de kennis over hulpverleningsinstanties waarbij men terecht kan 
met opvoedingsproblemen van het adoptiekind. Uit tabel 4.14 blijkt dat de 
voorlichting weer vooral van invloed is op mensen die nog niet goed wisten bij 
welke hulpverleningsinstanties zij terecht kunnen. Na het volgen van de 
voorlichting weet 92 procent op welke instanties zij een beroep kunnen doen 
voor de opvoeding van het adoptiekind, terwijl zij dat eerst niet wisten. Van de 
AAO's in de controlegroep weet slechts 18 procent dit nu wel, terwijl zij dat 
eerst niet wisten. 
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Tabel 4.14: Ik weet op welke hulpverleningsinstanties ik een beroep kan doen, als dat 
nodig is voor de opvoeding van het adoptiekind (in %). 

Experimentele groep (n=98) Controlegroep (n=149) 
    m1    m1 
 (zeer) 

eens 
(zeer) 
oneens 

 (zeer) 
eens 

(zeer) 
oneens 

(zeer) 
eens 

 94  92 (zeer) 
eens 

 76  18 

 
m2 

(zeer) 
oneens 

 6  8 

 
 
m2 

(zeer) 
oneens 

 24  82 

   100  100     100  100 
Interactie: z = -2,66 

 
 
Uit tabel 4.12 en tabel 4.15 blijkt dat mensen zich, dankzij de kennis die zij in 
de voorlichting opdoen, beter voor kunnen stellen wat het is om een 
adoptiekind op te voeden. Zowel bij de AAO's die het zich bij de eerste meting 
al goed voor konden stellen als bij de AAO's die dat toen niet konden, zien we 
dat een groter percentage van degenen die de voorlichting hebben gevolgd zich 
nu wel voor kunnen stellen wat het betekent om een adoptiekind op te voeden 
(90 en 68 procent tegenover 78 en 42 procent). 
 
Tabel 4.15: Ik weet op dit moment genoeg om me voor te kunnen stellen wat het 

betekent om een adoptiekind op te voeden (in %). 

Experimentele groep (n=96) Controlegroep (n=148) 
    m1    m1 
 (zeer) 

eens 
(zeer) 
oneens 

 (zeer) 
eens 

(zeer) 
oneens 

(zeer) 
eens 

 90  68 (zeer) 
eens 

 78  42 

 
m2 

(zeer) 
oneens 

 10  32 

 
 
m2 

(zeer) 
oneens 

 22  58 

   100  100     100  100 
Effect: z = 2,98 

 
 
Over het algemeen zijn mensen geneigd om het effect van voorlichting op 
henzelf te onderschatten (literatuurverwijzing volgt). Dat zien we ook in onze 
onderzoeksresultaten; de AAO's denken niet dat zij door de voorlichting beter 
in staat zijn een goed onderbouwd besluit over adoptie te kunnen nemen en 
mannen vinden niet dat zij door de voorlichting beter voorbereid zullen zijn op 
het adoptieouderschap. Bij vrouwen daarentegen is wat dit betreft wel een 
effect van de voorlichting te constateren, het gaat zelfs om een interactie-effect. 
Vrouwen die eerst dachten dat de voorlichting hen niet beter zou voorbereiden 
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op het adoptieouderschap, zijn daarvan na het volgen van de voorlichting vaker 
wèl van overtuigd. Van de vrouwen die de voorlichting volgden, zag 63 
procent de voorlichting eerst niet als een goede voorbereiding op het adoptie-
ouderschap, maar nu wel. Van de vrouwen die de voorlichting nog niet hebben 
gevolgd, vindt slechts 21 procent de voorlichting nu wel een goede voor-
bereiding terwijl zij dat eerst niet vonden. 
 
Tabel 4.16: Vrouw is van mening dat zij door de voorlichting van Bureau VIA beter 

dan nu voorbereid zal zijn op het adoptieouderschap (in %). 

Experimentele groep (n=96) Controlegroep (n=147) 
    m1    m1 
 (zeer) 

eens 
(zeer) 
oneens 

 (zeer) 
eens 

(zeer) 
oneens 

(zeer) 
eens 

 90  63 (zeer) 
eens 

 92  21 

 
m2 

(zeer) 
oneens 

 10  37 

 
 
m2 

(zeer) 
oneens 

 8  79 

   100  100     100  100 
Interactie: z = -2,19 

 
 
4.4 Zoeken naar informatie 
 
Twee informatiebronnen blijken door de voorlichting niet vaker of minder vaak 
geraadpleegd te worden. Uit tabel 4.17 blijkt namelijk dat de voorlichting geen 
effect heeft op de mate waarin AAO's informatie over adoptie zoeken via 
internet of via andere adoptieouders. 
 
Tabel 4.17: Effect van de voorlichting op het zoeken naar informatie over adoptie 

(resultaten van loglineaire analyses). 

zoekt zelf naar informatie effect: z = 2,96 
via media  interactie: z = -1,93 
via schriftelijk materiaal  effect: z = 1,75 
via internet n.s. 
via andere adoptieouders n.s. 
via instellingen zoals Bureau VIA  effect: z= -2,45 
p <10% 

 
 
Uit tabel 4.17 blijkt dat de voorlichting van invloed is op de mate waarin 
AAO's zelf zoeken naar informatie over adoptie. Uit tabel 4.18 blijkt dat 
AAO's die de voorlichting hebben gevolgd, dit veel vaker doen dan AAO's die 
de voorlichting niet hebben gevolgd. In de experimentele groep doen alle 
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AAO's die al zelf naar informatie zochten, dit nog steeds en 83 procent van de 
AAO's die dat eerst niet deden, doet dat nu wel. In de controlegroep is 93 
procent zelf naar informatie blijven zoeken en 26 procent deed dat eerst niet, 
maar doet dat nu wel. 
 
Tabel 4.18: Zoekt u zelf naar informatie over adoptie van een (buitenlands) kind? (in 

%) 

Experimentele groep (n=96) Controlegroep (n=148) 
    m1    m1 
 ja nee  ja nee 
ja  100  83 ja  93  26 

 
m2 

nee  -  17 

 
 
m2 

nee  7  74 
   100  100     100  100 

Effect: z = 2,96 

 
 
Uit tabel 4.17 blijkt dat de voorlichting eveneens van invloed is op het gebruik 
van verschillende informatiebronnen. Op de eerste plaats bestaat er een 
interactie-effect van de voorlichting op de mate waarin mensen naar informatie 
zoeken via de media, zoals radio, tv en krant. In tabel 4.19 zien we dat de 
voorlichting op de AAO's die in eerste instantie niet via de media naar 
informatie zochten een ander effect heeft dan op de AAO's die dat in eerste 
instantie wel deden. AAO's die eerst wel via de media naar informatie over 
adoptie zochten, doen dat na de voorlichting minder vaak, terwijl AAO's die 
dat eerst niet via de media deden dat na de voorlichting vaker zijn gaan doen.  
 
Tabel 4.19: Zoekt u zelf informatie over adoptie via de media? (in %) 

Experimentele groep (n=56) Controlegroep (n=102) 
    m1    m1 
 ja nee  ja nee 
ja  78  47 ja  91  32 

 
m2 

nee  22  53 

 
 
m2 

nee  9  68 
   100  100     100  100 

Interactie: z = -1,93 

 
 
Uit tabel 4.17 blijkt dat de voorlichting ook van invloed is op het gebruik van 
schriftelijk materiaal, zoals boeken en tijdschriften, als informatiebron over 
adoptie. Uit tabel 4.20 blijkt dat mensen die de voorlichting gevolgd hebben, 
vaker naar informatie over adoptie zoeken in schriftelijk materiaal. Overigens is 
deze analyse weer minder betrouwbaar dan andere analyses in dit hoofdstuk, 
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doordat alle AAO's uit de experimentele groep die eerst naar informatie via 
schriftelijk materiaal zochten, dat na de voorlichting nog doen. 
 
Tabel 4.20: Zoekt u zelf informatie over adoptie via schriftelijk materiaal? (in %) 

Experimentele groep (n=63) Controlegroep (n=109) 
    m1    m1 
 ja nee  ja nee 
ja  100  73 ja  91  63 

 
m2 

nee  -  27 

 
 
m2 

nee  9  37 
   100  100     100  100 

Effect: z = 1,75 

 
 
Uit tabel 4.17 blijkt dat de voorlichting ook het zoeken naar informatie via 
instellingen zoals Bureau VIA beïnvloedt. Uit tabel 4.21 blijkt dat Bureau VIA 
voor mensen die de voorlichting bij deze instelling hebben gevolgd, minder 
vaak een informatiebron over adoptie is. Kennelijk voorziet Bureau VIA met 
haar voorlichting tijdelijk in een behoefte bij de AAO's. Na de voorlichting 
wordt de aandacht waarschijnlijk verlegd naar andere actoren in het adoptie-
proces. Er breekt als het ware een volgende fase aan in het proces en daarmee 
ook in de informatievoorziening. 
 
Tabel 4.21: Zoekt u zelf naar informatie over adoptie via instellingen zoals Bureau 

VIA? (in %) 

Experimentele groep (n=52) Controlegroep (n=100) 
    m1    m1 
 ja nee  ja nee 
ja  58  42 ja  80  52 

 
m2 

nee  42  58 

 
 
m2 

nee  20  48 
   100  100     100  100 

Effect: z = -2,45 

 
 
4.5 Informatie-uitwisseling 
 
Uit tabel 4.22 blijkt dat de voorlichting alleen van invloed is op de mate waarin 
AAO's over hun adoptieplannen praten met andere adoptieouders en met 
medici. Het is logisch dat de voorlichting niet van invloed is op het praten over 
de adoptieplannen met niemand, met de partner en met vrienden. Alle AAO's 
deden dat al. 
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Tabel 4.22: Effect van de voorlichting op informatie-uitwisseling (resultaten van 
loglineaire analyses). 

niemand n.s. 
partner n.s. 
familie n.s. 
vrienden n.s. 
andere adoptieouders interactie: z = -3,29 
medici effect: z = -3,58 
hulpverleners n.s. 
p < 10% n.s. 

 
 
In tabel 4.22 is te zien dat er een interactie-effect bestaat van de voorlichting op 
de mate waarin AAO's met andere adoptieouders over hun adoptieplannen 
praten. Uit tabel 4.23 blijkt dat de voorlichting op mensen die hun adoptie-
plannen al met andere adoptieouders bespraken een ander effect heeft dan op 
mensen die dat nog niet deden. Als mensen in eerste instantie hun 
adoptieplannen met andere adoptieouders bespreken, heeft de voorlichting als 
effect dat zij dat in mindere mate gaan doen. In de experimentele groep 
bespreekt 39 procent van de mensen die eerst wel hun adoptieplannen met 
andere adoptieouders bespraken, die bij het tweede meetmoment niet met 
andere adoptieouders. In de controlegroep is dit 12 procent. Als mensen echter 
in eerste instantie niet over hun adoptieplannen praten met andere 
adoptieouders, doen zij dat na de voorlichting vaker. In de experimentele groep 
bespreekt 45 procent van de mensen die dat eerst niet deden, de adoptieplannen 
nu wel met andere adoptieouders. In de controlegroep is dat bij 25 procent het 
geval. 
 
Tabel 4.23: Praat u met andere adoptieouders over uw plannen om een (buitenlands) 

kind te adopteren? (in%) 

Experimentele groep (n=64) Controlegroep (n=115) 
    m1    m1 
 ja nee  ja nee 
ja  61  45 ja  88  25 

 
m2 

nee  39  55 

 
 
m2 

nee  12  75 
   100  100     100  100 

Interactie: z = -3,29 

 
 
In tabel 4.22 is te zien dat de voorlichting van invloed is op de mate waarin 
AAO's hun adoptieplannen met medici, zoals de huisarts of specialist, 
bespreken. Uit tabel 4.24 blijkt dat AAO's na het volgen van de voorlichting 
veel minder vaak met medici over hun adoptieplannen praten. In de experi-
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mentele groep bespreekt nog maar 41 procent van de mensen die dat eerst wel 
deden en slechts 6 procent van de mensen die dit eerst niet deden, de 
adoptieplannen met medici. In de controlegroep zijn die percentages hoger; 
respectievelijk 85 en 20 procent. De voorlichting heeft dus als effect dat AAO's 
hun adoptieplannen veel minder vaak met medici bespreken. Dit komt 
waarschijnlijk doordat na de voorlichting de blik meer gericht is op een 
adoptiekind en niet meer op een eigen biologisch kind; de adoptie is na het 
volgen van de voorlichting een stap dichterbij gekomen. 
 
Tabel 4.24: Praat u met medici over uw plannen om een (buitenlands) kind te 

adopteren? (in%) 

Experimentele groep (n=60) Controlegroep (n=105) 
    m1    m1 
 ja nee  ja nee 
ja  41  6 ja  85  20 

 
m2 

nee  59  94 

 
 
m2 

nee  15  80 
   100  100     100  100 

Effect: z = -3,58 

 
 
4.6 Besluitvorming 
 
In tabel 4.25 worden de resultaten van de analyses gepresenteerd waarin wordt 
nagegaan of de voorlichting van invloed is op het belang dat aan verschillende 
informatiebronnen wordt gehecht voor de besluitvorming over adoptie. Alleen 
het belang van de voorlichting zelf en het belang van gesprekken met 
adoptieouders en/of –kinderen voor de besluitvorming over adoptie wordt door 
de voorlichting beïnvloed. 
 
Tabel 4.25: Hoe belangrijk zijn de volgende informatiebronnen voor uw besluit-

vorming over adoptie? (resultaten van loglineaire analyses). 

voorlichting van Bureau VIA  effect: z = -4,67 
zelfgezochte informatie  n.s. 
gesprekken met partner n.s. 
gesprekken met adoptieouders en/of –kinderen  interactie: z = -2,24 
gesprekken met anderen n.s. 
p <10%  

 
 
Uit tabel 4.26 blijkt dat het volgen van de voorlichting van invloed is op het 
belang dat aan de voorlichting wordt gehecht voor de besluitvorming over 
adoptie. AAO's die de voorlichting hebben gevolgd, hechten veel minder 
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belang aan de voorlichting voor hun besluitvorming dan AAO's die de 
voorlichting nog niet gehad hebben.  
 
Tabel 4.26: Hoe belangrijk is de voorlichting van Bureau VIA voor uw besluit-

vorming? (in %) 

Experimentele groep (n=92) Controlegroep (n=147) 
    m1    m1 
 (zeer) 

belangrijk 
(zeer) 
onbelangrijk 

 (zeer) 
belangrijk 

(zeer) 
onbelangrijk 

(zeer) 
belangrijk 

 59  29 (zeer) 
belangrijk 

 88  56 

 
m2 

(zeer) on-
belangrijk 

 41  71 

 
 
m2 

(zeer) on-
belangrijk 

 12  44 

   100  100     100  100 
Effect: z = -4,67 

 
 
In tabel 4.25 hebben we gezien dat de voorlichting ook van invloed is op het 
belang dat gehecht wordt aan gesprekken met adoptieouders en/of –kinderen 
voor de besluitvorming over adoptie. Wat dit betreft is er sprake van een 
interactie-effect. Mensen die deze gesprekken in eerste instantie (zeer) 
onbelangrijk vonden, vinden dit na het volgen van de voorlichting vaker 
belangrijk dan mensen die de voorlichting niet hebben gevolgd (83 procent 
versus 52 procent). Daarnaast blijkt dat mensen die in eerste instantie deze 
gesprekken (zeer) belangrijk vonden voor hun besluitvorming, dit na het volgen 
van de voorlichting minder vaak belangrijk vinden dan de AAO's uit de 
controlegroep (21 procent versus 6 procent). 
 
Tabel 4.27: Hoe belangrijk zijn gesprekken met adoptieouders en/of –kinderen voor 

uw besluitvorming? (in %) 

Experimentele groep (n=68) Controlegroep (n=117) 
    m1    m1 
 (zeer) 

belangrijk 
(zeer) 
onbelangrijk 

 (zeer) 
belangrijk 

(zeer) 
onbelangrijk 

(zeer) 
belangrijk 

 79  83 (zeer) 
belangrijk 

 94  52 

 
m2 

(zeer) on-
belangrijk 

 21  17 

 
 
m2 

(zeer) on-
belangrijk 

 6  48 

   100  100     100  100 
Interactie: z = -2,24 
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4.7 Samenvatting en conclusies 
 
In dit hoofdstuk is met behulp van loglineaire analyses nagegaan of de 
voorlichting van Bureau VIA effect heeft gehad op de mening en houding van 
AAO's ten aanzien van adoptie. Uit deze analyses is gebleken dat de 
voorlichting op tal van aspecten van het adoptieproces van invloed is. De 
voorlichting heeft als effect dat mensen meer wensen krijgen ten aanzien van 
het te adopteren kind. Na het volgen van de voorlichting hebben significant 
meer mensen wensen ten aanzien van het herkomstland van het adoptiekind, ten 
aanzien van de gezondheid van het adoptiekind en ten aanzien van het aantal te 
adopteren kinderen. Daarnaast heeft de voorlichting tot gevolg dat mensen 
minder invloed toekennen aan de voorlichting voor hun besluit over adoptie. 
Geconcludeerd kan worden dat het besluit om al dan niet te adopteren niet 
afhankelijk is van de voorlichting – het 'ja' blijft 'ja' – maar dat AAO's door de 
voorlichting gestimuleerd worden om overwegingen daartoe meer expliciet te 
maken. Door de voorlichting vindt als het ware een 'verdieping' van deze 
keuze plaats.  
 
Voor een aantal onderwerpen geldt dat als AAO's daar eenmaal over 
geïnformeerd zijn tijdens de voorlichting, zij meer belang aan deze informatie 
hechten. AAO's uit de experimentele groep vinden het, na het volgen van de 
voorlichting, belangrijker dan AAO's uit de controlegroep om tijdens de 
voorlichting informatie te krijgen over afstandsouders of biologische ouders en 
redenen om afstand te doen en over de bijzondere situatie van adoptieouders. 
Met betrekking tot drie andere onderwerpen zijn de analyses minder 
betrouwbaar, omdat alle AAO's die de voorlichting hebben gevolgd informatie 
over deze onderwerpen (zeer) belangrijk vinden. Toch is de tendens duidelijk 
en kunnen we constateren dat de voorlichting ook tot gevolg heeft dat AAO's 
informatie over ervaringen van adoptieouders, over verschillen in de hechting 
tussen kind en biologische of adoptieouder en over gevoelens van scheiding en 
rouw bij het adoptiekind belangrijker gaan vinden. 
 
De voorlichting beïnvloedt ook het kennisniveau van de AAO's. Mensen die 
nog niet zoveel over de adoptieprocedure weten, komen daar tijdens de 
voorlichting zoveel meer over te weten dat zij in staat zijn om een goed besluit 
over adoptie te kunnen nemen. Ditzelfde zien we bij de kennis over 
hulpverleningsinstanties waarbij men terecht kan met problemen in de 
opvoeding van het adoptiekind. Vooral mensen die nog niet wisten waar zij met 
dergelijke problemen terecht kunnen, leren dit in de voorlichting. Dankzij de 
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informatie die mensen tijdens de voorlichting krijgen, kunnen zij zich 
bovendien beter voorstellen wat het betekent om een adoptiekind op te voeden. 
Het effect van de voorlichting wordt echter onderschat wanneer mensen daar 
rechtstreeks naar gevraagd wordt; de AAO's denken niet dat zij door de 
voorlichting beter in staat zijn een goed onderbouwd besluit over adoptie te 
kunnen nemen en mannen vinden niet dat zij door de voorlichting beter 
voorbereid zijn op het adoptieouderschap. Er is echter een uitzondering. 
Vrouwen die eerst dachten dat de voorlichting hen niet beter zou voorbereiden 
op het adoptieouderschap, zijn daar na het volgen van de voorlichting vaker wèl 
van overtuigd. 
Overigens is het mogelijk dat AAO's achteraf de invloed van de voorlichting op 
hun keuze ontkennen, omdat zij het gevoel hebben dat zij hun besluit autonoom 
hebben genomen. De neiging om invloed van externe media op het eigen besluit 
te minimaliseren, kan leiden tot een onderschatting van de invloed van de 
voorlichting. 
 
Na het volgen van de voorlichting zoeken AAO's vaker zelf naar informatie 
over adoptie. De voorlichting is ook van invloed op het gebruik van 
verschillende informatiebronnen. AAO's die eerst wel via de media naar 
informatie over adoptie zochten, doen dat na de voorlichting minder vaak, 
terwijl AAO's die dat eerst niet via de media deden dat na de voorlichting vaker 
zijn gaan doen. Voor mensen die de voorlichting gevolgd hebben, zijn 
instellingen zoals Bureau VIA minder vaak een informatiebron over adoptie. 
Na de voorlichting breekt er een nieuwe fase in het adoptieproces aan, waarmee 
mensen waarschijnlijk ook gericht raken op andere informatiebronnen. 
Tenslotte hebben we nog een minder betrouwbaar effect van de voorlichting 
gevonden8. Omdat het wel een duidelijk effect is, nemen we het wel mee. 
Mensen die de voorlichting gevolgd hebben, zoeken vaker naar informatie over 
adoptie in schriftelijk materiaal.  
 
Als mensen in eerste instantie hun adoptieplannen met andere adoptieouders 
bespreken, heeft de voorlichting als effect dat zij dat in mindere mate gaan 
doen. Als mensen echter in eerste instantie niet over hun adoptieplannen praten 
met andere adoptieouders, doen zij dat na de voorlichting vaker. De 
voorlichting heeft ook als effect dat AAO's hun adoptieplannen veel minder 
vaak met medici bespreken. Dit komt waarschijnlijk doordat na de voorlichting 

                                           
8  Dit effect is minder betrouwbaar, omdat al degenen die eerst via schriftelijk materiaal naar 

informatie over adoptie zochten, dat na de voorlichting nog steeds doen. 
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de blik meer gericht zal zijn op een adoptiekind en niet meer op een eigen 
biologisch kind; de adoptie is na het volgen van de voorlichting een stap 
dichterbij gekomen. 
 
AAO's die de voorlichting hebben gevolgd, hechten veel minder belang aan de 
voorlichting als informatiebron voor hun besluitvorming over adoptie dan 
AAO's die de voorlichting nog niet gehad hebben. Mensen die gesprekken met 
adoptieouders en/of –kinderen in eerste instantie (zeer) onbelangrijk vonden, 
vinden dit na het volgen van de voorlichting vaker belangrijk dan mensen die 
de voorlichting niet hebben gevolgd. Terwijl mensen die in eerste instantie deze 
gesprekken (zeer) belangrijk vonden voor hun besluitvorming, dit na het volgen 
van de voorlichting minder vaak belangrijk vinden dan de AAO's uit de 
controlegroep. 
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5 Evaluatie van de voorlichting 

In het vorige hoofdstuk is door de vergelijking van de antwoordpatronen van de 
experimentele en controlegroep, gekeken op welke manier de voorlichting 
effect heeft gehad op de mening, houding en kennis van AAO's over adoptie. 
 
Aan de paren die deel uitmaken van de experimentele groep, de groep die 
tussen de twee metingen de voorlichting van Bureau VIA heeft gevolgd, is ook 
direct gevraagd wat zij van de voorlichting vonden. 101 Paren hebben hierover 
hun mening gegeven, dat is 81 procent van de paren die de vragenlijst voor de 
tweede meting toegestuurd heeft gekregen. In totaal hebben 250 AAO's aan de 
voorlichting deelgenomen (februari – april 2002). 
 
 
5.1 Invloed van de voorlichting 
 
Aan de AAO's die aan de voorlichting hebben deelgenomen (experimentele 
groep) is rechtstreeks gevraagd om aan te geven welke invloed de voorlichting 
volgens hen heeft gehad op een aantal aspecten van kennis en houding ten 
aanzien van adoptie. Het blijkt dat deze resultaten in grote lijnen overeenkomen 
met de resultaten uit het voorgaande hoofdstuk, waarin is gekeken naar de 
effecten van de voorlichting. 
 
Het besluit over adoptie wordt volgens de meeste paren niet beïnvloed door de 
voorlichting die zij hebben gekregen van Bureau VIA. 50 procent van adoptie-
aanvragers zegt dat hun besluit over de adoptie van een (buitenlands) kind niet 
of nauwelijks is beïnvloed door de voorlichting, 34 procent zegt dat dit besluit 
in geringe mate door de voorlichting is beïnvloed. 11 Procent geeft aan dat het 
besluit over adoptie in sterke mate is beïnvloed door de voorlichting en bij 5 
procent is dat in zeer sterke mate gebeurd. 
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Als de voorlichting invloed heeft, maakt het mensen vooral zekerder van hun 
besluit. Slechts 3 procent is minder zeker van het besluit geworden door de 
voorlichting, terwijl 40 procent zekerder is geworden van het besluit. 57 
procent van de paren die de voorlichting hebben gevolgd, zegt dat ze al zeker 
waren van hun besluit voorafgaand aan de voorlichting of geeft aan dat de 
voorlichting niet van invloed is geweest op hun besluit. 
 
Deelname aan de voorlichtingsbijeenkomsten zet mensen ertoe aan om meer 
actief met adoptie om te gaan. Mensen voelen zich gestimuleerd om (meer) 
informatie over adoptie te zoeken; bij 74 procent was dit het geval. Ook voelen 
mensen zich gestimuleerd om (meer) met anderen over hun adoptieplannen te 
praten; dit was bij 72 procent het geval.  
 
De voorlichting van Bureau VIA heeft niet zo veel invloed op de keuze voor 
een vergunninghouder. Bij 53 procent heeft de voorlichting geen invloed gehad 
op de keuze voor een vergunninghouder, bij 14 procent heeft de voorlichting 
daarop wel invloed gehad. Daarnaast geeft 33 procent aan dat ze nog geen 
keuze hebben gemaakt.  
 
 
5.2 Het handboek 
 
Het handboek wordt goed gelezen door AAO's. Alle respondenten hebben erin 
gelezen, 82 procent zelfs veel, 16 procent een beetje en 2 procent weinig. Alle 
respondenten kunnen dan ook iets over de inhoud en vormgeving van het 
handboek zeggen. 
 
 
5.2.1 De informatie in het handboek 
 
Voor de meeste respondenten is de informatie in het handboek nieuw, bevat het 
handboek bruikbare informatie, levert het nieuwe inzichten op en zet het aan tot 
denken over adoptie. Het verschaffen van bruikbare informatie is een sterk punt 
van het handboek: 65 procent vindt dat het handboek veel bruikbare informatie 
bevat en nog eens 31 procent vindt dat dit een beetje het geval is. Hoewel het 
handboek wel nieuwe informatie bevat, levert dit kennelijk nog niet altijd 
nieuwe inzichten op. Zo geven vijftien paren aan dat het handboek veel of een 
beetje nieuwe informatie bevat, maar zeggen ze tegelijkertijd dat het handboek 
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weinig nieuwe inzichten oplevert. Ook zet nieuwe en bruikbare informatie 
kennelijk niet altijd aan tot denken over adoptie. 
 
Tabel 5.1: De informatie in het handboek: nieuw en bruikbaar? (in%) 

Het handboek ... ja, veel ja, een beetje nee, weinig nee, in het 
geheel niet 

bevat nieuwe informatie  40  52  7  1 
bevat bruikbare informatie  65  31  4  0 
levert nieuwe inzichten op  32  45  21  2 
zet aan het denken over adoptie  32  46  16  6 

 
 
In hoeverre AAO's vinden dat de informatie uit het handboek invloed heeft, is 
af te lezen uit tabel 5.2. Over het algemeen is de informatie in het handboek 
voor de aspirant adoptieouders niet ontmoedigend, geeft het een reëel beeld van 
adoptie, motiveert het om door te gaan met de adoptie en zet het aan tot denken 
over adoptie. Voor het merendeel van de respondenten is adoptie echter niet 
makkelijker bespreekbaar geworden als gevolg van de informatie in het 
handboek. Uit eerdere hoofdstukken is gebleken dat AAO's hun adoptieplannen 
met mensen uit hun sociale omgeving bespreken; iedereen praat hierover met 
de partner en ongeveer 90 procent met familieleden en met vrienden. Het is dus 
eigenlijk niet mogelijk om adoptie nog beter bespreekbaar te maken met familie 
of vrienden. 
 
Tabel 5.2: Invloed van informatie uit het handboek op AAO's (in %). 

De informatie in het handboek ... (zeer) mee eens 
is ontmoedigend voor AAO's  14 
geeft een reëel beeld van adoptie  91 
motiveert om door te gaan met adoptie 70 
maakt adoptie beter bespreekbaar met familie en vrienden 27 
zet aan het denken over adoptie 84 

 
 
5.2.2 De onderwerpen in het handboek 
 
De onderwerpen in het handboek zijn goed gekozen. Bijna alle respondenten 
(96 procent) vinden dat alle belangrijke onderwerpen in het handboek aan de 
orde komen. Bovendien zegt 80 procent dat er in het handboek over 
onderwerpen wordt geschreven waar zij nog niet eerder aan hadden gedacht.  
 
Tegelijkertijd geeft 19 procent aan dat ze bepaalde onderwerpen in het hand-
boek hebben gemist. Wat mensen hebben gemist is nogal uiteenlopend. Wel 



 62

zeggen verschillende mensen dat zij informatie hebben gemist over hoe je zelf, 
buiten de gebruikelijke instellingen om een kind kunt adopteren.  
 
 
5.2.3 Toegankelijkheid van het handboek 
 
Het handboek is goed toegankelijk. Het taalgebruik is begrijpelijk, de meeste 
mensen vinden dat informatie gemakkelijk is op te zoeken en dat deze 
overzichtelijk geordend is.  
 
Tabel 5.3: Toegankelijkheid van het handboek (in%). 

 ja, zeer ja, een beetje nee, weinig nee, in het 
geheel niet 

het taalgebruik is begrijpelijk  97  3  0  0 
informatie is gemakkelijk op te zoeken  82  16  2  0 
informatie is overzichtelijk geordend  79  20  1  0 

 
 
Daarnaast vinden de respondenten dat het gebruik van voorbeelden uit de 
praktijk aanspreekt; 31 procent is het hier zeer mee eens en 65 procent is het 
hier mee eens. Ook de vormgeving wordt gewaardeerd. 86 procent vindt dat 
het handboek (zeer) aantrekkelijk is vormgegeven. De afwisseling van tekst en 
illustraties maakt het handboek prettig om te lezen, zo vindt 93 procent van de 
respondenten.  
 
 
5.2.4 Algemeen oordeel over het handboek 
 
Na alle positieve geluiden in het voorgaande, is het niet verwonderlijk dat 85 
procent van de respondenten iets doet of deed met de informatie uit het 
handboek. Overigens doet 26 procent veel met de informatie uit het handboek, 
terwijl 59 procent een beetje doet met die informatie. Slechts 2 procent doet 
niets met de informatie en 13 procent doet er weinig mee. 
 
Tenslotte is gevraagd om het handboek met een rapportcijfer te beoordelen. 
Gemiddeld wordt het handboek met een 7,6 gewaardeerd. 61 procent van de 
respondenten geeft een acht, 1 procent, dat is één paar, geeft een vier en 2 
procent, dat zijn twee paren, geeft een negen. 
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5.3 De bijeenkomsten 
 
5.3.1 Onderwerpen 
 
De AAO's hebben net als in de eerste meting hoge verwachtingen van de 
voorlichting; eigenlijk voor alle genoemde onderwerpen vinden zij het 
belangrijk om daarover informatie te krijgen (tabel 5.4). Opvallend is dat 
AAO's in de tweede meting meer belang zijn gaan hechten aan informatie over 
afstandsouders, hechting en praktische zaken rondom adoptie. 
 
De voorlichting komt niet altijd voldoende tegemoet aan de hoge informatie-
verwachting van de AAO's. In tabel 5.4 wordt het percentage mensen dat 
informatie over dit onderwerp (zeer) belangrijk vindt gezet naast het percentage 
mensen dat van mening is dat er (zeer) veel informatie over een onderwerp in 
de voorlichting van Bureau VIA is gegeven. 
 
Voor enkele onderwerpen is de informatievoorziening in de voorlichting wel 
voldoende. De AAO's vinden dat zij in de voorlichting (zeer) veel informatie 
hebben gekregen over gevoelens van scheiding en rouw bij het adoptiekind, 
over de afstandsouders/biologische ouders en redenen om afstand te doen, over 
(opvoedings-)problemen bij adoptiekinderen, over identiteitsvorming bij 
adoptiekinderen en over hechting. Met betrekking tot deze onderwerpen voldoet 
de voorlichting aan de informatiebehoefte van de AAO's. 
  
De hoeveelheid informatie over vergunninghouders, over de herkomstlanden 
van adoptiekinderen, over de kosten van de adoptieprocedure en over 
praktische zaken rondom adoptie komt in het geheel niet overeen met het 
belang dat AAO's aan deze informatie hechten. Bij deze onderwerpen bestaat er 
namelijk meer dan 50 procent verschil tussen het percentage mensen dat deze 
informatie (zeer) belangrijk vindt en het percentage dat van mening is hierover 
in de voorlichting (zeer) veel informatie te hebben ontvangen. De verkregen 
hoeveelheid informatie over deze onderwerpen voldoet slechts in geringe mate 
aan het belang dat men er aan hecht. 
 
Ook de informatie over het gezinsonderzoek van de Raad voor de Kinder-
bescherming, over nazorg en ondersteuning en over wensen ten aanzien van het 
adoptiekind komt, zij het in iets mindere mate, niet goed overeen met het 
belang dat aan deze onderwerpen gehecht wordt. Het verschil tussen het 
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percentage dat hieraan belang hecht en het percentage dat hier voldoende 
informatie over heeft gekregen, is bij deze onderwerpen 30 tot 50 procent.  
 
Tabel 5.4: Mate van informatie over bepaalde onderwerpen tijdens de voorlichting 

en het belang daarvan (in%). 

 Meting 1 
(zeer) belangrijk 
om informatie te 
krijgen over ... 

Meting 2 
(zeer) belangrijk 
om informatie te 
krijgen over ... 

(zeer) veel 
informatie 

gekregen over .. 

afstandsouders/biologische ouders en 
redenen om afstand te doen 

 84  96  92 

ervaringen van adoptieouders  96  100  48 
hechting   90  99  84 
identiteitsvorming bij adoptiekinderen  97  99  89 
gevoelens van scheiding en rouw bij het 
adoptiekind 

 98  100  96 

bijzondere situatie van adoptieouders  82  88  66 
wensen ten aanzien van het adoptiekind  87  89  59 
herkomstlanden van adoptiekinderen  87  89  21 
achtergronden van adoptiekinderen  -  99  76 
(opvoedings-)problemen bij 
adoptiekinderen 

 98  99  92 

gezinsonderzoek van de RvdK  87  90  50 
vergunninghouders  99  93  20 
kosten van de adoptieprocedure  75  71  9 
praktische zaken rondom adoptie  99  91  31 
nazorg en ondersteuning  93  96  57 

 
 
De AAO's zijn voor een groot aantal onderwerpen van mening dat zij daarover 
(te) weinig informatie hebben gekregen tijdens de voorlichting. Bovendien heeft 
51 procent van de respondenten bepaalde onderwerpen gemist. De onderwerpen 
waarover zij voorlichting hebben gemist zijn uiteenlopend. Een aantal mensen 
zegt dat zij informatie over het zelf regelen van de adoptie, buiten de gebrui-
kelijke instanties om hebben gemist. Ook werd informatie over vergun-
ninghouders gemist. Tenslotte hebben meerdere AAO's informatie over juridi-
sche zaken en over praktische zaken gemist.  
 
Hoewel mensen graag meer informatie hadden gewild over een aantal onder-
werpen en velen van hen ook bepaalde onderwerpen hebben gemist, zijn zij 
over het algemeen toch van mening dat zij door de voorlichting van Bureau 
VIA voldoende zijn geïnformeerd over adoptie. Maar liefst 88 procent zegt 
voldoende geïnformeerd te zijn. 
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5.3.2 Voorlichtingsmateriaal en –methoden 
 
Van het voorlichtingsmateriaal wordt de mondelinge informatie van de 
groepsleiders en het handboek het beste gevonden. Het fotomateriaal wordt het 
minst gewaardeerd. 
 
Tabel 5.5: Oordeel over de gebruikte onderzoeksmaterialen (in %). 

 (zeer) goed 
mondelinge informatie door de groepsleiders 92 
fotomateriaal 45 
videomateriaal 68 
ervaringsverhalen 72 
literatuur 72 
kaartjes met uitspraken over adoptie 70 
handboek 96 

 
 
Uit tabel 5.6 blijkt dat de huiswerkopdrachten het minst gewaardeerd worden, 
maar dat toch nog 55 procent deze methode goed tot zeer goed vindt. De 
andere voorlichtingsmethoden spreken meer aan; meer dan driekwart is hier 
positief over.  
 
Tabel 5.6: Oordeel over de gebruikte voorlichtingsmethoden (in%). 

 (zeer) goed 
huiswerkopdrachten 55 
inlevingsoefeningen 77 
groepsgesprekken in hele groep 81 
groepsgesprekken in kleinere groepjes 80 
lezingen (over theorie) 77 

 
 
5.3.3 Voorlichtingsbijeenkomsten 
 
Aan de voorlichting nemen groepen van acht paren deel. Deze groepsgrootte 
blijkt goed te zijn. Slechts 4 procent vond deze groep te groot.  
 
De respondenten hebben redelijk verdeeld over het land aan de voorlichtings-
bijeenkomsten deelgenomen. Aan de bijeenkomsten in Amsterdam heeft de 
grootste groep respondenten deelgenomen. Aan de bijeenkomsten in Arnhem 
was dat de kleinste groep. 
 



 66

Tabel 5.7: Percentage paren dat in een bepaalde regio de voorlichtingsbijeen-
komsten van Bureau VIA heeft gevolgd (n=98). 

Amsterdam  22 
Arnhem  6 
Leeuwarden  9 
Rotterdam  11 
Tilburg  11 
Utrecht  15 
Weert  8 
Zwolle  16 

 
 
Over de verschillende aspecten van de leiding van de voorlichtings-
bijeenkomsten zijn de meeste paren wel positief. Van de leiding vinden de 
AAO's dat deze leiding gaf, structurerend was, erop toezag dat iedereen uit de 
groep aan bod kwam en stimuleerde om eigen vragen en ervaringen in te 
brengen. In iets mindere mate wordt ook aangegeven dat de leiding de juiste 
sfeer schiep en inspirerend was. 
 
Tabel 5.8: Oordeel over de leiding van de voorlichtingsbijeenkomsten (in%). 

De leiding ... ja 
is inspirerend 71 
is structurerend 91 
stimuleerde om eigen vragen en ervaringen in te brengen 89 
zag toe op het feit dat iedereen uit de groep aan bod kwam 90 
gaf leiding 96 
schiep juiste sfeer (vertrouwen, veiligheid) 85 

 
 
De gesprekken tussen de deelnemers onderling worden door de meeste AAO's 
gezellig en informatief gevonden. Bovendien gaven deze gesprekken her-
kenning van de eigen vragen en ervaringen. Driekwart van de respondenten 
heeft de gesprekken motiverend gevonden. 
 
Tabel 5.9: Oordeel over de gesprekken tussen de deelnemers onderling (in%). 

de gesprekken tussen de deelnemers onderling zijn ...  
informatief 81 
motiverend 74 
gezellig 84 
gaf herkenning van eigen vragen en ervaringen 84 

 
 
Uit tabel 5.10 blijkt dat de AAO's over het algemeen ook positief zijn over de 
organisatie van de bijeenkomsten. Met name de tijdsindeling, dat wil zeggen de 
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afwisseling van onderdelen en pauzes, vinden bijna alle paren goed tot zeer 
goed. De zaal en de techniek worden in iets mindere mate positief beoordeeld, 
toch vindt nog 72 procent de zaal (zeer) goed en 73 procent vindt dat van de 
techniek. 
 
Tabel 5.10: Oordeel over de organisatie van de bijeenkomsten (% goed of zeer goed). 

het tijdstip  79 
de tijdsduur  83 
de tijdsindeling  95 
de locatie  88 
de zaal  72 
de techniek  73 

 
 
De deelnemers aan de voorlichting vinden dat de bijeenkomsten de mogelijk-
heid bieden om toelichting te krijgen op de informatie uit het handboek. Zij 
vinden ook dat het gebruik van voorbeelden uit de praktijk tijdens de 
bijeenkomsten aanspreekt en dat de bijeenkomsten de mogelijkheid geven om 
dieper op de informatie uit het handboek in te gaan. In iets mindere mate vindt 
men dat er tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten wordt gesproken over onder-
werpen waar men eerder niet aan had gedacht. Toch vinden nog steeds vier van 
de vijf deelnemers dit.  
 
Tabel 5.11: Evaluatie van de bijeenkomsten (% (zeer) mee eens). 

bijeenkomsten geven de mogelijkheid om dieper op de informatie uit het handboek in te gaan 88 
bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om toelichting te krijgen op de informatie uit het 
handboek 

96 

het gebruik van voorbeelden uit de praktijk tijdens de bijeenkomsten spreekt aan 94 
in de bijeenkomsten wordt gesproken over onderwerpen waar je eerder niet aan had gedacht 79 

 
 
Uit tabel 5.12 blijkt dat AAO's er onderling, en in samenwerking met de 
leiding, voor kunnen zorgen dat er een veilige sfeer ontstaat tijdens de 
voorlichtingsbijeenkomsten, zodat mensen van alles met elkaar kunnen en 
durven bespreken. Voor de meeste mensen betekent dit nog niet dat er sprake is 
van een vriendschappelijke relatie met de andere deelnemers aan de bijeen-
komsten. 
 
Tabel 5.12: De band met anderen tijdens de voorlichting (% (zeer) mee eens)). 

sfeer is veilig genoeg om eigen twijfels en ervaringen bespreekbaar te maken 92 
voordeel is dat je met mensen kunt praten die in de dezelfde situatie verkeren 92 
je houdt vrienden over aan de deelnemers  40 
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Ook over de aspecten die met de invloed van de voorlichting op AAO's te 
maken hebben, zijn de respondenten positief. Net als het handboek, zet ook de 
voorlichting mensen aan het denken over adoptie. Bovendien voelen mensen 
zich geïnformeerd tijdens de bijeenkomsten en ervaren veel van hen het als een 
steun in de rug; de bijeenkomsten ontmoedigen over het algemeen namelijk niet 
en motiveren wel om door te gaan met de adoptie. Belangrijk is dat 22 procent 
van de AAO's de informatie die zij in de voorlichtingsbijeenkomsten kregen, 
wel ontmoedigend vindt. 
 
Tabel 5.13: Invloed van de voorlichting op AAO's (% (zeer) mee eens). 

informatie uit de bijeenkomsten geeft een reëel beeld van adoptie 81 
informatie uit de bijeenkomsten is ontmoedigend voor AAO's 22 
adoptie gaat meer leven door de voorlichtingsbijeenkomsten 85 
de bijeenkomsten motiveren om door te gaan met de adoptie 75 
door de bijeenkomsten word je aan het denken gezet over adoptie 92 

 
 
Het merendeel van de AAO's vindt het terecht dat alle ouders die een 
(buitenlands) kind willen adopteren verplicht de voorlichting van Bureau VIA 
moeten volgen; 52 procent vindt dit zeer terecht en 39 procent vindt dit terecht. 
In de eerste meting waren de meningen van de AAO's wat dit betreft hetzelfde. 
Men vindt het (in de tweede meting) ook terecht dat als de adoptieaanvraag 
door twee mensen wordt gedaan, zij samen de voorlichting moeten volgen; 52 
procent vindt dit zeer terecht, 41 procent vindt dit terecht. 
 
De voorlichting wordt volgens 72 procent van de AAO's op het juiste moment 
in het adoptieproces gegeven. 9 Procent vindt dat het moment van de 
voorlichting te vroeg in het adoptieproces is en 9 procent vindt dat dit te laat is. 
 
Er bestaat onder de AAO's animo voor een bijeenkomst van Bureau VIA vlak 
voor of na de komst van het adoptiekind; 71 procent van de respondenten vindt 
dit zinvol.  
Een schriftelijke evaluatie wordt zinvol gevonden door 65 procent van de 
respondenten. 
 
 
5.3.4 Algemeen oordeel voorlichtingsbijeenkomsten 
 
Aan de respondenten is ook gevraagd om een rapportcijfer voor de voor-
lichtingsbijeenkomsten te geven. Negen paren geven een onvoldoende; zeven 
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geven een vijf, één een vier en één een twee. Daar staat echter tegenover dat 
bijna de helft van de respondenten de voorlichtingsbijeenkomsten met een acht 
waardeert en 10 procent zelfs met een negen. Gemiddeld worden de voor-
lichtingsbijeenkomsten van Bureau VIA dan ook met een 7,4 gewaardeerd. 
 
 
5.4 Ervaren effecten van de voorlichting 
 
De voorlichting wordt door de AAO's ervaren als een goede voorbereiding op 
het adoptieouderschap. Het merendeel van de respondenten vindt dat zij door 
de voorlichting een betere inschatting kunnen maken van de gevolgen van 
adoptie voor het adoptiekind en voor henzelf. Ook denkt een groot deel dankzij 
de voorlichting goed in staat te zijn om te signaleren of het wel of niet goed 
gaat met het eigen adoptiekind. Mensen vinden minder vaak dat zij dankzij de 
voorlichting beter in kunnen schatten of zij de adoptie van een kind aan kunnen. 
Toch geeft 53 procent aan dat dit voor hen het geval is. 
 
Tabel 5.14: Dankzij de voorlichting kunnen de AAO's ... (% (zeer) mee eens). 

een betere inschatting maken van de gevolgen van adoptie voor de adoptieouders 83 
een betere inschatting maken van de gevolgen van adoptie voor het adoptiekind 95 
beter inschatten of zij adoptie van een kind aan kunnen 53 
blijven zoeken naar informatie over adoptiekinderen 62 
goed signaleren wanneer het wel of niet goed gaat met hun adoptiekind 78 

 
 
5.5 Suggesties voor verbetering van de voorlichting 
 
Aan de AAO's is tenslotte gevraagd om suggesties te geven voor de invulling 
en uitvoering van de voorlichting. Sommige suggesties zijn vaak genoemd, 
andere eenmalig. In tabel 5.15 worden de meest genoemde suggesties vermeld 
met het aantal keren dat zij zijn genoemd door de AAO's zijn genoemd. 
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Tabel 5.15: Meest genoemde suggesties voor invulling en uitvoering van de voor-
lichting. 

Uitspraak Aantal keer 
genoemd 

Meer informatie geven over praktische zaken (procedure, wachttijden, wet- en 
regelgeving, reizen naar land van herkomst, financiële/fiscale aspecten) 

 35 

Meer aandacht besteden aan (positieve en negatieve) praktijkverhalen van adoptieouders 
en/of kinderen 

 34 

Meer positieve kanten van adoptie benadrukken  23 
Stimuleren van AAO's tot actieve deelname aan de bijeenkomsten (bijvoorbeeld 
discussies, huiswerk meegeven) 

 18 

(Meer) informatie geven over vergunninghouders  18 
Kleinere groepen vormen om een veilige sfeer te creëren en gevoelens en 
verwachtingen te kunnen uiten 

 16 

Actueel (video/film)materiaal gebruiken (is verouderd)  8 

 
 
Opvallend is dat veel AAO's suggereren meer aandacht aan praktische zaken 
rondom de adoptie te besteden. Blijkbaar willen zij nog meer dan nu gebeurt in 
de voorlichting informatie over dergelijke zaken. 
Ook geven veel AAO's aan dat zij graag meer praktijkverhalen zouden willen 
horen van adoptieouders en adoptiekinderen. Zij suggereren dezen uit te 
nodigen op de bijeenkomsten om hun ervaringen te vertellen. Er bestaat met 
name behoefte aan ervaringsverhalen van adoptieouders die reeds enige jaren 
geleden hun kind(eren) hebben geadopteerd. 
Daarnaast vinden relatief veel AAO's dat de positieve kanten van adoptie te 
weinig worden belicht ('Adoptie kan ook mooi zijn'). Zij vinden de 
voorlichting nu op onderdelen ontmoedigend. 
Een aantal AAO's vindt de informatie over vergunninghouders (in alleen de 
laatste bijeenkomst) te summier. Men zou graag meer willen weten over het 
beleid van de zes vergunninghouders en de verschillen tussen de organisaties. 
Vervolgens vinden sommige AAO's dat de deelnemers meer gestimuleerd 
zouden moeten worden tot actieve deelname aan de bijeenkomsten, omdat er 
verschillen bestaan tussen assertieve en meer terughoudende deelnemers. Ook 
wordt gesuggereerd om kleinere groepen te vormen tijdens de bijeenkomsten 
zodat deelnemers in een veiligere sfeer hun verwachtingen en gevoelens ten 
overstaan van elkaar beter durven te uiten. 
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5.6 Samenvatting en conclusies 
 
Het besluit over adoptie wordt bij de meeste paren niet beïnvloed door de 
voorlichting die zij hebben gekregen van Bureau VIA. Als de voorlichting 
invloed heeft, maakt het mensen vooral zekerder van hun besluit. Deelname aan 
de voorlichtingsbijeenkomsten zet mensen er ook toe aan om meer actief met 
adoptie om te gaan. Op de keuze voor een vergunninghouder heeft de voor-
lichting niet zoveel invloed.  
 
Het handboek wordt goed gelezen door de AAO's. Bovendien zijn zij er 
positief over. Het handboek wordt over het algemeen positief gewaardeerd, het 
komt tegemoet aan een bepaalde informatiebehoefte en is toegankelijk. Veel 
AAO's doen dan ook wat met de informatie uit het handboek en beoordelen het 
met een ruime voldoende.  
 
De AAO's hebben in zowel de eerste als de tweede meting hoge verwachtingen 
van de voorlichting; voor alle genoemde onderwerpen vinden zij het belangrijk 
om daarover informatie te krijgen. De voorlichting komt echter niet altijd 
voldoende tegemoet aan de hoge informatieverwachting van de AAO's. Zij 
vinden dat zij te weinig informatie hebben gekregen over vergunninghouders, 
over de herkomstlanden van adoptiekinderen, over de kosten van de 
adoptieprocedure en over praktische zaken rondom adoptie. Toch vindt het 
merendeel van de AAO's dat zij voldoende geïnformeerd zijn tijdens de 
bijeenkomsten. 
 
Het voorlichtingsmateriaal en de –methoden die tijdens de voorlichting worden 
gebruikt, worden in het algemeen goed gevonden. Ook de leiding en de 
organisatie van de bijeenkomsten worden positief beoordeeld. De gesprekken 
tussen de deelnemers onderling vindt men gezellig en informatief en geven 
herkenning van de eigen vragen en ervaringen. De informatie uit de 
bijeenkomsten heeft over het geheel genomen een positieve invloed op de 
AAO's. Wel valt het op dat 22 procent van de AAO's de informatie 
ontmoedigend vindt.  
 
In het algemeen is men positief over de voorlichtingsbijeenkomsten. Gemiddeld 
worden deze met een 7,4 gewaardeerd. Het merendeel van de AAO's vindt het 
terecht dat het volgen van de voorlichting verplicht is. Men is van mening dat 
de voorlichting op het juiste moment in het adoptieproces wordt gegeven. Veel 
van de AAO's vinden het zinvol om nog een bijeenkomst bij Bureau VIA te 
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volgen vlak voor of vlak na de komst van het adoptiekind. Bovendien geven de 
AAO's aan dat de voorlichting hen in staat stelt om een betere inschatting te 
maken van de gevolgen van adoptie voor henzelf en het adoptiekind. 
 
Ondanks het positieve oordeel van de AAO's over de voorlichtings-
bijeenkomsten, hebben zij suggesties voor verbetering van de invulling en 
uitvoering ervan. Zij zouden willen dat er meer informatie over praktische 
zaken rondom de adoptie wordt gegeven en er meer aandacht wordt besteed aan 
praktijkverhalen van adoptieouders en –kinderen. Daarnaast geven zij aan dat 
zij de positieve kanten van adoptie meer belicht zouden willen zien in de 
voorlichting. Ook de informatie over vergunninghouders schiet tekort. En de 
deelnemers aan de voorlichting zouden, meer dan nu gebeurt, gestimuleerd 
moeten worden om actief deel te nemen aan de bijeenkomsten. 
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6 Adoptieouders 

In het onderzoek is niet alleen gekeken naar de mening van aspirant 
adoptieouders over de voorlichting van Bureau VIA. Ook de meningen van 
ouders die reeds een adoptiekind in hun gezin hebben opgenomen, zijn een 
belangrijke factor. Zij hebben voorafgaand aan de adoptie de voorlichting 
eveneens verplicht gevolgd. Een belangrijk doel van het ondervragen van deze 
doelgroep is het blootleggen van eventuele lange termijn effecten van de 
voorlichting.  
 
In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de benaderingswijze en respons van de 
adoptieouders (AO's). Vervolgens komt de achtergrond van de adoptieouders 
aan bod gevolgd door het adoptieproces en de invloed van de voorlichting. 
Daarna wordt het oordeel over het handboek en de voorlichtingsbijeenkomsten 
beschreven en tenslotte de effecten van de voorlichting. 
 
 
6.1 Benaderingswijze en respons adoptieouders 
 
In september 2001 zijn er contacten gelegd met de zes vergunninghouders om 
medewerking voor het onderzoek te verkrijgen. Uiteindelijk waren vijf ver-
gunninghouders bereid mee te werken aan het onderzoek. De zesde vroeg een 
grote financiële vergoeding voor de medewerking; aan dit verzoek is niet 
voldaan.  
 
De vijf vergunninghouders hebben 25, 50 of 75 AO's die tussen oktober 2000 
en oktober 2001 via hen een kind geadopteerd hadden, schriftelijk benaderd 
voor medewerking aan het onderzoek. Het aantal AO's dat zij verzocht werden 
te benaderen, was afhankelijk van het aantal adoptiekinderen waarvoor zij 
jaarlijks bemiddelen. Aan de grotere vergunninghouders werd gevraagd 50 of 
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75 AO's te benaderen, aan de kleinere 25. Het ministerie van Justitie was 
bereid de AO's te benaderen die een kind hadden geadopteerd via de ver-
gunninghouder die niet aan het onderzoek meewerkte. 
 
In totaal zijn 250 AO's benaderd voor medewerking en 151 van hen (60 
procent) verleenden toestemming. Zij hebben in november 2001 een vragenlijst 
ontvangen. De respons hierop bedroeg 87 procent (n=131). Er zijn geen 
responscijfers bekend per vergunninghouder. 
 
Tabel 6.1: Respons van adoptieouders (AO's). 

Vergunninghouder AO's benaderd AO's toestemming 
Stg Afrika  25  13 (52%) 
Stg Flash  25  18 (72%) 
Stg Hogar (via ministerie van Justitie)  25  19 (76%) 
Stg Kind en Toekomst  50  34 (68%) 
Stg Meiling  50  27 (54%) 
Wereldkinderen  75  40 (53%) 
Totaal  250  151 (60%) 

 
 
6.2 Achtergrondkenmerken 
 
In het onderzoek is gevraagd naar een aantal achtergrondkenmerken van de 
respondenten. De gemiddelde leeftijd van mannen is 38 jaar en de gemiddelde 
leeftijd van vrouwen 36 jaar. Onder de respondenten zijn 129 mannen en 131 
vrouwen. Van één respondent is het geslacht niet bekend (tabel 6.2).  
 
De opleiding van de respondenten is divers. Voor een grote groep respondenten 
is de hoogst voltooide opleiding voor zowel de man als de vrouw MBO of 
HBO. Géén van de respondenten geeft aan alleen maar basisonderwijs te heb-
ben genoten. 
 
Als de respondenten gevraagd wordt naar eventuele betaalde werkzaamheden, 
blijkt dat met name de mannen een volledige baan hebben. Een deeltijd-
betrekking komt vooral bij vrouwen veel voor. In totaal geeft 62 procent van de 
vrouwen aan een deeltijdbetrekking te hebben. Bij de mannen is dit slechts 15 
procent. Ruim een derde van de vrouwen heeft geen betaalde baan, van de 
mannen is dit slechts 2 procent. 
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Tabel 6.2: Achtergrondkenmerken van vrouwen en mannen in de groep adoptie-
ouders (in %). 

 man vrouw 
Gemiddelde leeftijd 38 jaar 36 jaar 
Opleiding 

basisonderwijs
lbo/vbo

mavo
mbo

havo/vwo
hbo
wo

 
 - 
 9 
 6 
 29 
 10 
 30 
 17 

 
 - 
 5 
 9 
 26 
 20 
 30 
 10 

Betaalde baan 
volledige baan

deeltijdbaan
geen baan

 
 82 
 15 
 2 

 
 5 
 62 
 34 

 
 
De achtergrondkenmerken die betrekking hebben op het huishouden van de 
AO's zijn vermeld in tabel 6.3. 
Bijna alle respondenten zijn gehuwd en wonen samen. Slechts één respondent 
geeft aan dat zij alleenstaand is. Zij had voorafgaand aan de adoptie geen kind. 
Van de respondenten die gehuwd zijn en samenwonen had een meerderheid 
geen kinderen voorafgaand aan de adoptie. Van de respondenten die op dat 
moment wel kinderen hadden, had 8 procent één kind en 2 procent twee 
kinderen. De overige respondenten hadden drie of vier kinderen. 
 
Ongeveer de helft van de respondenten woont in een stad, terwijl de andere 
helft in een dorp woont. 
 
De gezamenlijke netto maandinkomsten liggen voor een groot deel van de 
respondenten tussen € 1.815,- en € 2.723,-. Ruim een vijfde heeft een 
gezamenlijk netto maandinkomen tussen € 2.723,- en € 3.630,- en een kwart 
ligt tussen € 908,- en € 1.815,-. Een klein aantal respondenten heeft een 
inkomen dat boven € 3.630,- ligt. 
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Tabel 6.3: Achtergrondkenmerken van de huishoudens van adoptieouders (in %). 

leefsituatie 
alleenwonend 

gehuwd en samenwonend 
niet gehuwd en samenwonend 

anders 

 
 1 
 99 
 - 
 - 

gezinssamenstelling voorafgaand aan de adoptie 
één volwassene zonder kinderen 

één volwassene en één kind 
twee volwassenen zonder kinderen 

twee volwassenen en één kind 
twee volwassenen en twee kinderen 

anders 

 
 1 
 1 
 84 
 8 
 2 
 4 

woont in een dorp  52 
inkomen 

minder dan €907 
€907 tot €1.805 

€1.805 tot €2.722 
€2.722 tot €3.630 

meer dan €3.630 

 
 - 
 24 
 44 
 22 
 11 

 
 
6.3 Het adoptieproces 
 
De helft van de respondenten heeft tussen 1991 en 1996 voor het eerst 
overwogen om een kind (uit het buitenland) te adopteren. Ruim een derde heeft 
dit voor het eerst overwogen tussen 1997 en 2001 en slechts 10 procent deed dit 
vóór 1991. 
 
De aanmelding voor de adoptie van een (buitenlands) kind, geschiedde in 38 
procent van de gevallen in 1998. Ruim een kwart van de respondenten heeft 
zich aangemeld in 1997, en 16 procent deed dit in 1996. In 1999 heeft 6 
procent zich aangemeld voor adoptie; in 1995 was dit 7 procent en in 1994 7 
procent. 
 
De belangrijkste overweging om zichzelf aan te melden voor de adoptie van een 
(buitenlands) kind, is voor 72 procent van de respondenten ongewenste 
kinderloosheid. 13 procent heeft zich opgegeven vanwege ideële overwegingen, 
en 6 procent noemt de combinatie van beide redenen. Daarnaast noemt 9 
procent andere redenen, die van uiteenlopende aard zijn. De belangrijkste 
andere reden die genoemd is, is een medisch risico om biologische kinderen te 
krijgen.  
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Twee personen hebben de aanvraag voor adoptie alleen ingediend. De reden die 
de eerste persoon hiervoor noemt, is het feit dat de respondent alleenstaand is. 
De tweede persoon heeft zich alleen aangemeld, omdat de partner te oud was 
voor adoptiemogelijkheden.  
 
De adoptieouders is gevraagd op welk moment zij de voorlichtings-
bijeenkomsten van Bureau VIA hebben gevolgd. Een groot deel van de 
respondenten heeft in 1999 de voorlichting van Bureau VIA gevolgd. Daarnaast 
heeft een vijfde van de respondenten voor 1997 voorlichting gehad en eveneens 
een vijfde in 1998 (zie tabel 6.4). 
 
Tabel 6.4: Jaar waarin voorlichting is gevolgd (in %; n=121). 

vóór 1997  21 
1997  13 
1998  20 
1999  40 
2000  6 

 
 

6.4 Invloed van de voorlichting 
 
Aan de adoptieouders is retrospectief gevraagd in hoeverre de voorlichting van 
Bureau VIA hun besluit ten aanzien van adoptie heeft beïnvloed. De 
meerderheid van de respondenten is van mening dat de informatie van Bureau 
VIA nauwelijks of geen invloed heeft gehad op hun besluit. Ruim een kwart 
geeft aan dat er een geringe invloed van de informatie is geweest (zie tabel 
6.5). 
 
Tabel 6.5: Mate van beïnvloeding adoptiebesluit door informatie Bureau VIA (in %; 

n=131). 

Zeer sterke mate  2 
Sterke mate  3 
Geringe mate  27 
Niet of nauwelijks  66 

 
 
Als de adoptieouders wordt gevraagd naar de invloed die de informatie van 
Bureau VIA heeft gehad op het besluit om een kind te adopteren, zegt 52 
procent dat het besluit voordat de voorlichting van Bureau VIA begon, al 
helemaal vast stond. Bijna een derde van de respondenten is nog zekerder 
geworden van zijn beslissing na het volgen van de voorlichting en 17 procent 
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zegt dat de voorlichting totaal geen invloed heeft gehad. Slechts één procent 
van de respondenten zegt dat de voorlichting van Bureau VIA ervoor heeft 
gezorgd dat zij minder zeker van hun besluit werden.  
 
Hoewel de adoptieouders vinden dat de voorlichting hun besluit niet (sterk) 
heeft beïnvloed, wisten zij na de voorlichting wel voldoende over de 
adoptieprocedure om een goed besluit te kunnen nemen over adoptie (tabel 
6.6). Zowel mannen als vrouwen geven aan dat zij na het volgen van de 
voorlichting beter dan daarvoor waren voorbereid op het adoptieouderschap en 
zij beter een goed onderbouwd besluit hebben kunnen nemen over de adoptie. 
Ook zijn de meeste respondenten er na de voorlichting van overtuigd dat de 
komst van een adoptiekind geen negatieve invloed zal hebben op de relatie met 
de partner. Bijna de helft van de respondenten is er van overtuigd dat de komst 
van het adoptiekind geen negatieve invloed zal hebben op de reeds aanwezige 
kinderen in het gezin. 
 
Tabel 6.6: Invloed van de voorlichting op besluit van adoptieouders (in %). 

Door de voorlichting ... (zeer) mee eens 
weet men voldoende over de adoptieprocedure om een goed besluit te kunnen 
nemen 

88 

is de man beter voorbereid op het adoptieouderschap  70 
de vrouw beter voorbereid op het adoptieouderschap  73 
de man beter in staat een goed onderbouwd besluit te nemen over adoptie 65 
de vrouw beter in staat een goed onderbouwd besluit te nemen over adoptie 65 
is men ervan overtuigd dat de komst van een adoptiekind geen nadelige gevolgen 
zou hebben op de relatie met mijn partner 

72 

is men ervan overtuigd dat de komst van een adoptiekind geen nadelige gevolgen 
zou hebben op de reeds aanwezige kinderen in het gezin 

47 

 
 
Wensen ten aanzien van het adoptiekind 
Voorafgaand aan de voorlichting hadden de respondenten een aantal wensen ten 
aanzien van het adoptiekind (zie tabel 6.7). Zo had een kwart van de 
respondenten een voorkeur voor een kind uit Azië. Na de voorlichtings-
bijeenkomst van Bureau VIA hadden de meeste respondenten nog steeds 
dezelfde wensen met betrekking tot het adoptiekind. Toch waren er ook respon-
denten die hun wensen hebben bijgesteld op basis van de voorlichtings-
bijeenkomsten. Ruim een vijfde van de respondenten geeft aan dat zij een 
andere voorkeur hebben gekregen voor het land van herkomst van het 
adoptiekind. Dit percentage bestaat voor het grootste deel uit respondenten die 
voor de bijeenkomsten nog géén voorkeur hadden voor herkomstland, en na de 
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voorlichting wel een voorkeur hebben. Enkele respondenten zijn van voorkeur 
veranderd, met name Azië is populair. 
 
Tabel 6.7: Wensen ten aanzien van het adoptiekind (in %). 

 Voorafgaand aan 
voorlichting wensen 

Wensen na voorlichting 
veranderd 

Wensen tav herkomstland van het kind  48  22 
Wensen tav leeftijd van het kind  76  22 
Wensen tav geslacht van het kind  15  4 
Wensen tav gezondheid van het kind  66  14 
Wensen tav aantal kinderen  61  11 

 
 
De helft van de respondenten wilde een zo jong mogelijk kind, of een kind 
jonger dan één jaar. Een vijfde van de respondenten heeft zijn mening over de 
leeftijd van het adoptiekind herzien na de voorlichtingsbijeenkomsten. Enkele 
respondenten hadden voor de voorlichtingsbijeenkomsten geen voorkeur en 
hadden dat nadien wel, maar de meeste respondenten hadden al een voorkeur 
voor leeftijd en hebben die veranderd. Opvallend is dat de mensen die reeds een 
voorkeur hadden, na de bijeenkomsten een voorkeur hebben voor een jonger of 
ouder kind, maar dat er geen verschuiving zichtbaar is naar een voorkeur voor 
'jonger dan een jaar' of 'zo jong mogelijk' (en wel naar 'jonger dan twee jaar' 
of 'jonger dan drie jaar').  
 
Een grote meerderheid van de respondenten had geen voorkeur voor het 
geslacht van het kind (85 procent); indien er wel voorkeur bestond, dan meestal 
voor een meisje (12 procent in tegenstelling tot 1 procent voorkeur voor een 
jongen). Vrijwel alle respondenten hebben hun mening ten aanzien van het 
geslacht van het adoptiekind behouden na het volgen van de voorlichtings-
bijeenkomsten. Enkele respondenten (n=3) hadden voor de bijeenkomsten geen 
voorkeur, maar hebben nadien een voorkeur gekregen voor een meisje.  
 
Ruim een derde van de respondenten had geen voorkeur voor de gezondheid 
van het kind, terwijl meer dan de helft een kind wilde dat gezond is of geen 
handicaps heeft. De voorkeur ten aanzien van de gezondheid van het adoptie-
kind is in 86 procent van de gevallen gelijk gebleven. Enkele respondenten die 
voorafgaand aan de voorlichtingsbijeenkomsten geen voorkeur hadden, hebben 
na de bijeenkomsten een voorkeur gekregen voor een gezond kind (n=4), of 
een kind zonder zware handicap (n=2). Enkele andere respondenten die voor 
de voorlichtingsbijeenkomsten een voorkeur hadden voor een gezond kind, 
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hadden na de voorlichtingsbijeenkomsten een voorkeur voor een kind zonder 
zware handicap (n=4). 
 
Van de respondenten had 40 procent geen voorkeur voor het aantal kinderen, 
terwijl 31 procent het liefst één kind adopteerde. Wensen ten aanzien van het 
aantal kinderen zijn bij de meeste respondenten niet veranderd door de 
voorlichtingsbijeenkomsten.  
 
De verandering in de wensen ten aanzien van het adoptiekind kunnen teweeg 
worden gebracht door verschillende factoren. Dit is weergegeven in tabel 6.8. 
 
Tabel 6.8: Verandering in wensen teweeggebracht door ... (in %). 

inhoud van de voorlichting van Bureau VIA 45 
gesprekken met andere aspirant adoptieouders tijdens de voorlichting 18 
gesprekken met adoptieouders en/of kinderen 28 
gesprekken met eigen partner 57 
gesprekken met familie of vrienden 13 
anders 21 

 
 
Uit de tabel blijkt dat een verandering in de wensen voor een groot deel teweeg 
wordt gebracht door gesprekken met de eigen partner. Daarnaast heeft ook de 
voorlichting van Bureau VIA voor veel adoptieouders deze verandering teweeg-
gebracht. 
Enkele respondenten geven aan dat zij op andere gedachten zijn gebracht door 
andere factoren dan in het overzicht worden vermeld. Gesprekken met 
vergunninghouders en het bekijken van een documentaire op televisie zijn de 
twee belangrijkste.  
 
Verdeling van zorg en werk 
Aan de adoptieouders is gevraagd of de voorlichting van Bureau VIA van 
invloed is geweest op de plannen over de verdeling van zorg en werk na de 
komst van het adoptiekind. In totaal geeft 16 procent van de respondenten aan 
dat dit inderdaad het geval is. Een ruime meerderheid van de respondenten (88 
procent) geeft aan dat die plannen over de verdeling van zorg en werk ook 
inderdaad zijn gerealiseerd na de komst van het adoptiekind. Er is niet 
gevraagd hoe deze plannen er uit zagen en hoe de taakverdeling heeft plaats-
gevonden. 
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Zoeken naar informatie 
Deelname aan de voorlichtingsbijeenkomsten zet adoptieouders er toe aan om 
meer actief met informatie over adoptie om te gaan. Zij voelen zich door de 
voorlichting gestimuleerd om (meer) informatie over adoptie te zoeken. Twee-
derde van de respondenten geeft aan dat zij zelf vaak informatie hebben gezocht 
over de adoptie van een (buitenlands) kind, terwijl een kwart van de respon-
denten soms informatie heeft gezocht. Maar 5 procent geeft aan dat zij slechts 
een enkele keer zelf informatie heeft gezocht en 2 procent zegt nooit zelf 
informatie te hebben verzameld. De deelname aan de voorlichting van Bureau 
VIA heeft bijna driekwart van de respondenten gestimuleerd om zelf informatie 
te gaan verzamelen.  
 
Van diegenen die door de voorlichting van Bureau VIA zijn gestimuleerd om 
zelf informatie te zoeken, hebben de meeste respondenten dit gedaan via 
schriftelijk materiaal (boeken en tijdschriften). Ook is informatie verzameld via 
vergunninghouders, via andere ouders die een kind hebben geadopteerd, in iets 
mindere mate via de media, via internet en via instellingen zoals bijvoorbeeld 
Bureau VIA. 
 
Tabel 6.9: Informatiebronnen voor adoptieouders die zelf informatie zoeken (in %). 

media (radio, tv, krant) 64 
schriftelijk materiaal (boeken, tijdschriften) 94 
internet 55 
andere ouders die een kind geadopteerd hebben 73 
instellingen zoals Bureau VIA 31 
vergunninghouders 82 

 
 
Van de respondenten die niet door Bureau VIA zijn gestimuleerd om zelf 
informatie te zoeken, zegt 39 procent dat ze dat niet nodig vond, omdat ze zelf 
al genoeg informatie had. 28 procent van de respondenten geeft aan dat ze de 
informatie van Bureau VIA voldoende vond en 6 procent heeft niet zelf naar 
informatie gezocht, omdat zij het lastig vond om goede informatie te vinden. 
Enkele respondenten geven aan dat zij niet door Bureau VIA zijn gestimuleerd 
om zelf informatie te gaan zoeken, maar dat zij uit zichzelf al informatie 
zochten.  
 
Praten over de adoptieplannen 
Deelname aan de voorlichting van Bureau VIA heeft 74 procent van de respon-
denten gestimuleerd om (meer) met anderen te praten over de adoptieplannen. 
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Van die 74 procent geeft een ruime meerderheid aan dat zij over de adoptie-
plannen heeft gepraat met familie. Opvallend is dat een kleiner percentage zegt 
met de partner over de adoptieplannen te hebben gepraat. Ook hebben de 
respondenten over hun plannen gepraat met vrienden en met andere adoptie-
ouders. Slechts weinigen hebben met medici en met hulpverleners hierover 
gepraat. Een klein aantal respondenten geeft aan dat zij nog met anderen over 
hun adoptieplannen hebben gepraat. In dit verband worden collega's, een 
predikant, de Raad voor de Kinderbescherming en aspirant adoptieouders 
genoemd. 
 
Tabel 6.10: Met wie praten adoptieouders over hun adoptieplannen (in %). 

met partner 88 
met familie (ouders, zussen/broers) 92 
met vrienden 87 
met andere adoptieouders 72 
met medici (huisarts, specialist) 22 
met hulpverleners (psycholoog, maatschappelijk werker) 2 

 
 
Belang van de informatie 
Als aan de adoptieouders wordt gevraagd naar het belang van verschillende 
informatie, blijkt dat men vooral de gesprekken met de eigen partner (zeer) 
belangrijk vindt (tabel 6.11).  
De adoptieouders hechten meer belang aan zelf gezochte informatie, dan aan 
informatie uit de voorlichting van Bureau VIA. Overigens kan niet worden 
uitgesloten dat de AO's door de VIA-voorlichting zijn gestimuleerd om zelf 
naar informatie te zoeken. Indien adoptieouders voorafgaand aan de adoptie al 
kinderen hadden, wordt een gesprek met hen door bijna de helft (zeer) 
belangrijk gevonden. De leeftijd van die kinderen kan er echter voor hebben 
gezorgd dat een gesprek over de adoptie niet mogelijk was. 
 
Tabel 6.11: Belang van diverse informatie (in%). 

 Belangrijk Zeer belangrijk 
de voorlichting van Bureau VIA  42  7 
zelf gezochte informatie (media, boeken, internet)  60  16 
gesprekken met partner  11  89 
gesprekken met kinderen uit het gezin (indien aanwezig; n=19)  26  21 
gesprekken met adoptieouders en/of –kinderen  44  30 
gesprekken met anderen  38  7 
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Keuze voor de vergunninghouder 
De voorlichting van Bureau VIA heeft 26 procent van de adoptieouders 
beïnvloed bij het maken van een keuze voor een vergunninghouder. De overige 
74 procent geeft aan dat zij niet door de voorlichting van Bureau VIA zijn 
beïnvloed bij deze keuze. 
 
 
6.5 Het handboek  
 
Het handboek van Bureau VIA wordt voorafgaand aan de voorlichtings-
bijeenkomsten toegestuurd aan de aspirant adoptieouders. De meeste adoptie-
ouders geven aan dat zij veelvuldig in het handboek van Bureau VIA hebben 
gelezen (80 procent). Van de respondenten heeft 19 procent een beetje in het 
handboek gelezen, en slechts 1 procent zegt dat zij in het geheel niet in het 
handboek heeft gelezen. Vrijwel alle respondenten kunnen dan ook de inhoud 
en vormgeving van het handboek beoordelen. 
 
 
6.5.1 De informatie in het handboek 
 
Voor het merendeel van de adoptieouders is de informatie in het handboek 
nieuw en bruikbaar. In mindere mate geven de respondenten aan dat de 
informatie in het handboek nieuwe inzichten oplevert en aan het denken zet 
over adoptie (zie tabel 6.12). 
 
Tabel 6.12: De informatie in het handboek is nieuw en bruikbaar (in%)? 

Het handboek .. ja, veel ja, een beetje nee, weinig nee, in het 
geheel niet 

bevat nieuwe informatie  61  34  5  1 
bevat bruikbare informatie  67  29  4  0 
levert nieuwe inzichten op  26  54  15  5 
zet aan het denken over adoptie  20  47  24  8 

 
 
In hoeverre de informatie uit het handboek invloed heeft op de adoptieouders, 
is af te lezen uit tabel 6.13. De meeste adoptieouders vinden dat het handboek 
een reëel beeld geeft van adoptie, aan het denken zet over adoptie, niet 
ontmoedigend is voor aspirant adoptieouders en motiveert om door te gaan met 
adoptie. De informatie heeft adoptie echter in het algemeen niet beter 
bespreekbaar gemaakt met familie en vrienden. 
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Tabel 6.13: Invloed van informatie uit het handboek op adoptieouders (in %). 

De informatie in het handboek ... (zeer) mee eens 
is ontmoedigend voor AAO's  13 
geeft een reëel beeld van adoptie  87 
motiveert om door te gaan met adoptie 63 
maakt adoptie beter bespreekbaar met familie en vrienden 33 
zet aan het denken over adoptie 79 

 
 
6.5.2 De onderwerpen in het handboek 
 
De onderwerpen in het handboek zijn goed gekozen. Bijna alle respondenten 
(95 procent) vinden dat alle belangrijke onderwerpen in het handboek aan de 
orde komen. Daarnaast zegt ruim tweederde van de respondenten (76 procent) 
dat er in het handboek wordt geschreven over onderwerpen waar zij nog niet 
eerder aan hadden gedacht.  
 
Tegelijkertijd geeft bijna een vijfde van de adoptieouders (19 procent) aan dat 
zij bepaalde onderwerpen in het handboek hebben gemist. Onderwerpen die 
genoemd worden zijn: informatie over vergunninghouders, meer informatie 
over praktische zaken (zoals wachttijden, het invullen van formulieren, de 
mogelijkheid van zorgverlof), informatie over het financiële plaatje (zoals 
verzekeringen en belastingaftrek), meer informatie over de nazorg en tenslotte 
meer belichting van de positieve kanten en effecten van adoptie.  
 
 
6.5.3 Toegankelijkheid van het handboek 
 
De adoptieouders vinden het handboek goed toegankelijk (tabel 6.14). Het 
taalgebruik is begrijpelijk, de informatie is gemakkelijk op te zoeken en is 
overzichtelijk geordend. 
 
Tabel 6.14: Toegankelijkheid van het handboek (in%). 

 ja, zeer ja, een beetje nee, weinig nee, in het 
geheel niet 

het taalgebruik is begrijpelijk  95  5  0  0 
informatie is gemakkelijk op te zoeken  72  24  4  0 
informatie is overzichtelijk geordend  74  24  2  0 
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Daarnaast vinden de meeste respondenten dat het gebruik van voorbeelden 
aanspreekt; 21 procent is het hier zeer mee eens en 70 procent is het hier mee 
eens. Ook de vormgeving wordt gewaardeerd; 72 procent vindt het handboek 
(zeer) aantrekkelijk vormgegeven. De afwisseling van tekst en illustraties maakt 
het handboek prettig om te lezen, vindt 78 procent van de respondenten. 
 
 
6.5.4 Algemeen oordeel over het handboek 
 
In de praktijk maken of maakten 17 procent van de respondenten veel gebruik 
van het handboek. Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat zij in de 
praktijk een beetje gebruik maken of maakten van het handboek en 27 procent 
zegt er weinig gebruik van de te maken of hebben gemaakt. Slechts 6 procent 
van de respondenten maakt of maakte in de praktijk in het geheel geen gebruik 
van het handboek.  
Ook geeft 17 procent van de adoptieouders aan nog steeds gebruik te maken 
van het handboek en 10 procent geeft aan het handboek regelmatig te hebben 
gebruikt in het eerste jaar na de komst van het adoptiekind. 
 
Als de adoptieouders een cijfer moeten geven voor het handboek, wordt er 
gemiddeld een 7,3 gegeven. Van de respondenten beoordeelt 5 procent het 
handboek zeer negatief (rapportcijfer 4 of 5) en 3 procent van de respondenten 
beoordeelt het handboek zeer positief (rapportcijfer 9). De meeste respondenten 
geven het handboek een 7 (43 procent) of een 8 (42 procent). Er is geen 
verschil waarneembaar tussen de waardering voor het handboek en het jaar 
waarin de respondenten de voorlichting hebben gevolgd. 
 
 
6.6 De bijeenkomsten 
 
6.6.1 Onderwerpen 
 
De voorlichtingsbijeenkomsten van Bureau VIA geven informatie over diverse 
onderwerpen. De adoptieouders is gevraagd in hoeverre zij informatie hebben 
gekregen over een bepaald onderwerp, en vervolgens hoe belangrijk zij 
informatie over die onderwerpen vinden. De antwoorden op deze twee vragen 
zijn weergegeven in tabel 6.15. 
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Uit de tabel blijkt dat de adoptieouders (zeer) veel informatie hebben ontvangen 
over de afstandsouders/biologische ouders en de redenen voor afstand. Dit 
onderwerp vinden zij ook (zeer) belangrijk. Datzelfde geldt voor onderwerpen 
als (opvoedings)problemen bij adoptiekinderen, gevoelens van rouw en schei-
ding bij het adoptiekind, achtergronden van adoptiekinderen, identiteitsvorming 
bij adoptiekinderen en nazorg en ondersteuning. 
 
De hoeveelheid informatie over praktische zaken rondom adoptie en over 
ervaringen van adoptieouders, komt in het geheel niet overeen met het belang 
dat adoptieouders aan deze informatie hechten. Bij deze onderwerpen bestaat er 
namelijk meer dan 50 procent verschil tussen het percentage mensen dat deze 
informatie belangrijk vindt en het percentage dat van mening is hierover in de 
voorlichting (zeer) veel informatie te hebben ontvangen.  
 
Ook informatie over vergunninghouders, over herkomstlanden van adoptie-
kinderen, over het gezinsonderzoek en over de kosten van adoptie komen, zij 
het in iets mindere mate, niet goed overeen met het belang dat aan deze 
onderwerpen wordt gehecht. Het verschil tussen het percentage dat hieraan 
belang hecht en het percentage dat hier voldoende informatie over heeft 
gekregen, is bij deze onderwerpen 33 tot 44 procent. 
 
Tabel 6.15: Mate van informatie over bepaalde onderwerpen tijdens de voorlichting 

en het belang daarvan (in%). 

 (zeer) veel informatie 
gekregen over .. 

(zeer) belangrijk om 
informatie te krijgen 

over ... 
afstandsouders/biologische ouders en redenen om 
afstand te doen 

89 98 

ervaringen van adoptieouders 42 97 
hechting  62 89 
identiteitsvorming bij adoptiekinderen 78 95 
gevoelens van scheiding en rouw bij het adoptiekind 83 97 
bijzondere situatie van adoptieouders 61 73 
wensen ten aanzien van het adoptiekind 59 76 
herkomstlanden van adoptiekinderen 39 76 
achtergronden van adoptiekinderen 82 98 
(opvoedings-)problemen bij adoptiekinderen 89 97 
gezinsonderzoek van de RvdK 34 70 
vergunninghouders 30 82 
kosten van de adoptieprocedure 25 58 
praktische zaken rondom adoptie 32 87 
nazorg en ondersteuning 76 90 
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Daarnaast geeft 39 procent van de respondenten aan dat zij onderwerpen heeft 
gemist tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten van Bureau VIA. Onderwerpen 
die zij noemen zijn: meer ervaringen van adoptieouders, informatie over 
gevoelens en emotie tijdens en na de adoptieprocedure, praktische informatie 
(wachttijden, formulieren), vergunninghouders, nazorg, informatie over her-
komstlanden, positieve verhalen over adoptie en tenslotte adoptie in het gezin 
(bijvoorbeeld voor een één-ouder gezin of in een gezin waar al kinderen zijn). 
 
Hoewel de verkregen informatie niet altijd voldeed aan de verwachtingen van 
de respondenten en zij ook bepaalde onderwerpen hebben gemist in de voor-
lichting, zegt de meerderheid dat zij door de voorlichting van Bureau VIA 
voldoende zijn geïnformeerd over adoptie (89 procent). 
 
 
6.6.2 Voorlichtingsmateriaal en -methoden 
 
Van de gebruikte voorlichtingsmaterialen zijn de adoptieouders met name 
tevreden over het handboek en de mondelinge informatie van de groepsleiders. 
Ook het videomateriaal en de ervaringsverhalen worden door de meeste respon-
denten als (zeer) goed beschouwd. Het fotomateriaal en de kaartjes met 
uitspraken over adoptie zijn worden minder positief beoordeeld (tabel 6.16), 
hoewel nog steeds meer dan de helft van de AO's deze materialen (zeer) goed 
vindt.  
 
Tabel 6.16: Oordeel over de gebruikte onderzoeksmaterialen (in %). 

 (zeer) goed 
mondelinge informatie door de groepsleiders 87 
fotomateriaal 53 
videomateriaal 72 
ervaringsverhalen 71 
kaartjes met uitspraken over adoptie 63 
handboek 91 

 
 
Uit tabel 6.17 blijkt dat met name de groepsgesprekken in de gehele groep 
positief gewaardeerd worden door de meeste respondenten. De inlevings-
oefeningen, de groepsgesprekken in kleinere groepjes en de lezingen over 
onderwerpen met betrekking tot adoptie vindt bijna tweederde van de respon-
denten (zeer) goed. De huiswerkopdrachten worden het minst gewaardeerd, 
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hoewel de helft van de respondenten deze methode toch nog goed tot zeer goed 
vindt.  
 
Tabel 6.17: Oordeel over de gebruikte voorlichtingsmethoden (in%). 

 (zeer) goed 
huiswerkopdrachten 52 
inlevingsoefeningen 63 
groepsgesprekken in hele groep 72 
groepsgesprekken in kleinere groepjes 61 
lezingen (over theorie) 62 

 
 
6.6.3 Voorlichtingsbijeenkomsten 
 
De grootte van de groepen die deelnemen aan de voorlichting is acht paren. 
Deze groepsgrootte vindt bijna de helft van de respondenten goed (47 procent). 
Toch geeft ook bijna een derde van de respondenten aan deze groep te groot te 
vinden. 
 
De voorlichtingsbijeenkomsten van Bureau VIA worden in acht verschillende 
steden gegeven. Onderstaande tabel laat de verdeling zien van de respondenten 
over deze steden. 
 
Tabel 6.18: Percentage paren dat in een bepaalde regio de voorlichtingsbijeen-

komsten van Bureau VIA heeft gevolgd (in %; n=127). 

Utrecht  20 
Rotterdam  16 
Amsterdam  13 
Arnhem  13 
Zwolle  13 
Leeuwarden  9 
Tilburg  7 
Weert  7 

 
 
De meeste respondenten hebben de voorlichtingsbijeenkomsten bijgewoond in 
Utrecht of in Rotterdam. Er is nog een klein aantal respondenten (3 procent; 
dat zijn vier paren) dat aangeeft ergens anders voorlichtingsbijeenkomsten te 
hebben gevolgd. Dit zijn respondenten die vóór 1997 hebben deelgenomen aan 
de voorlichting. Steden die zij noemen zijn: Alkmaar, Zoetermeer en Deventer. 
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Over de verschillende aspecten van de leiding van de voorlichtingsbijeen-
komsten zijn de meeste paren positief. Van de leiding vinden de adoptieouders 
dat deze leiding gaf, structurerend was, erop toezag dat iedereen uit de groep 
aan bod kwam, stimuleerde om eigen vragen en ervaringen in te brengen en de 
juiste sfeer schiep. In mindere mate wordt aangegeven dat de leiding inspi-
rerend was. 
 
Tabel 6.19: Oordeel over de leiding van de voorlichtingsbijeenkomsten (in%). 

De leiding ... ja 
is inspirerend 56 
is structurerend 86 
stimuleerde om eigen vragen en ervaringen in te brengen 83 
zag toe op het feit dat iedereen uit de groep aan bod kwam 86 
gaf leiding 88 
schiep juiste sfeer (vertrouwen, veiligheid) 81 

 
 
De gesprekken met andere deelnemers tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten 
wordt door de meeste respondenten gezellig gevonden. Ruim driekwart van de 
respondenten vond in de gesprekken met anderen herkenning van eigen vragen 
en ervaringen. Daarnaast vonden veel respondenten de gesprekken informatief 
en motiverend. 
 
Tabel 6.20: Oordeel over de gesprekken tussen de deelnemers onderling (in%). 

de gesprekken tussen de deelnemers onderling zijn ...  
informatief 70 
motiverend 62 
gezellig 85 
gaf herkenning van eigen vragen en ervaringen 77 

 
 
Uit tabel 6.21 blijkt dat de AAO's over het algemeen ook positief zijn over de 
organisatie van de bijeenkomsten. Met name de tijdsindeling, dat wil zeggen de 
afwisseling van onderdelen en pauzes, vinden bijna alle paren goed tot zeer 
goed. Het tijdstip, de zaal en de techniek worden door ongeveer driekwart van 
de respondenten positief beoordeeld. 
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Tabel 6.21: Oordeel over de organisatie van de bijeenkomsten (% goed of zeer goed). 

het tijdstip 72 
de tijdsduur 85 
de tijdsindeling 96 
de locatie 80 
de zaal 75 
de techniek 78 

 
 
De deelnemers aan de voorlichting vinden dat de bijeenkomsten de mogelijk-
heid bieden om toelichting te krijgen op de informatie uit het handboek. Zij 
vinden ook dat het gebruik van voorbeelden uit de praktijk tijdens de bij-
eenkomsten aanspreekt. Driekwart is van mening dat de bijeenkomsten de 
mogelijkheid geven om dieper op de informatie uit het handboek in te gaan en 
dat er tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten wordt gesproken over onderwerpen 
waar men eerder niet aan had gedacht. 
 
Tabel 6.22: Evaluatie van de bijeenkomsten (% (zeer) mee eens). 

bijeenkomsten geven de mogelijkheid om dieper op de informatie uit het handboek in te gaan 78 
bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om toelichting te krijgen op de informatie uit het 
handboek 
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het gebruik van voorbeelden uit de praktijk tijdens de bijeenkomsten spreekt aan 93 
in de bijeenkomsten wordt gesproken over onderwerpen waar je eerder niet aan had gedacht 74 

 
 
Uit tabel 6.23 blijkt dat de adoptieouders de sfeer tijdens de voorlichtings-
bijeenkomsten veilig genoeg vonden om hun twijfels en ervaringen met elkaar 
te bespreken. Zij vonden het een voordeel dat zij konden praten met mensen die 
in dezelfde situatie als zijzelf verkeerden. Ook geeft ruim de helft van de 
respondenten aan dat zij vrienden hebben overgehouden aan de andere deel-
nemers aan de bijeenkomsten.  
 
Tabel 6.23: De band met anderen tijdens de voorlichting (% (zeer) mee eens). 

sfeer is veilig genoeg om eigen twijfels en ervaringen bespreekbaar te maken 79 
voordeel is dat je met mensen kunt praten die in de dezelfde situatie verkeren 88 
je houdt vrienden over aan de deelnemers  54 

 
 
Ook over de aspecten die met de invloed van de voorlichting op adoptieouders 
te maken hebben, zijn de respondenten positief. Net als het handboek, zet ook 
de voorlichting mensen aan het denken over adoptie. Bovendien gaat de adoptie 
meer leven door de bijeenkomsten en wordt er een reëel beeld gegeven van 
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adoptie. De bijeenkomsten motiveren om door te gaan met de adoptie. 
Opvallend is echter dat 39 procent van de adoptieouders de informatie die zij in 
de voorlichtingsbijeenkomsten kregen ontmoedigend vinden, terwijl slechts 13 
procent van hen het handboek als ontmoedigend bestempelt.  
 
Tabel 6.24: Invloed van de voorlichting op adoptieouders (% (zeer) mee eens). 

informatie uit de bijeenkomsten geeft een reëel beeld van adoptie 67 
informatie uit de bijeenkomsten is ontmoedigend voor AAO's 39 
adoptie gaat meer leven door de voorlichtingsbijeenkomsten 83 
de bijeenkomsten motiveren om door te gaan met de adoptie 63 
door de bijeenkomsten word je aan het denken gezet over adoptie 90 

 
 
Het merendeel van de adoptieouders vindt het terecht dat alle ouders die een 
(buitenlands) kind willen adopteren verplicht de voorlichting van Bureau VIA 
moeten volgen; 46 procent vindt dit zeer terecht en 38 procent vindt dit terecht. 
Ook vindt een meerderheid van de respondenten het (zeer) terecht dat aspirant 
adoptieouders die gezamenlijk een aanvraag hebben ingediend, verplicht zijn 
om alle voorlichtingsbijeenkomsten samen bij te wonen; 52 procent procent 
vindt dit zeer terecht, 35 procent vindt dit terecht. 
 
De voorlichting wordt volgens 70 procent van de respondenten op het juiste 
moment in het adoptieproces gegeven. 16 procent vindt dat het moment van de 
voorlichting te vroeg in het adoptieproces is en 6 procent vindt dat dit te laat is. 
 
Er bestaat onder bijna de helft van de respondenten (48 procent) animo voor 
een bijeenkomst van Bureau VIA vlak voor of na de komst van het adoptiekind. 
De meerderheid van de respondenten (84 procent) zou graag zien dat Bureau 
VIA zelf, na afloop van de voorlichtingsbijeenkomsten, een schriftelijke 
evaluatie onder de deelnemers zou uitvoeren. Blijkbaar hebben deelnemers er 
behoefte aan om hun mening over de voorlichting direct na afloop ervan te 
uiten.  
 
De informatie uit de voorlichting is voor meer dan de helft van de adoptie-
ouders (59 procent) ook na de komst van het adoptiekind van nut geweest. Toch 
geeft bijna een derde van de respondenten aan dat zij in het eerste jaar na de 
adoptie behoefte hebben gehad aan meer informatie over adoptie, dan zij in de 
voorlichtingsbijeenkomsten (en het handboek) hebben gekregen. 
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6.6.4 Algemeen oordeel voorlichtingsbijeenkomsten 
 
Het gemiddelde rapportcijfer dat de respondenten geven voor de voorlichtings-
bijeenkomsten is een 7. De voorlichtingsbijeenkomsten worden gemiddeld iets 
minder positief beoordeeld dan het handboek (dat kreeg een 7,3). Opvallend is 
dat enkele respondenten de voorlichtingsbijeenkomsten een zeer laag cijfer 
toekennen; twee respondenten geven een 3, twee respondenten geven een 4 en 
vijf respondenten geven een 5. Dit is iets negatiever dan bij de beoordeling van 
het handboek. Het aantal respondenten dat de voorlichtingsbijeenkomsten als 
zeer goed beoordeelt is ook groter dan bij de beoordeling van het handboek 
(respectievelijk 9 en 4 respondenten geven een 9). Er is geen verschil waar-
neembaar tussen de waardering van de voorlichtingsbijeenkomsten en het jaar 
waarin de respondenten de voorlichting hebben gevolgd. 
 
Als wordt gekeken naar het oordeel over de voorlichting in relatie tot de plaats 
waar de voorlichting is gevolgd, dan blijkt dat er geen significante verschillen 
te onderscheiden zijn.  
 
 
6.7 Ervaren effecten van de voorlichting 
 
De adoptieouders ervaren de voorlichting als een goede voorbereiding op het 
adoptieouderschap (tabel 6.25). Het merendeel van de respondenten vindt dat 
zij door de voorlichting beter in staat zijn geweest in te schatten wat de 
gevolgen van adoptie zijn voor henzelf en voor het adoptiekind. Slechts een 
derde van de respondenten vindt dat zij door de voorlichting beter hebben 
kunnen inschatten of zij de adoptie van een kind aan kunnen. De meeste 
adoptieouders weten door de voorlichting wat het betekent om een adoptiekind 
op te voeden. Minder dan de helft van de respondenten geeft aan door de 
voorlichting goed te kunnen signaleren of het goed gaat met hun adoptiekind. 
Wel weet het merendeel door de voorlichting op welke hulpverleningsinstanties 
zij een beroep kunnen doen als dat nodig is voor de opvoeding van het 
adoptiekind. De helft van de adoptieouders geeft aan dat zij door de voor-
lichting zijn gestimuleerd om te blijven zoeken naar informatie over adoptie-
kinderen. 
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Tabel 6.25: Dankzij de voorlichting... (% (zeer) mee eens). 

kan men een betere inschatting maken van de gevolgen van adoptie voor de adoptieouders 76 
kan men een betere inschatting maken van de gevolgen van adoptie voor het adoptiekind 82 
kan men beter inschatten of men adoptie van een kind aan kan 32 
weet men genoeg om zich te kunnen voorstellen wat het betekent een adoptiekind op te 
voeden 

71 

kan men goed signaleren wanneer het wel of niet goed gaat met het adoptiekind 45 
weet men op welke hulpverleningsinstanties men een beroep kan doen als dat nodig is voor 
de opvoeding van het adoptiekind 

86 

blijven zoeken naar informatie over adoptiekinderen 52 

 
 
6.8 Suggesties voor verbetering van de voorlichting 
 
Aan de adoptieouders is tenslotte nog gevraagd om suggesties te geven voor de 
invulling en uitvoering van de voorlichting. Sommige suggesties werden vaak 
genoemd, andere slechts éénmalig. In tabel 6.26 worden de meest genoemde 
suggesties vermeld met het aantal keren dat zij zijn genoemd. 
 
Tabel 6.26: Meest genoemde suggesties voor invulling en uitvoering van de voor-

lichting. 

Uitspraak Aantal keer 
genoemd 

meer aandacht besteden aan (positieve en negatieve) praktijkverhalen van ervaren 
adoptieouders (die kort, langer en lang geleden een kind hebben geadopteerd) 

 64 

meer positieve kanten van adoptie benadrukken  45 
informatie geven over vergunninghouders (uitnodigen voor een bijeenkomst)  31 
meer informatie geven over praktische zaken (procedure, wachttijden, wet- en 
regelgeving zoals verblijfsvergunning kind, reizen naar land van herkomst, 
administratie, bureaucratie) 

 24 

informatie over specifieke situaties (adoptie van een ouder kind; door ouders met 
biologische kinderen; adoptie van 'special needs'-kinderen) en problemen (hechting, 
eten, slapen, puberteit) 

 17 

informatie geven over (problemen tijdens) de eerste periode na de komst van het 
adoptiekind (bijvoorbeeld ten aanzien van de hechting) 

 16 

actuelere informatie verstrekken (niet zo verouderd, zoals de videofilms)  14 
meer discussie toelaten (AAO's zelf aan het woord laten) en kleinere groepsdiscussies  8 
meer aandacht voor eigen ervaringen en motivatie AAO's; vragen naar 
informatiebehoefte 

 8 

alle deelnemers activeren tot actieve deelname (niet alleen assertieven aan het woord)  8 

 
 
Opvallend is dat de respondenten met name suggereren om tijdens de 
voorlichting meer gebruik te maken van praktijkverhalen van (ervaren) 
adoptieouders. Zij zouden ervaringen willen horen van ouders die recent een 
kind geadopteerd hebben, die al langer geleden een kind hebben geadopteerd en 
die al lange tijd geleden een kind hebben geadopteerd. Soms wordt ook 
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gesuggereerd om volwassen geadopteerden zelf aan het woord te laten over hun 
ervaringen. 
 
Daarnaast wordt door veel ouders aangegeven dat zij de positieve kanten van 
adoptie meer benadrukt zouden willen zien in de voorlichting. Zij vinden de 
voorlichting vrij negatief over adoptie of ontmoedigend voor AAO's. 
 
Relatief vaak wordt door de respondenten aangegeven dat zij meer informatie 
hadden willen krijgen over de vergunninghouders en over de praktische zaken 
tijdens de procedure (wachttijden, consequenties van wet- en regelgeving zoals 
verblijfsvergunning voor het kind, gezinsonderzoek van de Raad voor de 
Kinderbescherming, administratie en bureaucratie).  
 
De respondenten hadden graag meer informatie gekregen over specifieke 
situaties (adoptie van een ouder kind of door ouders met biologische kinderen, 
de adoptie van 'special needs'-kinderen) of specifieke problemen die zich kun-
nen voordoen bij adoptiekinderen (de hechting, eten, slapen, puberteit). Ook 
over de eerste periode na de komst van het adoptiekind en de problemen die 
zich dan voor kunnen doen, bijvoorbeeld in de hechting, hadden zij meer 
informatie willen krijgen. De informatie was volgens de ouders ook niet altijd 
actueel. Met name de informatie over de adoptielanden en de video's worden 
verouderd genoemd. 
 
 
6.9 Samenvatting en conclusies 
 
Voor het onderzoek zijn naast aspirant adoptieouders eveneens adoptieouders 
benaderd die in het verleden de voorlichtingsbijeenkomsten van Bureau VIA 
hebben gevolgd. In totaal 131 (paren van) adoptieouders hebben aan het 
onderzoek deelgenomen. Zij hebben in een vragenlijst hun oordeel gegeven 
over het voorlichtingsprogramma (handboek en bijeenkomsten) van Bureau 
VIA. 
 
De achtergronden van de adoptieouders verschillen niet sterk van die van de 
aspirant adoptieouders. Zo is de gemiddelde leeftijd van mannen is 38, de 
gemiddelde leeftijd voor vrouwen 36 en hebben zij vaak een MBO of HBO-
opleiding afgerond. De mannen hebben in het algemeen een volledige baan en 
in vergelijking met de mannelijke AAO's vaker een deeltijdbaan. Bijna 
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tweederde van de vrouwen heeft een deeltijdbaan en eenderde heeft een geen 
betaalde baan. Vrouwelijke AAO's hebben vaker een voltijdbaan. 
 
Vrijwel alle adoptieouders zijn gehuwd en samenwonend. De meerderheid van 
hen had voorafgaand aan de adoptie geen kinderen. Net als de AAO's woont 
ongeveer de helft van de adoptieouders in een dorp en de andere helft in een 
stad. 
 
Evenals de AAO's heeft ruim twee vijfde deel van de adoptieouders een netto 
maandinkomen tussen € 1805,- en € 2.722,-. In vergelijking met de AAO's 
komt de hoogste inkomenscategorie (meer dan € 3.620,-) minder vaak voor  
Het merendeel van de respondenten heeft zich in 1997 en 1998 aangemeld voor 
adoptie bij het ministerie van Justitie. Dat is (logischerwijs) eerder dan de 
AAO's, die nog in de adoptieprocedure zitten. De belangrijkste overweging bij 
de aanmelding is voor de meesten van hen ongewenste kinderloosheid geweest. 
Hierin verschillen zij niet van de AAO's. De meeste adoptieouders hebben de 
voorlichting gevolgd in 1998 en 1999. 
 
Het merendeel van de adoptieouders is van mening dat de voorlichting van 
Bureau VIA het besluit over adoptie niet heeft beïnvloed; ruim de helft van de 
respondenten zegt dat hun besluit al voorafgaand aan de voorlichting vaststond. 
Bijna een derde van de respondenten zegt door de voorlichting nog zekerder 
van zijn besluit geworden te zijn. 
Toch geven adoptieouders ook aan dat zij na het volgen van de voorlichting 
beter dan daarvoor voorbereid waren op het adoptieouderschap en zij beter een 
goed onderbouwd besluit hebben kunnen nemen over de adoptie. 
 
De helft tot driekwart van de adoptieouders had voorafgaand aan de voor-
lichting wensen ten aanzien van het adoptiekind wat betreft herkomstland, 
leeftijd, gezondheid en aantal. Deze wensen zijn bij 10 tot 22 procent van de 
ouders veranderd na de voorlichting Naast de voorlichting hebben gesprekken 
met de eigen partner volgens de respondenten een belangrijke rol gespeeld bij 
de verandering van de wensen ten aanzien van het adoptiekind. 
 
Tweederde van de adoptieouders heeft zelf vaak informatie gezocht over 
adoptie en is hierbij gestimuleerd door de voorlichting. De meesten hebben 
informatie gezocht via schriftelijk materiaal, via vergunninghouders, andere 
adoptieouders, de media en internet. 
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Ook is driekwart van de respondenten door de voorlichting gestimuleerd om 
(meer) met anderen te praten over de adoptieplannen. Meestal betrof het 
familie, de eigen partner, vrienden en andere adoptieouders. 
De respondenten hechten het meeste belang aan informatie uit gesprekken met 
de eigen partner en met adoptieouders en/of –kinderen en aan zelf gezochte 
informatie. Zij hechten minder belang aan de informatie van Bureau VIA. 
 
Het handboek dat Bureau VIA voorafgaand aan de voorlichtingsbijeenkomsten 
verstrekt, wordt in het algemeen positief beoordeeld door de adoptieouders. De 
adoptieouders geven het handboek als rapportcijfer een 7,3. Dat is iets lager 
dan de AAO's (7,6). 
 
De bijeenkomsten van Bureau VIA worden in het algemeen eveneens positief 
beoordeeld door de respondenten. Zij blijken vooral veel informatie te hebben 
gekregen over afstandsouders/biologische ouders, redenen voor afstand, (op-
voedings)problemen bij adoptiekinderen, gevoelens van rouw en scheiding bij 
het adoptiekind, achtergronden van adoptiekinderen, identiteitsvorming bij 
adoptiekinderen en nazorg en ondersteuning. Deze onderwerpen vinden zij ook 
(zeer) belangrijk. 
Over andere onderwerpen waaraan zij veel belang hechten, te weten praktische 
zaken rondom adoptie en ervaringen van adoptieouders, hebben zij echter veel 
minder informatie gekregen dan verwacht.  
 
De gebruikte voorlichtingsmaterialen, met uitzondering van het fotomateriaal, 
worden positief beoordeeld. Datzelfde geldt voor de gebruikte voorlichtings-
methoden, met uitzondering van de huiswerkopdrachten. 
Het oordeel over de leiding van de bijeenkomsten is eveneens positief. Ook de 
gesprekken tussen de deelnemers onderling worden gewaardeerd door het 
merendeel van de deelnemers. Tenslotte is men eveneens positief over de 
organisatie van de bijeenkomsten. 
 
De sfeer tijdens de bijeenkomsten wordt door de adoptieouders als veilig 
bestempeld en men ervaart het als een voordeel dat er tijdens de bijeenkomsten 
gepraat kan worden met mensen die in dezelfde situatie verkeren. Toch vindt 
39 procent van de respondenten dat de informatie uit de bijeenkomsten 
ontmoedigend is voor de deelnemers. Dit percentage is aanzienlijk hoger dan 
dat onder de AAO's (22 procent). 
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De meeste respondenten vinden het terecht dat mensen die een kind willen 
adopteren, verplicht de voorlichting van Bureau VIA moeten volgen. De voor-
lichting wordt volgens de meerderheid van de respondenten op het juiste 
moment in de voorlichting gegeven. Onder ongeveer de helft van de adoptie-
ouders bestaat animo voor een extra bijeenkomst vlak voor of na de komst van 
het adoptiekind. Ook is de meerderheid van de respondenten voorstander van 
een schriftelijke evaluatie door Bureau VIA na afloop van de bijeenkomsten. 
 
De bijeenkomsten worden door de adoptieouders beoordeeld met het cijfer 7. 
Dit is iets lager dan het cijfer dat de AAO's toekenden aan de bijeenkomsten 
(7,4). 
 
De adoptieouders ervaren de voorlichting als een goede voorbereiding op het 
adoptieouderschap. Door de voorlichting zijn zij beter in staat geweest in te 
schatten wat de gevolgen zijn van adoptie en kunnen zij zich voorstellen wat het 
betekent om een adoptiekind op te voeden. Ook weet men in het algemeen na 
de voorlichting op welke hulpverleningsinstanties men een beroep kan doen, als 
dat nodig is voor de opvoeding van het adoptiekind.  
 
Ondanks het positieve oordeel dat de adoptieouders over de voorlichting 
hebben, hebben zij suggesties voor de verbetering van de invulling en 
uitvoering van de bijeenkomsten. Zij suggereren meer gebruik te maken van 
praktijkverhalen van (ervaren) adoptieouders. Ook zouden zij de positieve 
kanten van adoptie meer benadrukt willen zien tijdens de voorlichting. 
Daarnaast hadden zij meer informatie willen krijgen over vergunninghouders en 
praktische zaken tijdens de adoptie. 
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7 Uitvallers 

Per jaar nemen maximaal 1.080 AAO's deel aan de voorlichtingsbijeenkomsten 
van Bureau VIA. Een aantal daarvan besluit na het volgen van de voorlichting 
om de adoptieaanvraag stop te zetten. In 2000 hebben 45 paren, na het volgen 
van de voorlichting van Bureau VIA, aan het ministerie van Justitie door-
gegeven dat zij de adoptieaanvraag definitief (en niet tijdelijk) wilden stop-
zetten. In 2001 hebben 49 paren dat gedaan. Deze 94 paren zijn in dit 
onderzoek met een korte vragenlijst benaderd. Uiteindelijk heeft 33 procent van 
hen de vragenlijst ingevuld teruggestuurd, dat zijn 31 paren. Zij worden in dit 
hoofdstuk 'uitvallers' genoemd9. 
 
 
7.1 Achtergrondkenmerken 
 
De mensen die de adoptieaanvraag definitief hebben stop gezet, zijn in het 
algemeen gehuwde paren. Slechts één voormalige adoptieaanvrager woont 
alleen en één paar woont ongehuwd samen. De vrouwen zijn gemiddeld 35 
jaar, de mannen 37 jaar.  
 
De hoogst voltooide opleiding varieert zowel bij de vrouwen als bij de mannen 
van lager beroepsonderwijs/vbo tot wetenschappelijk onderwijs. Middelbaar 
beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs komen bij beide groepen het 
meest voor. Tien vrouwen en acht mannen hebben een opleiding op middelbaar 
beroepsonderwijsniveau afgemaakt en zeven vrouwen en negen mannen hebben 
een opleiding op het niveau van hoger beroepsonderwijs afgemaakt.  
 

                                           
9  Anders dan de term 'uitvallers' doet vermoeden, is de keuze van de AAO's om niet te adopteren, 

een positieve keuze. Bij nader inzien geven zij de voorkeur aan een andere toekomst als die als 
adoptieouder. 
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Alle mannen hebben een betaalde baan. Dat zijn bijna allemaal volledige banen, 
slechts één man heeft een deeltijdbaan. Ook veel vrouwen hebben een betaalde 
baan, dat zijn vaker deeltijdbanen. Twintig vrouwen hebben een deeltijdbaan, 
drie een voltijdbaan en acht vrouwen hebben geen betaald werk.  
 
Veel van deze paren hebben een behoorlijk maandinkomen. Veertien paren 
hebben een netto maandinkomen tussen € 2722,- en € 3630,- en zeven paren 
hebben een netto maandinkomen van meer dan € 3630,-. Eén van de voormalig 
adoptieaanvragers heeft een netto maandinkomen van minder dan € 907,- en 
zeven paren hebben een netto maandinkomen tussen € 907,- en € 1805,-. 
 
Vanwege het geringe aantal 'uitvallers' (31) is het niet methodisch verantwoord 
hun achtergronden te vergelijken met die van de AAO's.  
 
 
7.2 Adoptieproces 
 
De meeste respondenten hebben de adoptieaanvraag met zijn tweeën, dus als 
paar, ingediend. Van de uitvallers hebben drie mensen de aanvraag alleen 
ingediend en 28 samen met de partner.  
 
Voor een groot deel van de 'uitvallers' is ongewenste kinderloosheid de 
belangrijkste reden geweest voor de aanmelding voor adoptie van een (buiten-
lands) kind. Twintig paren noemen dit als reden. Acht paren geven aan zich uit 
ideële overwegingen te hebben aangemeld voor adoptie. Twee paren noemen de 
combinatie van deze twee redenen. Daarnaast geeft één paar aan dat zij wilden 
adopteren vanwege de samenstelling van hun gezin.  
 
Eigen zwangerschap is een reden die een belangrijke rol speelt bij het stop 
zetten van de adoptieprocedure. Veertien van de 31 'uitvallers' noemen dit als 
reden. Drie paren zeggen dat ze verwachten dat de Raad voor de Kinder-
bescherming een negatief advies zal uitbrengen en dat ze daarom de adoptie-
aanvraag stop hebben gezet. Eén keer wordt aangegeven dat veranderingen in 
de financiële situatie een rol hebben gespeeld in het besluit om de adoptie-
procedure stop te zetten. Tenslotte noemen zestien paren een andere reden die 
een rol heeft gespeeld bij het nemen van dit besluit. Zeven paren zijn bij nader 
inzien (nog) niet helemaal klaar voor adoptie; zij twijfelen, hebben een ander 
inzicht, of hebben de hoop nog op een biologisch eigen kind gevestigd. Vier 
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paren hebben de adoptieaanvraag stop gezet omdat één van de partners ernstig 
ziek is.  
 
Uit ander onderzoek onder AAO's die de procedure hebben stopgezet, blijkt 
eveneens dat de meesten van hen dit doen vanwege zwangerschap of geboorte 
(Wielaard, 1996b). Andere redenen die in dat onderzoek genoemd werden, 
zijn: de hoge kosten van de procedure, de lange wachttijden tijdens de 
procedure en verwachte problemen met het adoptiekind. De meeste AAO's 
gaven meerdere redenen tegelijkertijd aan om te stoppen met de procedure. 
Overigens is bij de vraag naar de reden voor stopzetting van de procedure geen 
onderscheid gemaakt naar het moment waarop de AAO's de procedure stop 
hebben gezet (voor of na de ontvangst van de factuur, na het volgen van de 
voorlichting of na het gezinsonderzoek). De meeste AAO's in het onderzoek 
hadden de procedure stopgezet voordat zij de voorlichting hadden gevolgd 
(Wielaard, 1996b). 
 
De voorlichting van Bureau VIA heeft bij een kleine minderheid van de paren 
(zeven van de 31) een rol gespeeld bij het besluit om de aanvraag definitief stop 
te zetten. Vier van deze zeven paren geeft aan dat ze door de voorlichting van 
Bureau VIA minder zeker zijn geworden van hun besluit om een kind te 
adopteren. Eén paar is zich door de voorlichting bewust geworden van de 
financiële consequenties van adoptie en een ander paar is zich bewust geworden 
van de (zware) belasting die adoptie met zich meebrengt. Tenslotte geeft één 
paar aan dat de informatie uit de voorlichting hen minder zeker heeft gemaakt 
van het besluit om een kind te adopteren en dat de voorlichting hen tevens 
bewust heeft gemaakt van de (zware) belasting die adoptie met zich meebrengt.  
 
 
7.3 De voorlichting 
 
Het handboek van Bureau VIA wordt door de 'uitvallers' gemiddeld met een 
7,8 gewaardeerd. (Door de AAO's werd dit met een 7,6 gewaardeerd). Twintig 
paren hebben een acht gegeven, zeven een zeven, één een zes, twee een negen 
en één zelfs een tien.  
 
In de voorlichtingsbijeenkomsten van Bureau VIA hebben 22 paren geen 
onderwerpen gemist. Zeven paren hebben wel onderwerpen gemist. Zij misten 
informatie over de gang van zaken bij de vergunninghouders. Een ander paar 
miste informatie over de mogelijkheden van begeleiding na de komst van het 
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kind. Ook merkt een paar op dat er te weinig aandacht was voor de betekenis 
van adoptie voor het kind. Recente films of documentatie over de situatie in de 
landen van herkomst en een positieve benadering van adoptie worden eveneens 
gemist.  
 
Het merendeel van de 'uitvallers' vindt dat zij voldoende door Bureau VIA zijn 
geïnformeerd over adoptie. Drie paren vinden dat dit niet voldoende was, 
terwijl 28 paren dit wel voldoende vonden. 
 
De voorlichtingsbijeenkomsten van Bureau VIA worden door de 'uitvallers' 
gemiddeld met een 7,6 gewaardeerd. Twaalf paren geven een acht voor de 
voorlichtingsbijeenkomsten van Bureau VIA, zeven een zeven, vijf een zes en 
vijf een negen. (Dit is een hogere waardering dan van de AAO's; zij waar-
deerden de bijeenkomsten met gemiddeld een 7,4.) 
 
De paren die hun adoptieaanvraag definitief hebben stop gezet, hebben sug-
gesties voor verbetering van de voorlichting. Deze suggesties zijn vrij divers, 
maar veel daarvan komen erop neer dat de zij graag willen dat adoptie in de 
voorlichting positiever wordt benaderd, dan nu het geval is geweest. 
 
Daarnaast geven 'uitvallers' die vanuit ideële overwegingen een kind wilden 
adopteren aan dat zij zich niet helemaal op hun plaats voelden bij AAO's die 
vanwege ongewenste kinderloosheid een kind wilden adopteren. Een aantal 
mensen begrijpt niet waarom de voorlichtingscursus zo duur moet zijn, zij 
geven ook aan dat het hen ook vrije dagen kost. 
 
 
7.4 Samenvatting en conclusies 
 
Na afloop van de voorlichting zijn er altijd enkele paren die besluiten hun 
adoptieaanvraag definitief stop te zetten bij het ministerie van Justitie en af te 
zien van adoptie. In de jaren 2000 en 2001 waren dat 94 paren. Zij zijn in het 
kader van het onderzoek via het ministerie benaderd met een schriftelijke 
vragenlijst. Een derde van hen heeft de vragenlijst teruggestuurd (31 paren). 
Deze paren worden 'uitvallers' genoemd. 
 
De vrouwen onder de 'uitvallers' zijn gemiddeld 35 jaar oud, de mannen 37 
jaar. Zij hebben vaak een middelbare of hogere beroepsopleiding afgerond. De 
mannen hebben in het algemeen een volledige baan, de vrouwen een deeltijd-
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baan. Het gemiddelde netto maandinkomen ligt relatief hoog ; voor de helft van 
de 'uitvallers' ligt het inkomen tussen € 2.722,- en € 3.630,- per maand. 
 
Voor de meeste respondenten is de reden voor het indienen van hun aanvraag 
voor adoptieongewenste kinderloosheid geweest. De reden voor het stopzetten 
van de procedure is voor bijna de helft van de paren een eigen zwangerschap 
geweest. Daarnaast worden als andere reden voor stopzetting genoemd: (nog) 
niet klaar zijn voor adoptie (7), een ernstige ziekte van één van de partners (4), 
een verwacht negatief advies van de Raad voor de Kinderbescherming (3) en 
veranderingen in de financiële situatie. 
 
Volgens zeven paren heeft de voorlichting van Bureau VIA een rol gespeeld bij 
het besluit de aanvraag stop te zetten. De voorlichting heeft sommigen minder 
zeker gemaakt van hun besluit een kind te willen adopteren. Anderen zijn zich 
door de voorlichting bewust geworden van de financiële consequenties en van 
de zware belasting die adoptie met zich meebrengt. 
 
Het handboek wordt positief beoordeeld door de 'uitvallers', te weten met een 
7,8. De meeste respondenten hebben geen informatie gemist in de voorlich-
tingsbijeenkomsten. Zij vinden in het algemeen dat zij door Bureau VIA 
voldoende zijn voorgelicht over adoptie. De voorlichtingsbijeenkomsten worden 
gemiddeld met een 7,6 beoordeeld. Wel geven de respondenten aan dat zij 
graag zouden zien dat in de voorlichting de positieve kanten van adoptie meer 
worden belicht, dan nu gebeurt. 
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8 Professionals aan het woord over de 
voorlichting 

8.1 De benadering van de professionals 
 
Naast de (aspirant) adoptieouders die zijn benaderd voor medewerking aan het 
onderzoek, zijn ook enkele groepen professionals aan het woord gelaten over de 
voorlichting. Enerzijds zijn zij gevraagd aan te geven op welke wijze zij in 
contact komen met (aspirant) adoptieouders en welke signalen zij krijgen van 
deze ouders over de gevolgde voorlichting. Anderzijds zijn zij gevraagd een 
eigen oordeel te geven over het voorlichtingsprogramma van Bureau VIA. 
 
Er zijn vier groepen professionals benaderd voor medewerking aan het onder-
zoek: 
• voorlichters van Bureau VIA (Stg. Adoptievoorzieningen); 
• raadsonderzoekers van de Raad voor de Kinderbescherming; 
• medewerkers van de zes vergunninghouders; 
• medewerkers van de VIB en WAN10; 
 
Per groep zijn vier personen gevraagd medewerking te verlenen, behalve bij de 
vergunninghouders, waar van elk van de zes organisaties een vertegenwoor-
diger is uitgenodigd. Het verzoek om medewerking is via contactpersonen bij 
de diverse organisaties bij de betreffende personen terecht gekomen. Deze 
contactpersonen hebben de selectie binnen hun organisatie gemaakt. 
Uiteindelijk hebben er twee voorlichters, vier raadsonderzoekers (van vier 
verschillende Raden verdeeld over het land), vier vertegenwoordigers van vier 

                                           
10  VIB staat voor Video Interactie Begeleiding; WAN staat voor Stg. Werkverband Adoptie 

Nazorg. Beide organisaties maken per 1 januari 2002 onderdeel uit van de Stg. Adoptie-
voorzieningen. 
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vergunninghouders, twee medewerkers van de VIB en één medewerker van de 
WAN meegewerkt aan het onderzoek. Per groep heeft een groepsgesprek 
plaatsgevonden op basis van een checklist (Bijlage 9). 
 
 
8.2 Het contact met de (aspirant) adoptieouders 
 
De vier groepen professionals hebben verschillende soorten contacten met de 
(aspirant) adoptieouders.  
De voorlichters van Bureau VIA hebben in het algemeen alleen contact met de 
AAO's tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten. Soms hebben zij persoonlijke 
gesprekken met AAO's in de pauze of na afloop van de voorlichting. Een 
enkele keer bieden zij aan AAO's aan om voor hen iets uit te zoeken en bellen 
zij hen daarna op. Dat laatste soort contact is de afgelopen jaren sterk 
afgenomen, omdat de voorlichters daar terughoudender in zijn geworden. Zij 
stimuleren AAO's nu meer om dergelijke zaken zelf uit te zoeken. Als AAO's 
na afloop van de voorlichting nog contact willen met de voorlichters, kunnen zij 
dat doen via het Bureau VIA. 
 
Tijdens het gezinsonderzoek verschilt het contact van de raadsonderzoeker met 
de AAO's per raad. Er is (nog) geen uniforme werkwijze ontwikkeld. Iedere 
raad ontvangt per kwartaal een 'pakket' aanvragen van AAO's die de voor-
lichting hebben gevolgd en een gezinsonderzoek moeten krijgen. Een gezins-
onderzoek moet in eerste instantie in drie maanden worden afgehandeld; lukt 
dit niet, dan moet het onderzoek binnen twee jaar worden afgesloten door de 
raad (soms wordt het uitgesteld, omdat bijvoorbeeld een paar toch zwanger 
raakt, nog aan vruchtbaarheidsonderzoek deelneemt of bedenktijd wil). Ten 
behoeve van het gezinsonderzoek vindt bij ieder van de vier raden een viertal 
gesprekken plaats tussen de raadsonderzoeker en het paar (AAO's). Er vindt 
minstens één gesprek bij het paar thuis plaats. In de gesprekken wordt de 
voorlichting van Bureau VIA vaak als ingang gebruikt om diverse aspecten van 
adoptie te bespreken. In het vierde gesprek krijgt het paar de mogelijkheid het 
rapport van de raadsonderzoeker in te zien. 
Het aantal negatieve adviezen (geen beginseltoestemming) is beperkt; ongeveer 
één à twee procent. Maar dit is een vertekend beeld, want een groter aantal 
negatieve adviezen bereikt het ministerie van Justitie nooit, omdat mensen zich 
gedurende het raadsonderzoek terugtrekken (zij zien een negatief advies al 
aankomen). Er vindt als het ware een selectie plaats tijdens de vier gesprekken. 
De raadsonderzoeker geeft gedurende het traject al signalen af aan de AAO's 
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als deze ziet aankomen dat het een negatief advies wordt. Van de 72 adviezen 
die een raadonderzoeker per jaar afgeeft, trekt zich naar schatting ongeveer zes 
keer per jaar een paar gedurende het gezinsonderzoek terug (vijf à tien pro-
cent). 
 
Bij alle vier de vergunninghouders bestaat het contact in ieder geval uit een 
intakegesprek, waarin vaak aan de hand van een checklist specifieke onder-
werpen als wetgeving, adoptievoorwaarden, wensen van de AAO's en wacht-
tijden en wachtlijsten worden besproken. Vanaf het moment dat de AAO's op 
een wachtlijst worden geplaatst neemt het contact tussen de vergunninghouder 
en het paar af.  
 
De medewerkers van WAN hebben alleen contact met adoptieouders, dus nadat 
een paar een kind heeft geadopteerd. Zij geven telefonisch advies op algemene 
vragen alsook voor het oplossen van serieuze problemen in de omgang met het 
kind.  
De medewerkers van de VIB krijgen het merendeel van hun klanten (adoptie-
ouders) doorverwezen door de WAN. Zij doen een telefonische intake met deze 
adoptieouders. Als dezen in aanmerking komen voor begeleiding door de VIB, 
worden er in de thuissituatie video-opnames gemaakt. Wanneer blijkt dat er 
meer begeleiding is gewenst dan er geboden kan worden door de VIB, wordt er 
vaak via WAN weer doorverwezen naar andere instanties.  
Vaak wordt de begeleiding van de VIB preventief aangevraagd door de AO's 
omdat ze via vrienden of kennissen hierover hebben gehoord.  
 
 
8.3 Het oordeel van de (aspirant) adoptieouders over de voorlichting, 

volgens de professionals 
 
Algemeen oordeel van (A)AO's 
De voorlichters zijn van mening dat de AAO's bij de start van de voorlichtings-
bijeenkomsten in het algemeen al goed geïnformeerd zijn over adoptie. Niet 
alleen het handboek van Bureau VIA heeft hierbij een rol gespeeld. AAO's 
zoeken zelf ook actief naar informatie. Internet is in dit verband een medium 
dat niet meer is weg te denken. 
Doordat men zo goed geïnformeerd start met de bijeenkomsten, zijn sommige 
aanstaande ouders vooraf sceptisch over de meerwaarde van de voorlichting. 
Zij denken dat zij alles al weten. Na afloop geven zij echter meestal toe dat zij 
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wel degelijk nieuwe informatie hebben gekregen in de zes bijeenkomsten en dat 
deze een toegevoegde waarde hebben gehad. 
Het merendeel van de AAO's is volgens alle respondenten positief gestemd 
over de voorlichting. De voorlichting wordt door de AAO's informatief, moti-
verend, stimulerend, nuttig en verhelderend genoemd. Er is als het ware een 
'gevoelsniveau' toegevoegd aan de informatie; partners zijn door de bijeen-
komsten weer samen bezig met de adoptie. De praktische handreikingen die 
AAO's in de bijeenkomsten krijgen, worden gewaardeerd. Toch zegt ook een 
deel van de deelnemers na afloop dat de bijeenkomsten zwaar en ontmoedigend 
zijn geweest. Zij vinden dat er te veel nadruk heeft gelegen op de negatieve 
kanten van adoptie en op dat wat er fout kan gaan. 
Andere kritische kanttekeningen van AAO's die de respondenten horen, zijn het 
feit dat de voorlichting in feite te vroeg in het adoptieproces plaatsvindt (het 
duurt nog lang na de voorlichting, voordat er een adoptie plaatsvindt). Ook 
geven veel ouders die al (een) biologisch(e) kind(eren) hebben aan dat zij in de 
voorlichting weinig informatie voor hun specifieke situatie hebben ontvangen. 
Bovendien blijkt een deel van deze ouders zich, in de groepen met voor-
namelijk ongewenst kinderloze paren, onbegrepen of beschaamd te voelen. 
 
Onderwerpen van de voorlichting 
De voorlichting over hechting wordt door de AAO's volgens de respondenten 
als goed en belangrijk ervaren. Voorlichters bemerken dat het onderwerp 'oor-
spronkelijke ouders' vaak nog wat ver van de AAO's afstaat. Het is geen 
onderwerp waar alle AAO's al uitgebreid bij stil hebben gestaan.  
Alle respondenten missen wel bepaalde onderwerpen in de voorlichting, ofwel 
omdat zij dat zelf als een tekortkoming ervaren, ofwel omdat zij die signalen 
van AAO's krijgen. De informatie die wordt gemist, betreft de volgende 
onderwerpen: 
• hoe ziet de adoptieprocedure er precies uit; 
• valkuilen en problemen die AAO's kunnen tegenkomen als zij een ouder 

kind (ouder dan twee jaar) willen adopteren; 
• specifieke situatie van oudere AAO's (ouder dan 42 jaar), die een zo-

genaamd Instrumentarium Bijzondere Omstandigheden (IBO) moeten 
ondergaan tijdens het gezinsonderzoek; 

• nadruk op duidelijk (leren) aangeven waar je grenzen liggen ten opzichte 
van het adoptiekind (niet akkoord gaan met een voorstel dat die grenzen 
overschrijdt); 

• de onderscheiden problematiek tussen landen van herkomst (te veel nadruk 
in de voorlichting op een klein aantal landen); 
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• de specifieke situatie van ouders met een biologisch kind die een kind 
willen adopteren; 

• de specifieke situatie van één-ouder adoptie en adoptie door homofiele 
paren; 

• de 'mooie' aspecten van adoptie; 
• de algemene ontwikkeling van kinderen van nul tot zes jaar (in handboek); 
• juridische en administratieve procedures rondom de adoptie (in handboek); 
• actuele informatie over wachttijden per land bij informatie over de ver-

gunninghouders (in handboek); de informatie veroudert snel (losbladig 
systeem is beter actueel te houden); 

• medische problemen en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen met han-
dicap of 'special needs' (in handboek). 

 
Voorlichtingsmethoden en –materialen 
Drie voorlichtingsmethoden springen er duidelijk positief uit. Alle respondenten 
horen positieve reacties van (A)AO's over de ervaringsverhalen van adoptie-
ouders, over de inlevingsoefening en over het lotgenotencontact. Ervarings-
verhalen vinden zij belangrijk, omdat daarmee wordt getoond dat er problemen 
kunnen optreden bij adoptie. De inlevingsoefening, waarbij AAO's zich inleven 
in een kind dat wordt geadopteerd, maakt in het algemeen veel indruk op de 
aanstaande ouders. Het lotgenotencontact heeft als duidelijke meerwaarde dat 
men kan praten met mensen die in dezelfde situatie verkeren en men zich daar 
veilig bij voelt. Het zijn mensen die dezelfde twijfels, vragen en gevoelens van 
verdriet ervaren. Sommige van deze contacten blijven jaren na de voorlichting 
voortbestaan. 
De bijeenkomsten maken dat AAO's zich zekerder naar hun omgeving toe gaan 
voelen, merken de respondenten. Zij krijgen informatie waarmee zij zaken 
kunnen uitleggen naar hun omgeving toe. 
Een enkele respondent geeft aan positieve reacties op de kaartjes met uitspraken 
te horen. Dat geeft de aanstaande ouders de mogelijkheid om met elkaar over 
zichzelf te praten. Wel blijkt er momenteel in de praktijk te weinig tijd te zijn 
om hier veel tijd aan te besteden. 
De plenaire informatie die AAO's krijgen over hechting is volgens sommige 
respondenten een zeer theoretisch verhaal dat een groot intellectueel vermogen 
van de luisteraars vraagt. Een enkele keer blijkt bij het gezinsonderzoek dat 
AAO's dit niet goed begrepen hebben. 
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In het algemeen zijn de AAO's er volgens de respondenten positief over om aan 
de voorlichting deel te nemen in gemengde groepen van ongewenst kinderloze 
paren en paren die al (een) biologisch(e) kind(eren) hebben. 
Veel (A)AO's geven in de contacten met de respondenten aan dat zij de films 
en het videomateriaal gedateerd vinden. Wel zijn zij positief over de inhoud 
ervan. 
Het handboek is volgens de voorlichters meestal door alle vrouwelijke deel-
nemers voorafgaand aan de bijeenkomsten gelezen, maar door mannen in veel 
mindere mate. Zij hebben nog nooit negatieve reacties op het handboek 
gehoord. Het wordt door de aanstaande ouders gezien als een algemene inlei-
ding op adoptie en een nuttig naslagwerk. Volgens de overige respondenten 
wordt het handboek ook nog na de voorlichtingsbijeenkomsten en na de adoptie 
gebruikt door (A)AO's. Raadsonderzoekers geven aan dat zij het zelf ook 
regelmatig gebruiken. 
De voorlichters geven aan dat zij bij de mondelinge tussenevaluatie die zij 
onder de deelnemers houden (aan het begin van de vijfde bijeenkomst) ondanks 
alle positieve reacties toch altijd van een aantal deelnemers horen dat zij de 
voorlichting zwaar en ontmoedigend vinden. Met name de bijeenkomst die is 
gewijd aan hechting wordt als zwaar en confronterend ervaren. 
 
Organisatie van de bijeenkomsten 
In het algemeen zijn de AAO's volgens de respondenten redelijk positief 
gestemd over de locaties waar de bijeenkomsten worden gehouden. Er is wel 
kritiek op het feit dat men moet betalen voor de koffie. Een deel van de AAO's 
vindt zes bijeenkomsten te veel, volgens hen zou het ook in vier keer kunnen. 
Sommigen zouden liever in de avonduren de voorlichting willen krijgen, omdat 
zij er nu vrij voor moeten nemen van hun werk. Ook wil een deel van de 
AAO's de zes bijeenkomsten sneller achter elkaar volgen. Enkelen zouden een 
extra bijeenkomst willen vlak voordat het kind komt. 
Over de duur van de bijeenkomsten (drie uur) hoort men nooit negatieve 
geluiden. Wel een enkele keer over de slechte buurt waar de locatie zich 
bevindt of over het verouderde interieur. 
 
Verplichte karakter van de voorlichting 
In de begintijd van de verplichte voorlichting van Bureau VIA (10 jaar geleden) 
waren er veel negatieve geluiden te beluisteren onder de deelnemers over het 
feit dat de voorlichting verplicht was. Tegenwoordig horen de respondenten 
eigenlijk weinig weerstanden meer. Een enkele keer is een AAO er wel negatief 
over bij de start, maar na afloop is die weerstand is veel gevallen verdwenen.  
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8.4 Het eigen oordeel over de voorlichting 
 

Niet alle groepen professionals spreken zich even duidelijk uit over de voor-
lichting. Wel zijn door alle groepen suggesties gedaan voor verbeteringen of 
veranderingen van de voorlichting. 
 

De voorlichters zijn positief over de voorlichting die zij geven aan AAO's en 
zien er het nut van in. Het wordt steeds boeiender en intrigerender, vinden zij. 
De voorlichting betreft een essentieel aspect van het leven, namelijk het willen 
krijgen van kinderen.  
De voorlichters geven aan altijd bezig te zijn met een kritische beschouwing 
van de materialen en methoden die zij gebruiken tijdens de voorlichting. Zij 
vragen zich af wat er anders zou moeten en of bepaalde onderwerpen (anders) 
aan de orde zouden moeten komen. Zo zouden zij bijvoorbeeld van de ver-
schillende films die worden gebruikt een aantal kleine stukjes achter elkaar 
willen kunnen vertonen, maar de techniek die daarvoor nodig is (DVD), is nog 
niet beschikbaar in de voorlichting.  
In België wordt tijdens de voorlichting gewerkt met een forum van een 
adoptieouder, afstandsouder en een volwassen geadopteerde. Dat zou eventueel 
ook in Nederland in de voorlichting een meerwaarde kunnen hebben. Het zou 
zinvol zijn daarmee te experimenteren. Momenteel is het echter organisatorisch 
onmogelijk om meer ervaringsverhalen van adoptieouders en volwassen 
geadopteerden in de bijeenkomsten aan de orde te laten komen, omdat er het 
hele jaar door tegelijkertijd 35 groepen in het land voorlichting ontvangen. 
Hiervoor is een te grote inzet van adoptieouders en geadopteerden nood-
zakelijk. 
De voorlichters zouden het prettig vinden als de WAN, die goede brochures 
voor ongewenst kinderloze AAO's heeft ontwikkeld, ook brochures ontwikkelt 
voor de groep ouders die al biologische kinderen heeft en daarnaast een kind 
wil adopteren. 
De koffie tijdens de bijeenkomsten zou volgens de voorlichters gratis moeten 
zijn. 'Het zou een mooi gebaar zijn als de kan met koffie gewoon op tafel staat 
bij de bijeenkomsten'. 
In de praktijk blijkt volgens de voorlichters dat AAO's graag nog een bij-
eenkomst zouden willen volgen als het kind er eenmaal is, bijvoorbeeld na de 
eerste maanden. Daar zou een structureel aanbod voor ontwikkeld kunnen 
worden. Dan moet worden nagedacht over vragen als: heeft die bijeenkomst 
een verplicht karakter? Is het een goed idee om bijvoorbeeld vier bijeenkomsten 
voorafgaand aan de adoptie aan te bieden en twee als het kind er is? 
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Tijdens het gesprek met de raadsonderzoekers komt de vraag naar voren in 
hoeverre de voorlichters een verantwoordelijkheid hebben om AAO's die zij 
minder of niet geschikt achten voor adoptie, daarop aan te spreken tijdens of na 
afloop van de voorlichting. Waarschijnlijk ontstaat er bij de voorlichters ook af 
en toe het idee dat een paar niet geschikt is. Hoe gaan zij daar mee om? Voelen 
zij zich verantwoordelijk? Als zij dat zouden (gaan) doen, moet wel duidelijk 
blijven dat de voorlichters in dit proces heel andere verantwoordelijkheden 
hebben dan de raadsonderzoekers. De voorlichters mogen aan de raadsonder-
zoekers ook geen informatie geven over de wijze waarop de AAO's zich tijdens 
de voorlichting hebben gedragen of voorgedaan. 
De respondenten zijn tevreden over de manier waarop de voorlichters van VIA 
informatie geven over het gezinsonderzoek en de Raad voor de Kinder-
bescherming. Er wordt een zakelijk en feitelijk beeld van de raad geschetst. 
Een groot voordeel is volgens de respondenten dat AAO's door de voorlichting 
een meer realistische verwachting van de adoptie hebben gekregen. 
 
Een veel geconstateerd probleem is volgens de vergunninghouders het probleem 
van verschillende niveaus van voorkennis onder de personen die de voorlichting 
volgen. Een duidelijke tegenstelling is het verschil tussen de AAO's die zich 
aan het oriënteren zijn en de AAO's die hun keuze reeds gemaakt hebben. Er 
wordt gesuggereerd om een selectie vooraf te maken onder de AAO's en de 
voorlichting op te delen in verschillende fases, zodat de kans geminimaliseerd 
kan worden dat (goed geïnformeerde) AAO's tijdens de voorlichting niet (veel) 
nieuwe informatie ontvangen. Op die wijze kan er meer aandacht worden 
besteed aan onderwerpen die specifiek voor een bepaalde groep interessant zijn. 
Daarmee zou de voorlichting als het ware aangepast kunnen worden aan het 
'kennisniveau' van de groep die de informatie ontvangt. Het is overigens de 
vraag in hoeverre een dergelijke voorselectie onder AAO's realistisch en 
uitvoerbaar is. 
 
Ook in het gesprek met de medewerkers van de VIB en WAN komt naar voren 
dat er momenteel een verschil bestaat tussen de deelnemers van de voorlichting 
wat betreft het kennisniveau en de fase in het adoptieproces waarin zij zich 
bevinden (nog oriënterend, of al keuze gemaakt). Dit vinden zij een serieus 
probleem. Het is erg belangrijk voor de interesses, perceptie en motivatie van 
de AAO's in welke fase van bijvoorbeeld het verwerkingsproces ongewenst 
kinderloze AAO's zich bevinden.  
De medewerkers van de VIB suggereren als oplossing voor dit probleem de 
AAO's (in de toekomst) in verschillende fases in te delen, alvorens zij aan de 
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voorlichting beginnen. Er worden vier fases genoemd. In de eerste fase staat de 
vraag centraal 'Wil ik adopteren?'. Deze fase zou verplicht moten zijn voor alle 
AAO's en de mogelijkheid moet bestaan om na afloop af te haken. 
De tweede fase, de zelfanalyse, is gericht op de aspirant adoptieouders: zij zijn 
onderwerp van gesprek. Vragen als: wat zijn mijn sterke en zwakke kanten met 
betrekking tot adoptie, rouw en verlies verwerken, worden hier uitvoerig 
behandeld. Een dergelijke zelfanalyse vindt momenteel in het gezinsonderzoek 
plaats. Het is de vraag of deze fase onderdeel kan of moet zijn van het 
voorlichtingsprogramma, of pas plaats kan vinden nadat de overige informatie 
uit het voorlichtingsprogramma aan de AAO's is verstrekt en onderdeel moet 
blijven van het gezinsonderzoek. 
De derde fase richt zich heel specifiek op een goede voorbereiding op het kind 
dat gaat komen. Het voorstel van de vergunninghouder is dan al bekend en er 
wordt ook vooral aandacht besteed aan zaken als: er is al een (biologisch) kind 
in dit gezin, hoe kan hier het beste mee omgegaan worden? De voorbereiding 
op de reis naar het buitenland, voorbereiding op de komst van het kind. Als 
deze fase plaatsvindt nadat er al een voorstel van de vergunninghouder bekend 
is, betekent dit dat het gezinsonderzoek al geruime tijd daarvoor moet hebben 
plaatsgevonden. Bovendien moeten AAO's al voorafgaand aan het gezins-
onderzoek hebben kunnen nadenken over de wensen die zij hebben ten aanzien 
van het adoptiekind. Dit betekent dat zij deze informatie al voorafgaand aan het 
gezinsonderzoek hebben moeten ontvangen. Het is daarom de vraag of deze 
fase van de voorlichting kan plaatsvinden nadat het voorstel van de vergunning-
houder bekend is. 
De laatste en vierde fase staat in het teken van een persoonlijke begeleiding na 
de komst van het kind. Er zou een eerste video opname (in het gezin) verzorgd 
kunnen worden om het begrip van bepaald gedrag bij de AO's te vergroten en 
hun onzekerheid weg te nemen. Vervolgens zou de VIB ook de nazorg kunnen 
verzorgen en aanspreekpunt kunnen blijven. 
De vier fases zouden volgens de respondenten moeten worden afgestemd in de 
tijd. Hierdoor sluit de informatie veel beter aan bij de vraag om bepaalde 
specifieke informatie bij de (A)AO's en kan zowel de effectiviteit als de 
efficiëntie van de voorlichting vergroot worden. Het probleem op dit moment is 
dat de laatste voorlichtingssessie soms twee of drie jaar voordat het kind 
daadwerkelijk komt, wordt gegeven. Dit kan op deze manier direct verholpen 
worden.  
Om een dergelijk (ingrijpend) plan voor de verandering van het voorlichtings-
programma goed in te kunnen vullen zal meer samenwerking tussen de WAN, 
VIB en Bureau VIA nodig zijn. Er is in het algemeen meer kruisbestuiving 
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tussen deze drie organisaties nodig en dat zal waarschijnlijk eenvoudiger 
worden nu het per 2002 drie afdelingen van die ene stichting Adoptie-
voorzieningen zijn geworden. Bovendien is zeer nauwe afstemming met de 
Raad voor de Kinderbescherming (raadsonderzoekers) noodzakelijk, zodat dui-
delijk is op welk moment AAO's het gezinsonderzoek krijgen en welke 
informatie zij dan al ontvangen moeten hebben. 
Ook is het volgens de respondenten gewenst dat er specifiekere voorlich-
tingsmethodieken worden ontwikkeld om AAO's in hun specifieke positie (en 
fase in het adoptieproces) te kunnen ondersteunen. 
 
 
8.5 Samenvatting en conclusies 
 
Aan vier groepen van professionals zijn tijdens groepsgesprekken vragen 
voorgelegd over het voorlichtingsprogramma zoals dit door Bureau VIA aan 
AAO's wordt aangeboden. Aan voorlichters van Bureau VIA, raadsonder-
zoekers, vergunninghouders en medewerkers van de VIB en de WAN is 
gevraagd naar het oordeel dat AAO's naar hun waarneming hebben over vorm 
en inhoud van het voorlichtingsprogramma; tevens is gevraagd naar hun eigen 
oordeel hierover. 
 
De waarneming van de voorlichters van Bureau VIA is dat de AAO's bij de 
aanvang van de reeks van zes groepsgesprekken doorgaans al goed geïnfor-
meerd zijn over adoptie. Hoewel de AAO's zelf soms bij de start het idee 
hebben 'alles al te weten', maken zij aan het einde toch melding van een zekere 
meerwaarde: aan hun kennis is een 'gevoelsniveau' toegevoegd. Bovendien 
voelen zij zich zekerder in de communicatie van 'het adoptieverhaal' met hun 
omgeving. Van een minderheid horen de voorlichters dat men vindt dat er te 
veel nadruk wordt gelegd op de negatieve aspecten van adoptie en op wat er 
fout kan gaan. 
Wellicht wordt onvoldoende accent gelegd op de assertiviteit ten opzichte van 
de vergunninghouders, zo vinden de voorlichters zelf. Het is van groot belang 
dat AAO's hun grenzen en wensen duidelijk voor zichzelf aangeven, en dat zij 
daar vervolgens ook aan vasthouden. AAO's geven soms wel aan bepaalde 
onderwerpen te missen. Vaak betreft het dan onderwerpen die betrekking 
hebben op specifieke situaties, zoals oudere AAO's, adoptiekinderen met 
bijzondere problemen, of AAO's met eigen biologische kinderen. De voorlich-
tingsmethoden die het meest worden gewaardeerd, zijn: de ervaringsverhalen 
van adoptieouders, de inlevingsoefening en het onderlinge contact tussen de 
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deelnemers. De bijeenkomsten worden positief gewaardeerd, evenals het 
handboek. Aanbevolen wordt te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is 
om een bijeenkomst aan de reeks toe te voegen, op een later tijdstip, wanneer 
het kind er eenmaal is. Het lijkt de wens van een aantal adoptieouders te zijn. 
 
De raadsonderzoekers zijn tevreden over de manier waarop de voorlichters van 
VIA informatie geven over het gezinsonderzoek en de Raad voor de Kinder-
bescherming. AAO's krijgen meer realistische verwachtingen ten aanzien van 
adoptie. Bij wijze van vraag wordt het onderwerp aan de orde gesteld in 
hoeverre de voorlichters een verantwoordelijkheid hebben om AAO's die zij 
minder of niet geschikt achten voor adoptie, daarop aan te spreken tijdens of na 
afloop van de voorlichting. 
 
Zowel door de vergunninghouders als door de medewerkers van de WAN en de 
VIB wordt het onderwerp ter sprake gebracht van de verschillende niveaus van 
voorkennis onder de AAO's die de voorlichting volgen. De voorlichting zou zo 
mogelijk dienen te worden aangepast aan het kennisniveau van de groep, door 
middel van een voorselectie onder de AAO's. Het is onduidelijk of een derge-
lijke voorselectie uitvoerbaar is. Het voorstel wordt gedaan om de voorlichting 
in fases op te delen, waardoor mogelijk ook meer aandacht zou kunnen worden 
besteed aan onderwerpen voor specifieke groepen. Onduidelijk is op welk 
moment in een dergelijk programma het gezinsonderzoek dan plaats zou moeten 
vinden. Om het voorgestelde gefaseerde programma goed uit te werken is 
intensieve samenwerking nodig tussen Bureau VIA, WAN en VIB. Die 
samenwerking is sterk dichterbij gebracht doordat zij sinds enige tijd verenigd 
zijn in de Stichting Adoptievoorzieningen. Bovendien is nauw overleg met de 
Raad voor de Kinderbescherming vereist om dergelijke ingrijpende verande-
ringen in het voorlichtingsprogramma te kunnen ontwikkelen. 
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9 Conclusies en aanbevelingen 

In opdracht van het WODC heeft IVA Tilburg vanaf augustus 2001 een 
evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het voorlichtingsprogramma van Bureau 
VIA11. Doel van het onderzoek is zicht te krijgen op het proces en de resultaten 
van de voorlichting en te komen tot aanbevelingen om de voorlichting aan 
aspirant adoptieouders te verbeteren op punten waar dat nodig, gewenst en 
mogelijk blijkt. 
 
Onderzoeksopzet 
In het onderzoek zijn diverse methoden van onderzoek toegepast. Enerzijds is 
er aan de betrokkenen zelf, de aspirant adoptieouders die de voorlichting nog 
moeten volgen, gevraagd wat zij van de voorlichting verwachten. Aan degenen 
die het programma gevolgd hebben, is gevraagd hun oordeel daarover te geven. 
Dit is gebeurd via schriftelijke vragenlijsten.  
Er zijn vier groepen bevraagd. In de opzet van het onderzoek is voorzien in een 
experimentele groep van aspirant adoptieouders (AAO's), die voorafgaand aan 
en na afloop van de voorlichtingsbijeenkomsten een vragenlijst heeft ontvangen 
en ingevuld (133 AAO's). Daarnaast is er een controlegroep van AAO's 
geweest die op dezelfde tijdstippen een vragenlijst heeft ontvangen, maar in de 
tussentijd (nog) geen voorlichting heeft ontvangen (223 AAO's). Een derde 
groep bestond uit adoptieouders, die in het verleden de voorlichting gevolgd 
hebben en inmiddels een kind hebben geadopteerd (131 AAO's). Een laatste 
groep bestond uit AAO's die na het volgen van de voorlichtingsbijeenkomsten 
hebben besloten de adoptieaanvraag definitief stop te zetten (de zogenoemde 
'uitvallers', 31 AAO's). 

                                           
11  Per 1 januari 2002 is de stichting Bureau VIA (inclusief de afdeling Video Interactie Begeleiding 

(VIB)) gefuseerd met de Stichting Werkverband Adoptie Nazorg (WAN) in de Stichting Adoptie-
voorzieningen. In dit rapport spreken wij nog over Bureau VIA aangezien de respondenten die in 
het onderzoek zijn benaderd, het Bureau onder deze naam kennen. 
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Bovendien is aan (13) professionals, die in contact komen met (aspirant) 
adoptieouders, in groepsgesprekken gevraagd om aan te geven welke signalen 
zij van deze (A)AO's krijgen over de voorlichting en daarnaast om hun eigen 
oordeel over de voorlichting te geven. Het betrof voorlichters van Bureau VIA, 
raadsonderzoekers, vergunninghouders en medewerkers van de VIB en de 
WAN.  
Tenslotte zijn zowel het handboek als de onderzoeksresultaten ter beoordeling 
voorgelegd aan een expert, die hierover zijn mening heeft verwoord (Bijlage 3). 
 
Beperkingen van het onderzoek 
Voordat wordt ingegaan op de conclusies van het onderzoek, is het van belang 
de beperkingen van het onderzoek te benoemen. Ten eerste is de medewerking 
van aspirant adoptieouders aan het onderzoek lager geweest dan werd 
verwacht. Van de experimentele groep heeft slechts 37 procent toestemming 
verleend voor medewerking aan het onderzoek, van de controlegroep 44 
procent. Ook de respons onder de zogenaamde 'uitvallers' was laag: 33 
procent. Deze lage responscijfers hebben mogelijk gevolgen voor de represen-
tativiteit van de benaderde groepen. In een steekproefcontrole die werd 
uitgevoerd blijkt dit in feite mee te vallen. Voor de experimentele groep is 
nagegaan of degenen die toestemming hebben gegeven voor medewerking aan 
het onderzoek, significante verschillen vertonen met de groep als geheel (alle 
deelnemers aan de voorlichting van Bureau VIA in de betreffende periode, te 
weten 250 AAO's). Uit deze vergelijking blijkt dat de twee groepen in vele 
aspecten met elkaar overeenkomen. Slechts op twee aspecten zijn er significante 
verschillen vastgesteld: onder degenen die geen toestemming hebben gegeven 
voor medewerking aan het onderzoek, zijn meer AAO's die reeds één biolo-
gisch kind hebben en die een hoger gemiddeld netto maandinkomen hebben. 
Een tweede beperking van het onderzoek betreft het feit dat in het onderzoek is 
gevraagd naar de subjectieve meningen van de respondenten ten aanzien van het 
effect van de voorlichting van Bureau VIA. Er heeft geen meting van gedrag 
plaatsgevonden na afloop van de voorlichting. Er kunnen geen uitspraken 
worden gedaan over de daadwerkelijke gedragsveranderingen die zich onder de 
respondenten uit de experimentele groep hebben voorgedaan. De vraag of men 
daadwerkelijk doet wat men zegt te doen, kan niet worden beantwoord. Wel is 
gebleken dat de visie van voorlichters en andere professionals op de effecten 
van de voorlichting niet wezenlijk afwijkt van de uitspraken die de AAO's 
daarover in het onderzoek doen. 
Een derde beperking van het onderzoek betreft de wijze waarop de adoptie-
ouders zijn gevraagd naar hun oordeel over de voorlichting. Dit is retrospectief 
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gebeurd, dat wil zeggen nadat zij het adoptiekind reeds in hun gezin hebben 
opgenomen. Het is goed mogelijk dat de ervaringen die zij met het adoptiekind 
hebben opgedaan, hun oordeel over de cursus hebben gekleurd. Het is bijvoor-
beeld mogelijk dat voornamelijk ouders met positieve ervaringen met het 
adoptiekind hebben deelgenomen aan het onderzoek. Dit zou een mogelijke 
verklaring kunnen bieden voor het feit dat met name de AO's vinden dat de 
voorlichting een te negatief beeld geeft van adoptie. 
 
 
Conclusies 
 
De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat het voorlichtingsprogramma 
in grote lijnen voldoet aan de verwachtingen van de deelnemers en dat het 
positief wordt gewaardeerd. 
 
Achtergrondkenmerken van de respondenten 
De verschillende groepen respondenten hebben in grote lijnen vergelijkbare 
achtergronden. De leeftijden van de mannen en vrouwen liggen halverwege de 
dertig. AAO's zijn een aantal jaren jonger dan de 'uitvallers' en de adoptie-
ouders. Onder alle groepen respondenten heeft het merendeel een MBO- of een 
HBO-opleiding afgerond. De mannen hebben in het algemeen een volledige 
betaalde baan en de vrouwen een deeltijdbaan. Het netto maandinkomen voor 
de meeste AAO's ligt tussen € 1.805,- en € 3.630,-. De ruime meerderheid 
van de (A)AO's woont (voorafgaand aan de adoptie) gehuwd samen zonder 
kinderen. 
  
De overweging bij de aanmelding voor adoptie is bij het merendeel (bijna 
driekwart) van de paren uit alle groepen ongewenste kinderloosheid.  
De meeste paren onder de AAO's zeggen voorafgaand aan de voorlichting 
vertrouwen in zichzelf te hebben als adoptieouder. Tegelijkertijd geeft bijna de 
helft van hen aan dat zij niet over voldoende kennis beschikken over de 
adoptieprocedure, over hulpverleningsinstanties die kunnen helpen bij de 
opvoeding van een adoptiekind en in het algemeen om zich voor te kunnen 
stellen wat het betekent om een adoptiekind op te voeden. 
Toch zegt de ruime meerderheid van de AAO's voorafgaand aan de voor-
lichting zeer zeker te zijn van zijn besluit een kind te willen adopteren. Men 
geeft aan dat het besluit over adoptie niet afhankelijk is van de voorlichting van 
Bureau VIA.  
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De meeste AAO's zoeken (voorafgaand aan de voorlichting) zelf naar 
informatie over adoptie, met name via schriftelijk materiaal, internet, en in iets 
mindere mate via Bureau VIA en de media. Over de adoptie wordt het meest 
gesproken met mensen uit de eigen sociale omgeving: de partner, familie en 
vrienden.  
Voor hun besluitvorming over adoptie zijn vooral belangrijk: de gesprekken 
met de partner, de zelf gezochte informatie, gesprekken met adoptieouders en –
kinderen en in mindere mate de voorlichting van Bureau VIA. 
 
Invloed van de voorlichting  
Als de (aspirant) adoptieouders de voorlichting gevolgd hebben, geven zij aan 
dat hun besluit over adoptie niet is beïnvloed door deze voorlichting: hun 
besluit stond al vast voorafgaand aan de voorlichting. Twee vijfde van de 
AAO's en een derde van de adoptieouders geeft aan door de voorlichting nog 
zekerder van zijn besluit te zijn geworden. Wel blijkt dat AAO's door de 
voorlichting gestimuleerd worden om overwegingen tot dat besluit meer 
expliciet te maken. Zo worden AAO's explicieter in het verwoorden van hun 
wensen ten aanzien van het herkomstland en de gezondheid van het adoptiekind 
en het aantal te adopteren kinderen. Kennelijk leren zij in de voorlichting om 
wensen te uiten ten aanzien van het adoptiekind en krijgen zij meer inzicht in de 
consequenties van wensen ten aanzien van een adoptiekind, waardoor zij een 
meer reële inschatting kunnen maken van risico's. Het formuleren van wensen 
is daarnaast van belang in de fase waarin zij in contact komen met ver-
gunninghouders. 
De adoptieouders van wie de wensen ten aanzien van het adoptiekind na de 
voorlichting zijn veranderd, geven aan dat met name de gesprekken met de 
partner en in mindere mate de voorlichting van Bureau VIA deze veranderingen 
teweeg hebben gebracht.  
De voorlichting heeft daarnaast tot gevolg dat (A)AO's na afloop actief 
(blijven) omgaan met adoptie. Zij blijven zelf informatie zoeken over het 
onderwerp en praten er over met anderen. 
 
De AAO's blijken na het volgen van de voorlichting in hun besluitvorming 
minder belang te hechten aan de voorlichting van Bureau VIA, dan daarvoor. 
Ook wordt Bureau VIA minder als informatiebron gebruikt door AAO's die de 
voorlichting hebben gevolgd. Kennelijk vormt het volgen van de voorlichting 
een afsluiting van een periode in de totale procedure. Waarschijnlijk hebben de 
AAO's erg uitgekeken naar de voorlichting, maar zijn hun blikken na het 
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volgen ervan vooral gericht op de volgende fase in het traject, namelijk het 
gezinsonderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming.  
 
Geconcludeerd kan worden dat de voorlichting niet zozeer invloed heeft op de 
keuze voor adoptie ('ja' of 'nee'). Veel meer vindt er door de voorlichting als 
het ware een 'verdieping' van deze keuze plaats. De voorlichting heeft meer de 
waarde van bevestiging en onderbouwing van een eerder genomen besluit. 
Overigens is het mogelijk dat AAO's en AO's achteraf de invloed van de 
voorlichting op hun keuze ontkennen, omdat zij het gevoel hebben dat zij hun 
besluit autonoom hebben genomen. De neiging om invloed van externe media 
op het eigen besluit te minimaliseren, kan leiden tot een onderschatting van de 
invloed van de voorlichting. 
 
Oordeel over het voorlichtingsprogramma  
Uit de enquête blijkt dat AAO's voorafgaand aan de voorlichtingsbijeenkomsten 
hoge verwachtingen hebben ten aanzien van de diverse onderwerpen waarover 
zij informatie zullen krijgen. De uiteindelijk verkregen informatie komt niet 
altijd tegemoet aan deze verwachtingen. AAO's en AO's geven aan dat zij met 
name minder informatie hebben gekregen over de volgende onderwerpen, die 
zij belangrijk vinden: praktische zaken rondom adoptie, de herkomstlanden van 
adoptiekinderen, de kosten van adoptie, vergunninghouders en het gezins-
onderzoek. Volgens de professionals ontbreekt er in de voorlichting met name 
informatie over specifieke situaties, zoals de situatie van ouders die reeds een 
biologisch kind hebben, de situatie van adoptie door één ouder of door 
homoparen, de situatie van oudere paren, de situatie van adoptiekinderen met 
'special needs' of handicaps en de actuele situatie in landen van herkomst. Ook 
vinden zij dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de meer positieve 
aspecten van adoptie. 
Ondanks het feit dat de voorlichting niet op alle punten aan de verwachtingen 
van de deelnemers voldoet, geeft de zeer ruime meerderheid van de (A)AO's 
aan dat zij na afloop van de voorlichting voldoende zijn geïnformeerd. 
 
De tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten gebruikte methoden en materialen 
worden vrijwel allemaal positief beoordeeld. De gesprekken tussen deelnemers 
onderling bieden herkenning van de eigen ervaringen. Het handboek wordt 
door het merendeel van de (A)AO's positief gewaardeerd: het bevat nieuwe 
informatie, is bruikbaar en toegankelijk, geeft een reëel beeld van adoptie en 
zet aan het denken over adoptie. Het algemene oordeel over het handboek 
varieert van een 7,3 (AO's), een 7,6 (AAO's) tot een 7,8 ('uitvallers').  
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Het film- en videomateriaal wordt door sommige deelnemers als gedateerd 
bestempeld. Volgens de professionals waarderen deelnemers met name de 
praktijkverhalen van adoptieouders, het lotgenotencontact en de inlevings-
oefening.  
 
Over de organisatie van de bijeenkomsten zijn de deelnemers in het algemeen 
eveneens positief. Het verplichte karakter van de bijeenkomsten wordt door het 
merendeel als terecht ervaren. Veel (A)AO's geven aan dat zij het zinvol 
zouden vinden als er rond de komst van het adoptiekind een extra voor-
lichtingsbijeenkomst zou plaatsvinden. 
 
Ondanks alle positieve geluiden over de voorlichting, geeft een deel van met 
name de AO's aan dat zij de voorlichting ontmoedigend vinden. Dit commen-
taar is ook te beluisteren bij de AAO's en de 'uitvallers'. 
 
De deelnemers aan de voorlichting geven enkele duidelijke suggesties voor 
verbeteringen van de bijeenkomsten. Zij zouden meer aandacht willen besteden 
aan de ervaringen (praktijkverhalen) van adoptieouders, zij zouden de positieve 
kanten van adoptie meer benadrukt willen zien en tenslotte zouden zij meer 
informatie willen krijgen over vergunninghouders en praktische zaken rondom 
de adoptie. 
Professionals en een klein aantal (A)AO's en 'uitvallers' geven aan dat ouders 
met een biologisch kind zich niet altijd op hun gemak voelen in een groep met 
voornamelijk ongewenst kinderloze paren.  
 
Het algemene oordeel over de voorlichtingsbijeenkomsten varieert van een 7,0 
(AO's), een 7,4 (AAO's) tot een 7,6 ('uitvallers').  
Ook de professionals beoordelen de bijeenkomsten in het algemeen als positief. 
Zij doen enkele suggesties voor verbeteringen of dragen onderwerpen aan die 
in de nabije toekomst een serieuze overweging waard zijn. De voorlichters 
geven aan dat zij continu kritisch moeten blijven kijken naar het voorlichtings-
programma en er indien nodig nieuwe voorlichtingsmethoden en –materialen 
ontwikkeld moeten worden. De raadsonderzoekers werpen de vraag op in 
hoeverre voorlichters tijdens de voorlichting een verantwoordelijkheid hebben 
om AAO's die zij niet geschikt achten voor adoptie, daarop aan te spreken.  
 
Ervaren effecten van de voorlichting  
(Aspirant) adoptieouders zeggen de voorlichting van Bureau VIA te ervaren als 
een goede voorbereiding op het adoptieouderschap. Zij kunnen dankzij de 
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voorlichting een betere inschatting maken van de gevolgen van adoptie voor 
henzelf en voor het adoptiekind. Daarnaast kunnen zij zich door de voorlichting 
beter voorstellen wat het betekent om een adoptiekind op te voeden en weten zij 
op welke hulpverleningsinstanties zij in de toekomst eventueel een beroep 
kunnen doen voor de opvoeding van het adoptiekind. 
 
Voor de 'uitvallers' is met name een eigen zwangerschap de reden voor 
stopzetting van de adoptieaanvraag geweest. Daarnaast komt het voor dat men 
(nog) niet klaar was voor adoptie, één van de partners een ernstige ziekte heeft, 
het gezinsonderzoek naar hun verwachting een negatieve uitkomst had en er 
veranderingen in de financiële situatie zijn opgetreden. Slechts een klein aantal 
paren in deze groep geeft aan dat de voorlichting een rol heeft gespeeld bij hun 
besluit de aanvraag stop te zetten: de voorlichting heeft hen minder zeker 
gemaakt van het besluit een kind te willen adopteren en door de voorlichting is 
men zich bewust geworden van de financiële consequenties en de zware 
belasting die adoptie met zich meebrengt. 
 
 
Aanbevelingen 
 
Belangrijke onderwerpen 
Het is duidelijk geworden dat onder aspirant adoptieouders een grote infor-
matiebehoefte bestaat ten aanzien van een aantal onderwerpen. Voor een deel 
wordt hieraan tegemoet gekomen, voor een deel niet. Volgens de AAO's is het 
wenselijk dat er tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten meer aandacht wordt 
geschonken aan de volgende onderwerpen: praktische zaken rondom de adop-
tie, informatie over vergunninghouders, kosten van de adoptie, het gezins-
onderzoek en actuele informatie over herkomstlanden. De voorlichting en het 
handboek zouden op deze punten aangevuld en verbeterd kunnen worden. Wat 
betreft de (actuele) informatie over herkomstlanden en over wachttijden voor 
adoptie bij vergunninghouders zou gekozen kunnen worden voor een losbladig 
systeem, in plaats van de informatie in het handboek op te nemen. Deze 
informatie raakt snel verouderd en is moeilijk actueel te houden in het 
handboek. Er worden momenteel door VIA reeds wijzigingen op de informatie 
uit het handboek en actuele informatie aan de AAO's toegestuurd, voordat zij 
aan de voorlichting beginnen (naast het handboek). Er zou voor gekozen 
kunnen worden de verantwoordelijkheid voor het actueel houden van dit nieuwe 
losbladige systeem met alle informatie over herkomstlanden en wachttijden over 
te dragen aan de vergunninghouders (die over deze informatie beschikken) en 
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dit niet meer in het handboek op te nemen. De verzending van deze informatie 
blijft wel in handen van Bureau VIA, gezamenlijk met de verzending van 
handboek. 
 
Positieve aspecten van adoptie 
Een aantal (aspirant) adoptieouders vindt de wijze waarop de voorlichting wordt 
gegeven op onderdelen ontmoedigend om door te gaan met adoptie. Het is de 
vraag in hoeverre de voorlichting hierop aangepast zou kunnen en moeten 
worden. Bureau VIA geeft aan dat het een bewuste keuze is om in de 
voorlichting een realistisch beeld te schetsen van de praktijk van adoptie-
gezinnen en daarbij hoort het geven van informatie over bijvoorbeeld risico's 
en opvoedingsproblemen. Mogelijk horen AAO's, die graag een kind willen, 
liever niet te veel over de meer negatieve kanten van adoptie. Toch is juist één 
van de doelen van de voorlichting om AAO's voor te bereiden op een mogelijk 
moeilijke periode en hen zo evenwichtig mogelijk voor te lichten over de feiten, 
zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken om door te gaan met de 
adoptie. Wel is te overwegen om daar waar dat mogelijk is een te grote nadruk 
op negatieve aspecten van adoptie meer in balans te brengen met positieve 
aspecten.  
 
Praktijkverhalen van adoptieouders en/of volwassen geadopteerden 
De methodiek van praktijkverhalen door adoptieouders wordt door de AAO's 
zeer positief beoordeeld. Zij zouden deze methodiek graag vaker in de 
bijeenkomsten aan de orde willen laten komen. Men kan zich afvragen in 
hoeverre het in de opzet van het huidige programma mogelijk is om bepaalde 
informatie die momenteel door de voorlichters wordt overgedragen, te laten 
overdragen door adoptieouders. 
Daarnaast wordt door de AAO's en de voorlichters aangegeven dat ook de 
ervaringen van volwassen geadopteerden op prijs worden gesteld door de 
deelnemers van de bijeenkomsten. Het is daarom aan te bevelen om te zoeken 
naar mogelijkheden om ook (volwassen) geadopteerden over hun ervaringen te 
laten vertellen. Uiteraard moet daarbij in overweging worden genomen dat het 
voor volwassen geadopteerden zeer confronterend kan zijn om hun verhaal te 
doen ten overstaan van aspirant adoptieouders, die mogelijk moeilijke en 
confronterende vragen stellen. Inzet van de volwassen geadopteerden mag niet 
te ingrijpend voor hen zijn. Bovendien is een goede selectie van de geadop-
teerden en een goede begeleiding voorafgaand aan, tijdens en (indien nodig) na 
afloop van de bijeenkomsten noodzakelijk. Daarnaast zal de inzet van vol-
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wassen geadopteerden bij de voorlichting een grote tijdsinvestering vereisen, 
omdat er het hele jaar door tegelijkertijd 35 groepen voorlichting ontvangen. 
 
Ouders met biologische kinderen 
Door zowel (A)AO's als professionals wordt opgemerkt dat ouders die reeds 
een biologisch kind hebben, zich niet altijd op hun gemak voelen in een groep 
waarin voornamelijk ongewenst kinderloze paren aanwezig zijn. Het kan 
overwogen worden om aan deze groep gedurende enig moment in de 
bijeenkomsten apart aandacht te besteden. Dat zou kunnen door hen bijvoor-
beeld eenmaal als subgroep onderling ervaringen te laten uitwisselen (dat kan 
uiteraard alleen als er meer dan één paar aan een groep deelneemt), of door als 
voorlichter met de ouders hun specifieke situatie te bespreken. In ieder geval is 
het belangrijk dat voorlichters zich ervan bewust zijn dat deze paren zich in een 
specifieke situatie bevinden in de groep als geheel. Zij kunnen dit expliciet 
bespreekbaar maken en begrip proberen te vragen in de groep voor deze paren, 
hetgeen vaak al gebeurt. 
Om deze ouders met biologische kinderen van meer op hun situatie toegespitste 
informatie te voorzien, is het wenselijk dergelijke informatie in een nieuwe 
versie van het handboek op te nemen. Daarnaast zou aan de WAN gevraagd 
kunnen worden een folder voor deze doelgroep te ontwikkelen, die tijdens de 
voorlichting aan deze ouders als extra informatie kan worden aangeboden. 
 
Extra bijeenkomst op later tijdstip 
Een aanzienlijk deel van de (A)AO's geeft aan dat zij graag een (extra) 
bijeenkomst van Bureau VIA zouden willen bijwonen vlak voor of na de komst 
van het adoptiekind. Ook de voorlichters zien deze behoefte bij de deelnemers 
van de voorlichtingsbijeenkomsten. Het is aan te bevelen om de mogelijkheden 
te onderzoeken om dergelijke bijeenkomsten vlak voor of na de komst van het 
adoptiekind te organiseren. Zaken die daarbij de aandacht eisen, zijn onder 
andere: de samenstelling van de groepen (AAO's die binnenkort gaan adopte-
ren, of AO's die net een kind hebben geadopteerd), een facultatief of verplicht 
karakter van de bijeenkomst (wel of geen onderdeel van de cursus) en het in 
rekening brengen van extra kosten voor de bijeenkomst.  
Ook over de organisatie van dergelijke bijeenkomsten zal nagedacht moeten 
worden, omdat Bureau VIA in principe na deelname aan de bijeenkomsten geen 
contact meer onderhoudt met de deelnemers. De AAO's kunnen uitgenodigd 
worden voor een dergelijke bijeenkomst door bijvoorbeeld een oproep in het 
Adoptietijdschrift te plaatsen of door een mailing te versturen naar alle 
deelnemers van de voorlichting van de afgelopen twee of drie jaar. Ook is het 
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mogelijk de uitnodigingen via de vergunninghouders te laten versturen naar 
(A)AO's met wie zij contact hebben (gehad). Er kan ook voor gekozen worden 
AAO's tijdens de voorlichting te informeren over dergelijke bijeenkomsten en 
hen op te roepen zichzelf daarvoor op te geven als zij daar behoefte aan heb-
ben. Dergelijke bijeenkomsten kunnen bijvoorbeeld eens per kwartaal worden 
georganiseerd op twee plaatsen in het land. 
 
Gefaseerde opbouw van het voorlichtingstraject 
Met name vanuit de VIB wordt gesuggereerd om de opbouw van het voor-
lichtingsprogramma aan te passen aan de fase waarin AAO's zich bevinden in 
het adoptieproces (nog oriënterend op adoptie of al een besluit genomen). Door 
de voorlichting onder te verdelen in verschillende fasen, kunnen deelnemers per 
fase besluiten de cursus verder te volgen of tussentijds 'uit te stappen'. Een 
dergelijke ingrijpende verandering van het voorlichtingsprogramma vereist 
echter een zeer grondige voorbereiding en zal ook vergaande organisatorische 
consequenties hebben. Intensief overleg tussen Bureau VIA, WAN en VIB is 
hiervoor noodzakelijk, evenals afstemming met de Raad voor de Kinder-
bescherming over het moment waarop het gezinsonderzoek plaats heeft. Het is 
echter de vraag of de positieve beoordeling die de cursus in het algemeen in de 
huidige vorm krijgt, een dergelijke ingrijpende wijziging van de vorm en 
inhoud van het voorlichtingsprogramma in fasen rechtvaardigt. 
 
Evaluaties van de bijeenkomsten 
Een laatste aanbeveling betreft het houden vaneen schriftelijke evaluatie na 
afloop van de bijeenkomsten. (A)AO's willen graag suggesties geven over de 
invulling van de cursus om de cursus op onderdelen te verbeteren of te 
veranderen. Het is daarom de overweging waard om als Bureau VIA een 
(beperkte) schriftelijke evaluatie uit te voeren onder de deelnemers na afloop 
van elke voorlichtingscursus. Dit is echter alleen zinvol als de resultaten ervan 
worden gebruikt voor continue verbetering van het programma. 
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Bijlage 1 
 
SAMENVOEGING VAN DE CONTROLEGROEPEN 
 
 
 
 
Vergelijking van de controlegroepen 
 
De gegevens voor dit onderzoek zijn bij drie groepen verzameld. Ten eerste is 
er de experimentele groep. Dit zijn Aspirant Adoptie Ouders (AAO's) die 
tussen de eerste en de tweede keer dat zij de vragenlijst voor het onderzoek 
invulden de voorlichting van Bureau VIA hebben gevolgd. Om na te gaan of 
verschuivingen in de meningen van de AAO's in de experimentele groep 
veroorzaakt worden door de voorlichting of een effect van de tijd zijn, is ook 
een controlegroep benaderd. De AAO's in de controlegroep hebben tussen de 
eerste en tweede meting nog niet de verplichte voorlichting van Bureau VIA 
gevolgd, zij hebben zelfs het handboek nog niet ontvangen. Omdat bij de eerste 
controlegroep het handboek eerder dan gepland naar de AAO's werd gestuurd 
en zij eerder de voorlichting konden volgen, zit bij deze controlegroep slechts 
drie maanden tussen meting 1 en meting 2. Meting 2 is bij hen overigens nog 
wel geweest voordat zij het handboek ontvingen. Bij de experimentele groep zit 
er zes maanden tussen de eerste en de tweede meting. Het is voorstelbaar dat 
zich in een periode van drie maanden minder veranderingen voordoen dan in 
een periode van een half jaar. Vergelijking van een controlegroep met drie 
maanden tussen de eerste en tweede meting met een experimentele groep waar 
zes maanden tussen de twee metingen zit, kan een vertekening opleveren. 
Verschuivingen die het gevolg zijn van een periode van zes maanden tussen de 
twee metingen kunnen ten onrechte als effect van de voorlichting gezien 
worden. Daarom is besloten een tweede controlegroep te benaderen. Bij deze 
tweede controlegroep is de periode tussen meting 1 en meting 2 vijf maanden, 
waardoor deze groep beter vergelijkbaar zou zijn met de experimentele groep.  
 
Om de rapportage overzichtelijk en begrijpelijk te houden, is het gunstig als de 
twee controlegroepen als één groep in de analyses meegenomen zouden kunnen 
worden. In deze paragraaf wordt nagegaan na of het verantwoord is om de twee 
controlegroepen als één groep te beschouwen. We achten het toegestaan om de 
controlegroepen samen te voegen als deze groepen ten tijde van de eerste 
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meting niet veel van elkaar verschilden en als het voor verschuivingen in de 
antwoorden niet of nauwelijks uitmaakt of er drie of vijf maanden tussen de 
twee metingen zit. Dit betekent dat we het verantwoord achten om de 
controlegroepen samen te voegen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
a. de twee groepen komen overeen in een aantal achtergrondkenmerken; 
b. de twee groepen komen overeen inzake hun houding, mening en kennis 

over adoptie; 
c. de twee groepen komen overeen in verschuivingen in hun antwoorden 

tussen meting 1 en meting 2. 
 
Om de twee controlegroepen op achtergrondkenmerken en hun houding, 
mening en kennis over adoptie te vergelijken, wordt een t-toets gebruikt om 
gemiddelden te vergelijken en in alle andere gevallen wordt de Chi2-toets 
gebruikt. Verschillen in achtergrondkenmerken tussen de twee controlegroepen 
worden als significant gerapporteerd wanneer de overschrijdingskans kleiner is 
dan 5 procent. 
 
Om zicht te krijgen op de verschuivingen in de tijd en verschillen daarin tussen 
de twee controlegroepen, zijn loglineaire analyses gebruikt. In de inleiding van 
hoofdstuk 4 is beschreven wat hierbij de procedure is. Bij de vergelijking van 
de controlegroepen onderzoeken we met behulp van de loglineaire analyse of 
het voor de verschuivingen in de antwoorden uitmaakt of de periode tussen 
meting 1 en 2 drie of vijf maanden heeft geduurd. Bij deze analyses hanteren 
we 10 procent als significantiegrens, daar hoort een z-waarde van 1,65 bij. 
 
 
Achtergrondkenmerken 
 
In tabel B1.1 zijn de achtergrondkenmerken van de vrouwen en mannen in de 
twee controlegroepen naast elkaar gezet. Zij zijn ongeveer even oud (t-toets 
levert geen significant verschil op), zijn ongeveer even hoog opgeleid en 
hebben in dezelfde mate een betaalde baan . 
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Tabel B1.1: Achtergrondkenmerken van vrouwen en mannen in de twee controle-
groepen vergeleken (in %). 

 Controlegroep I Controlegroep II 
 man vrouw man vrouw 
gemiddelde leeftijd  34 jaar 33 jaar 34 jaar 33 jaar 
opleiding* 

basisonderwijs
lbo/vbo

mavo
mbo

havo/vwo
hbo
wo

 
 1 
 7 
 4 
 27 
 12 
 32 
 17 

 
 - 
 6 
 7 
 32 
 11 
 34 
 10 

 
 1 
 12 
 3 
 34 
 4 
 30 
 15 

 
 - 
 11 
 7 
 33 
 10 
 27 
 13 

Betaalde baan* 
ja, volledige baan

ja, deeltijdbaan
nee

 
 93 
 7 
 - 

 
 32 
 54 
 14 

 
 93 
 4 
 2 

 
 33 
 53 
 14 

* chi-kwadraat-toets: geen significant verschil 

 
 
In tabel B1.2 zijn achtergrondkenmerken van de huishoudens in de twee 
controlegroepen naast elkaar gezet. Wat betreft leefsituatie, inkomen en of de 
woonplaats een stad of een dorp is, verschillen de AAO's in de controlegroepen 
niet significant van elkaar. Wel zien we een significant verschil in de 
gezinssamenstelling (op basis van de chi-kwadraat-toets). In controlegroep I 
komen gezinnen met twee volwassenen met één of twee kinderen vaker voor 
dan in controlegroep II. In controlegroep II is het percentage gezinnen dat 
bestaat uit twee volwassenen zonder kinderen groter dan in de eerste 
controlegroep. 
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Tabel B1.2: Achtergrondkenmerken van de huishoudens van de twee controlegroepen 
vergeleken (in %). 

 Controlegroep I Controlegroep II 
leefsituatie 

alleenwonend
gehuwd en samenwonend

niet gehuwd en samenwonend

 
 1 
 87 
 12 

 
 4 
 83 
 13 

gezinssamenstelling 
één volwassene zonder kinderen

één volwassene en één kind
twee volwassenen zonder kinderen*

twee volwassenen en één kind*
twee volwassenen en twee kinderen

anders, namelijk

 
 1 
 1 
 75 
 16 
 7 
 - 

 
 3 
 1 
 87 
 6 
 1 
 1 

inkomen 
minder dan €907
€907 tot €1.805

€1.805 tot €2.722
€2.722 tot €3.630

meer dan €3.630

 
 1 
 9 
 35 
 35 
 21 

 
 1 
 12 
 42 
 27 
 18 

woont in een dorp  52  59 
*:10% of meer verschil 

 
 
Wat betreft achtergrondkenmerken verschillen de AAO's in de twee controle-
groepen alleen in de gezinssamenstelling. 
 
 
Houding, mening en kennis over adoptie 
 
Het adoptieproces 
Ook op een aantal aspecten van het adoptieproces verschillen de twee 
controlegroepen niet significant. Het merendeel van de AAO's in beide 
controlegroepen heeft tussen 1997 en 2001 voor het eerst adoptie overwogen 
(respectievelijk 91 procent en 84 procent). Zij willen een kind adopteren omdat 
zij zelf geen kinderen kunnen krijgen (respectievelijk 67 procent en 73 procent) 
en meestal nemen zij niet (meer) deel aan vruchtbaarheidsonderzoek 
(respectievelijk 59 procent en 47 procent). Controlegroep I verschilt wel van 
controlegroep II wat betreft het jaar waarin zij zich bij het Ministerie van 
Justitie hebben aangemeld voor de adoptie van een (buitenlands) kind. 
Controlegroep I heeft dat eerder gedaan dan controlegroep II. Op volgorde van 
aanmelding gaan mensen deelnemen aan de voorlichting. Het verschil in 
aanmelding komt logischerwijs voort uit het selectiecriterium van de groepen, 
dat is gebaseerd op het moment van inschrijving (en het daaraan gekoppelde 



 137

zogenaamde BKA-nummer). De personen uit controlegroep I hebben zich 
aangemeld in het eerste kwartaal van 2001 en de personen uit controlegroep II 
in het tweede kwartaal van 2001.  
 
De vrouwen en mannen in beide controlegroepen zijn er even zeker van dat zij 
een kind uit het buitenland willen adopteren. Vrouwen zijn daar met 82 en 85 
procent iets zekerder van dan mannen (75 en 79 procent). In beide groepen is 
voor het merendeel van de AAO's het besluit over adoptie niet afhankelijk van 
de voorlichting (respectievelijk 76 en 72 procent). 
 
De AAO's in beide controlegroepen verschillen ook niet significant in hun 
voorkeuren ten aanzien van een adoptiekind. Respectievelijk 45 procent en 42 
procent heeft geen voorkeur voor het herkomstland en respectievelijk 82 
procent en 85 procent heeft geen voorkeur voor een jongetje of een meisje. De 
meeste AAO's hebben wel een voorkeur voor de leeftijd van het te adopteren 
kind (respectievelijk 93 procent en 87 procent), zij hebben ook een voorkeur 
wat betreft de gezondheid van het kind (92 procent en 90 procent) en driekwart 
uit een voorkeur voor het aantal te adopteren kinderen (78 procent en 72 
procent). 
 
Het percentage dat denkt tussen een jaar en twee jaar na afloop van de 
voorlichting van Bureau VIA een kind in het gezin op te kunnen nemen, is in 
beide groepen het grootste, namelijk 33 procent in de eerste controlegroep en 
42 procent in de tweede controlegroep.  
 
Uit tabel B1.3 blijkt dat de controlegroepen ook niet significant verschillen in 
hun plannen over de verdeling van zorg en betaald werk als er een adoptiekind 
is. 
 
Tabel B1.3: De verdeling van zorg en betaald werk, de twee controlegroepen vergele-

ken (in %). 

 Controlegroep I Controlegroep II 
beide partners gaan minder werken  21  19 
man gaat minder werken  2  6 
vrouw gaat minder werken  37  33 
vrouw stopt met werken  14  15 
de situatie zal niet veranderen  26  27 
Chi-kwadraat-toest levert geen significante verschillen op 
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Voorlichting 
Uit tabel B1.4 blijkt dat in beide controlegroepen de respondenten veel belang 
hechten aan informatie tijdens de voorlichting over de genoemde onderwerpen. 
De twee controlegroepen verschillen hierin niet significant van elkaar. 
 
Tabel B1.4: Percentage dat informatie over het genoemde onderwerp tijdens de voor-

lichting (zeer) belangrijk vindt, de twee controlegroepen vergeleken. 

 Controle-
groep I 

Controle-
groep II 

afstandsouders/biologische ouders en redenen om afstand te doen 84 84 
ervaringen van adoptieouders 96 95 
hechting  89 83 
identiteitsvorming bij adoptiekinderen 97 95 
gevoelens van scheiding en rouw bij het adoptiekind 96 91 
bijzondere situatie van adoptieouders 81 78 
wensen ten aanzien van het adoptiekind 86 82 
herkomstlanden van adoptiekinderen 82 81 
(opvoedings-)problemen bij adoptiekinderen 97 94 
gezinsonderzoek van de RvdK 93 92 
vergunninghouders 96 93 
kosten van de adoptieprocedure 76 78 
praktische zaken rondom adoptie 96 95 
nazorg en ondersteuning 95 91 
Chi-kwadraat-toest levert geen significante verschillen op   

 
 
Zowel vrouwen als mannen in beide controlegroepen denken na het volgen van 
de voorlichting beter dan nu in staat te zijn om een goed onderbouwd besluit te 
nemen over de adoptie. 75 procent van de mannen en van de vrouwen in de 
eerste controlegroep denkt dit en 74 procent van de mannen en 71 procent van 
de vrouwen in de tweede controlegroep denkt dit. Ook zijn zij van mening dat 
zij na de voorlichting beter voorbereid zullen zijn op het adoptieouderschap. 93 
procent van de mannen en 94 procent van de vrouwen uit de eerste 
controlegroep is deze mening toegedaan, net als 90 procent van de mannen en 
88 procent van de vrouwen uit de tweede controlegroep.  
 
Kennis 
Ook in de kennis over adoptie verschillen de twee controlegroepen niet van 
elkaar. Zo vindt 50 procent van de eerste controlegroep en 44 procent van de 
tweede controlegroep dat zij voldoende weten over de adoptieprocedure om een 
goed besluit over adoptie te kunnen nemen. Daarnaast weet respectievelijk 46 
procent en 43 procent op welke instanties zij een beroep kunnen doen in 
verband met opvoedingsproblemen van het adoptiekind en respectievelijk 55 
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procent en 56 procent vindt dat zij genoeg weten om zich voor te kunnen stellen 
wat het is om een kind te adopteren.  
 
Informatie  
De AAO's uit de twee controlegroepen zoeken in dezelfde mate zelf naar 
informatie over adoptie; in de eerste controlegroep doet 87 procent dat, in de 
tweede 83 procent. Ook in de bronnen waarin zij naar informatie zoeken 
verschillen zij niet significant van elkaar.  
 
Ook bespreken zij hun plannen in dezelfde mensen. Vooral met mensen uit de 
sociale omgeving worden de adoptieplannen besproken; 100 procent en 98 
procent praat hierover met de partner, in beide groepen praat 91 procent 
hierover met familieleden en 88 procent van de respondenten uit de eerste 
controlegroep en 91 procent van de respondenten uit de tweede controlegroep 
praat hierover met vrienden.  
 
Besluitvorming 
Voor de AAO's zijn dezelfde onderwerpen in dezelfde mate belangrijk in de 
besluitvorming over adoptie. De verschillen in percentages die in tabel B1.5 te 
zien zijn, zijn niet significant. 
 
Tabel B1.5: Percentage dat een bepaald onderwerp (zeer) belangrijk vindt in de 

besluitvorming, de twee controlegroepen vergeleken. 

 Controlegroep I Controlegroep II 
de voorlichting van Bureau VIA  77  73 
de informatie die u zelf zoekt  84  74 
gesprekken met partner  99  100 
gesprekken met adoptieouders en/of -kinderen  84  76 
gesprekken met anderen  50  57 
Chi-kwadraat-toest levert geen significante verschillen op 
 
 
Ook wat betreft de mening, houding en kennis verschillen de AAO's in de twee 
controlegroepen niet significant van elkaar.  
 
 
Verschuivingen in de tijd 
 
In deze paragraaf gaan we, met behulp van loglinaeire analyses, na of de 
verschuivingen in de antwoorden van respondenten na drie maanden 
(controlegroep I) verschillen van de verschuivingen in de antwoorden van de 
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respondenten na vijf maanden (controlegroep II). In loglineaire analyses wordt 
eerst een model zonder het effect van de verschillende tijdsperiode getoetst. Als 
dat model niet op de gegevens past, toetsen we een tweede model, waarin het 
effect van de tijdsperiode wel is opgenomen.  
 
Over het algemeen bestaan er geen verschillen tussen de eerste en tweede 
controlegroep wat betreft verschuivingen in de tijd. Bij slechts twee aspecten 
past het eerste model niet zo goed bij de werkelijk gevonden waarden. Dat is 
het geval bij het belang dat men hecht aan informatie over ervaringen van 
adoptieouders en bij het belang dat het men hecht aan informatie over de 
hechting tussen kind en biologische ouders of adoptieouders. Het model waarin 
het effect van de tijdsperiode tussen meting 1 en 2 is opgenomen, past veel 
beter bij de werkelijk gevonden data. De bijbehorende z-waarden zijn echter 
niet significant12; respectievelijk -1,48 en –1,32. Dat betekent dat het voor de 
verschuivingen in de antwoorden niet uitmaakt dat er bij de eerste 
controlegroep slechts drie maanden tussen meting 1 en 2 zit en bij de tweede 
controlegroep 5 maanden. 
 
 
Eén controlegroep 
 
Eerder hebben we aangegeven dat we het verantwoord achten om de controle-
groepen samen te voegen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
a. de twee groepen komen overeen in een aantal achtergrondkenmerken; 
b. de twee groepen komen overeen inzake hun houding, mening en kennis 

over adoptie; 
c. de twee groepen komen overeen in verschuivingen in hun antwoorden 

tussen meting 1 en meting 2. 
 
In grote lijnen is aan alle drie deze voorwaarden voldaan. De meeste achter-
grondkenmerken zijn in de twee controlegroepen hetzelfde. Zij verschillen 
alleen op gezinssamenstelling; in de eerste controlegroep komen vaker gezinnen 
bestaande uit twee volwassenen en één of meer kinderen voor dan in de tweede 
controlegroep.  
 

                                           
12  Bij een overschrijdingskans van 10 procent horen z-waarden van groter of gelijk aan 1,65 en 

kleiner of gelijk aan –1,65. 
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Wat betreft houding, mening en kennis over adoptie bestaan er geen signifi-
cante verschillen tussen de twee controlegroepen. Wel verschillen de controle-
groepen in het jaar waarin zij zich hebben aangemeld bij het Ministerie van 
Justitie voor adoptie van een buitenlands kind. De AAO's uit de eerste 
controlegroep hebben dat eerder gedaan dan de AAO's uit de tweede 
controlegroep. Dit verschil komt logischerwijs voort uit het selectiecriterium 
van de groepen, dat is gebaseerd op het moment van inschrijving (en het 
daaraan gekoppelde BKA-nummer). Controlegroep I heeft zich aangemeld in 
het eerste kwartaal van 2001 en controlegroep II in het tweede kwartaal van 
2001. 
 
Tenslotte bestaan er geen significante verschillen in verschuivingen in de 
antwoorden van de eerste en de tweede controlegroep tussen de twee metingen.  
 
De respondenten uit de twee controlegroepen komen dus grotendeels overeen in 
achtergrondkenmerken en in de beginsituatie van hun houding tegenover 
adoptie en aspecten die daarmee samenhangen. Ook in de verschuivingen van 
de antwoorden in de loop van de tijd komen de respondenten uit de twee 
groepen overeen. We achten het daarom verantwoord om de twee controle-
groepen als één groep in de analyses mee te nemen. In de rest van dit rapport 
zal daarom de experimentele groep vergeleken worden met de controlegroep. 
Deze controlegroep bestond tijdens de gegevensverzameling uit twee groepen.  
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Bijlage 2 
 
NON-RESPONS IN DE EXPERIMENTELE GROEP 
 
 
 
 
De experimentele groep bestaat oorspronkelijk uit 427 paren die zich hebben 
aangemeld om voor adoptie in aanmerking te komen. Van deze groep verleent 
37 procent toestemming om een vragenlijst op te sturen. Van deze mensen 
stuurt 85 procent, dat zijn 133 paren, uiteindelijk de vragenlijst ingevuld terug. 
 
Zoals bij elk onderzoek, is het ook bij dit onderzoek mogelijk dat mensen om 
bepaalde redenen niet deel willen nemen. Om na te gaan of we met een 
specifieke groep te maken hebben die de vragenlijst heeft ingevuld, verdiepen 
we ons verder in de non-respons. Op de voorlichtingsbijeenkomsten, die ver-
plicht voorafgaan aan het gezinsonderzoek en de feitelijke adoptie, is aan alle 
deelnemers (dus ook aan degenen die aan het onderzoek deelnamen) gevraagd 
een korte vragenlijst waarin algemene gegevens aan de orde komen, in te 
vullen. Deze algemene gegevens van de deelnemers aan de voorlichting zijn 
vergeleken met de algemene gegevens van de respondenten uit de experi-
mentele groep. 214 paren hebben de vragenlijst die op de voorlichting is 
uitgedeeld ingevuld, dat hadden er 250 kunnen zijn (te weten de 250 deel-
nemers aan de voorlichting). De respons bij deze korte vragenlijst is dus 86 
procent. Dat sommige paren niet mee hebben gewerkt, kan verschillende 
oorzaken hebben. Het is mogelijk dat de voorlichters niet aan iedereen een 
vragenlijst hebben gegeven. Tevens is het mogelijk dat mensen de vragenlijst 
wel gekregen hebben, maar deze niet ingevuld terug hebben gegeven.  
 
Nagegaan wordt welke verschillen er bestaan tussen de deelnemers aan de 
voorlichting, dat is de onderzoekspopulatie, en de mensen die de vragenlijst 
(eerste meting) hebben ingevuld, dat zijn de respondenten van de experimentele 
groep. De respondenten van de experimentele groep maken overigens deel uit 
van de onderzoekspopulatie. In de korte vragenlijst is niet gevraagd of paren 
aan het onderzoek mee hebben gewerkt. De gegevens van de respondenten uit 
de experimentele groep worden daarom vergeleken met de gegevens van de 
onderzoekspopulatie, waar deze respondenten deel van uit maken. Aan de 
onderzoekspopulatie zijn vragen gesteld over leeftijd, geslacht, leefsituatie, 
opleiding, het hebben van een betaalde baan, het gezamenlijke maandinkomen 
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en de gezinssamenstelling. Op deze aspecten zal de onderzoekspopulatie met de 
experimentele groep vergeleken worden. 
 
De onderzoekspopulatie bestaat, net als de experimentele groep, voor de helft 
uit vrouwen en voor de helft uit mannen. 
 
Tabel B2.1: Leeftijd van de experimentele groep en de onderzoekspopulatie (in %). 

Leeftijd Experimentele groep (n=133) Onderzoekspopulatie (n=214) 
 mannen vrouwen mannen vrouwen 
<25  -  2  -  - 
25-29  5  12  5  12 
30-34  36  49  35  45 
35-39  49  28  44  29 
40-44  8  10  13  12 
45-49  2  -  2  1 

 
 
Wat betreft leeftijd verschillen de experimentele groep en de onderzoeksgroep 
nauwelijks van elkaar. Het enige verschil tussen de experimentele groep en de 
onderzoekspopulatie is dat het percentage vrouwen in de leeftijd van 30 tot 34 
jaar iets groter is in de experimentele groep dan in de onderzoekspopulatie. 
 
Tabel B2.2: Hoogst voltooide opleiding van de experimentele groep en de onderzoeks-

populatie (in %). 

Experimentele groep (n=133) Onderzoekspopulatie (n=214) Hoogst voltooide 
opleiding mannen vrouwen mannen vrouwen 
Basisonderwijs  1  -  1  - 
LBO/BVO  6  5  5  4 
MAVO  3  4  2  5 
MBO  26  29  31  29 
HAVO/VWO  7  17  10  15 
HBO  34  36  32  38 
WO  23  9  18  10 

 
 
De mannen in de experimentele groep zijn iets hoger opgeleid dan de mannen 
in de onderzoekspopulatie. De vrouwen in de experimentele groep en de in de 
onderzoekspopulatie verschillen nauwelijks van elkaar.  
 
De leefsituatie van de experimentele groep komt grotendeels overeen met die 
van de onderzoekspopulatie. Het merendeel is gehuwd en samenwonend: In de 
experimentele groep is dat 87 procent, in de onderzoekspopulatie is dat 91 
procent. Een kleine groep is daarnaast niet gehuwd, maar wel samenwonend: in 
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de experimentele groep is dat 11 procent, in de onderzoekspopulatie 9 procent. 
In beide groepen in het aantal alleenstaanden zeer klein: 2 procent in beide 
groepen. 
 
Wat betreft gezinssamenstelling verschilt de experimentele groep van de 
onderzoekspopulatie. In de onderzoekspopulatie bestaat 75 procent van de 
'gezinnen' uit twee volwassenen en geen kinderen. In de experimentele groep is 
dat 85 procent. Tegelijkertijd bestaat in de onderzoekspopulatie 17 procent van 
de 'gezinnen' uit twee volwassenen en één kind. In de experimentele groep is 
dat 10 procent. Dit wijst erop dat het bij mensen die niet aan het onderzoek 
hebben meegewerkt vaker om een tweede kind (een adoptiekind naast een 
biologisch kind) gaat dan bij mensen die wel aan het onderzoek meewerken.  
 
Mensen in de experimentele groep wonen bijna even vaak in een stad als 
mensen in de onderzoekspopulatie. Van de AAO's in de experimentele groep 
woont 50 procent in een stad, van de onderzoekspopulatie is dat 47 procent.  
 
Wat betreft het hebben van een betaalde baan bestaan er nauwelijks verschillen 
tussen de experimentele groep en de onderzoekspopulatie. In beide groepen 
heeft 91 procent van de mannen een volledige baan en heeft ruim de helft van 
de vrouwen een deeltijdbaan (experimentele groep 56 procent, onderzoeks-
populatie 52 procent). 
 
De inkomens van de experimentele groep en de onderzoekspopulatie vertonen 
een opvallend verschil. In de experimentele groep komt een inkomen tussen 
€1.815 en €2.723 (ƒ 4.000,- en ƒ 6.000,-) vaker voor dan in de populatie. In 
de populatie komt echter een inkomen van meer dan €3.630 (ƒ 8.000,-) vaker 
voor. Vooral de mensen met hogere inkomens hebben kennelijk niet aan het 
onderzoek meegewerkt. 
 
Tabel B2.3: Netto maandinkomen van de experimentele groep en de onderzoeksgroep 

(in %). 

 Experimentele groep Onderzoekspopulatie 
inkomen 

minder dan €907 
€907 tot €1.805 

€1.805 tot €2.722 
€2.722 tot €3.630 

meer dan €3.630 

 
 - 
 4 
 41 
 31 
 24 

 
 - 
 6 
 31 
 33 
 30 
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Conclusies ten aanzien van de experimentele groep 
 
Op een groot aantal aspecten komt de experimentele groep overeen met de 
onderzoekspopulatie. Er bestaan echter twee belangrijke verschillen. Ten eerste 
verschilt de gezinssamenstelling. In de experimentele groep komen vaker 
gezinnen zonder kinderen voor dan in de onderzoekspopulatie, terwijl in de 
onderzoekspopulatie vaker gezinnen met één kind voorkomen. Dit wijst erop 
dat het bij de mensen die niet aan het onderzoek meewerkten vaker om een 
tweede kind in het gezin gaat. 
 
Ten tweede bestaat er een verschil van gezamenlijk netto maandinkomen. In de 
experimentele groep komen vaker inkomens tussen de € 1.815 en € 2.723 
voor, terwijl in de onderzoekspopulatie vaker inkomens van meer dan € 3.630 
voorkomen. Vooral mensen met een hoger inkomen hebben kennelijk gewei-
gerd om aan het onderzoek mee te werken.  
 
De experimentele groep en de onderzoekspopulatie komen op zoveel punten 
overeen, dat we kunnen concluderen dat we geen vertekening van de onder-
zoeksresultaten verwachten als gevolg van de non-respons.  
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Bijlage 3 
 
OORDEEL VAN EXPERT OVER HET VOORLICHTINGS- 
PROGRAMMA 
 
 
 
 
1 Inleiding 
 
Dr. M.J.A. Feltzer, universitair hoofddocent aan de sociale faculteit van de 
Universiteit van Tilburg, is gevraagd een oordeel te geven over het handboek 
van Bureau VIA. Aan hem is de vraag voorgelegd in hoeverre het handboek in 
overeenstemming is met de actuele wetenschappelijke inzichten over adoptie. 
Daarnaast is hem gevraagd een oordeel te geven over de voorlichtingskundige 
waarde van het handboek. 
In deze bijlage geeft hij zijn bevindingen weer. 
 
 
2 Conclusies over het handboek 
 

2.1 Oordeel over de inhoud van het handboek 
 
Aan de inhoud van het handboek is veel zorg besteed. De ouders wordt een 
volledig beeld gegeven van de relevante aspecten van adoptie en adoptie-
ouderschap, zowel procedureel als psychologisch/pedagogisch. De ouders krij-
gen een goed zicht op wat hen te wachten staat. 
Deel 2, 'De adoptiedriehoek', zal de ouders het meest aanspreken. Hierin 
wordt het dichtst aangesloten bij de emotionele aspecten van adoptie, die voor 
de ouders in eerste instantie het belangrijkst zijn. De in Deel 2 verwerkte 
psychologische en pedagogische inzichten met betrekking tot adoptieouders, 
adoptiekinderen en adoptiegezin zijn up-to-date en goed weergegeven. 
 
Qua volgorde zou Deel 2 van het boek verwisseld kunnen worden met Deel 1, 
'Adoptie algemeen', waarin het om de procedurele en zakelijke kanten van 
adoptie gaat. Dat is ook de volgorde van de voorlichtingsbijeenkomsten en dit 
sluit beter aan bij de emotionele kant van adoptie waar de ouders volop mee 
bezig zijn. 
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Het onderwerp 'Adoptie door de jaren heen binnen en buiten Europa', waar 
Deel 1 mee begint, is vrij theoretisch. Dit onderwerp zou eventueel in een 
bijlage kunnen worden opgenomen. 
 
Op een aantal punten zou nog wat uitbreiding wenselijk zijn. De belangrijkste 
van deze punten zijn: de afwegingen bij de keuze om al dan niet te adopteren, 
hechtingsproblematiek, communicatieproblematiek van adoptiekinderen, de 
cultuurshock van adoptiekinderen en het contact tussen adoptiekinderen en de 
biologische ouders. In paragraaf 3 wordt een aantal suggesties tot aanvulling 
gegeven. 
 
 
2.2 Oordeel over de vormgeving van het handboek 
 
Aan de vormgeving van het handboek is eveneens veel zorg besteed. Het 
handboek heeft een handzaam formaat, de lay-out is overzichtelijk, mede door 
de kopjes in de kantlijn. Kindertekeningen als illustratie is een leuk idee, maar 
ze zijn vrij somber van kleur.  
 
De kaders waarin de eigen ervaringen zijn opgenomen van ervaren adoptie-
ouders zijn goed leesbaar en het is een uitstekende ondersteuning van het 
onderwerp in de voorlichtingstekst. 
 
Wat meer kleur in het handboek zou welkom zijn, maar misschien wordt dit te 
duur. 
De hoofdstukken zouden genummerd kunnen worden. 
Wat betreft taalgebruik: het boek is goed leesbaar, althans voor adoptieouders 
die een middelbare tot hogere opleiding hebben gevolgd, volgens onderzoek 
(Hoksbergen et al., 2002) de meerderheid van de adoptieouders. Het handboek 
zou ook leesbaar moeten zijn voor de kleinere groep die een lagere opleiding 
heeft gevolgd. 
 
De toon uit het eerste deel is te juridisch. Dit zou wat toegankelijker kunnen 
zijn. De toonzetting is over het algemeen wel aan de negatieve kant. Men krijgt 
hierdoor aanvankelijk de indruk dat adoptie in grote mate verbonden is met 
voorschriften, voorwaarden, regels enz. Een voordeel hiervan is wel dat het 
een realistisch beeld geeft. 
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3 Suggesties voor toevoegingen in het handboek en de voorlich-
tingsbijeenkomsten 

 
3.1 Suggesties voor toevoegingen met betrekking tot de inhoud van 

het handboek 
 
Op de volgende punten zou een aanvulling gegeven kunnen worden op onder-
werpen in het handboek: 
• Op pagina 96/97 van het handboek worden redenen genoemd om af te 

zien van adoptie. 'Gedurende de periode dat u nadenkt over het al dan 
niet adopteren van een kind, kan het zijn dat u tot de beslissing komt om 
af te zien van adoptie. De redenen hiervoor kunnen verschillend zijn.' 
Afzien van adoptie kan ook een zeer goed en positief besluit zijn. Als een 
echtpaar na de voorlichting besluit om af te zien van adoptie, hebben zij 
gedurende de voorlichting waarschijnlijk meer inzicht gekregen in de 
belasting die adoptie met zich mee kan brengen en zijn zij tot de conclusie 
gekomen dat zij deze belasting te zwaar vinden. Het is beter als afzien van 
adoptie in dit stadium plaatsvindt, dan na een gezinsonderzoek van de 
Raad voor Kinderbescherming. In het laatste geval wordt het besluit van 
buitenaf genomen. Het afzien van adoptie zou wat uitgebreider in het boek 
beschreven kunnen worden. 

• Als aanvulling op de informatie over 'Afzien van adoptie' (pagina 96/97) 
zou een paragraaf ingevoegd kunnen worden met het onderwerp: 
'Afwegingen bij de keuze om al dan niet te adopteren'. In deze toe-
gevoegde paragraaf zouden de volgende onderwerpen aan de orde kunnen 
komen: slecht huwelijk redden, huwelijkspartner een plezier doen, speel-
kameraadje voor het eigen kind, verwachting dan zelf zwanger te worden 
(tweede keuze), leeg leven vullen, uitsluitend idealisme. Er zou ook 
aandacht besteed kunnen worden aan pleegouderschap als alternatief voor 
adoptie. 

• In het hoofdstuk 'De adoptiekinderen' (pagina 124) kunnen adviezen van 
adoptiekinderen aan adoptieouders opgenomen worden. Daarbij kunnen 
bijvoorbeeld enkele adviezen van uit huis geplaatste kinderen worden 
opgenomen (Geerars et al., 1991). 

• In het hoofdstuk 'De band tussen ouder en kind' (pagina 161) zou het 
gedeelte over 'Belang van gehechtheid' (pagina 162) wat meer gespecifi-
ceerd mogen worden. Er staat dat 'een goede hechting de basis is voor 
verdere ontwikkeling', maar in aanvulling hierop zou nog genoemd 
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kunnen worden dat een goede hechting ook invloed heeft op: het 
zelfbeeld, de identiteitsvorming, het aangaan van nieuwe relaties enz.13. 

• In het hoofdstuk 'De eerste periode in het adoptiegezin' zou in de 
paragraaf 'Grote veranderingen' (pagina 168) de informatie over de 
cultuurshock van het adoptiekind uitgebreider aan de orde mogen komen. 
Er zou specifiekere informatie toegevoegd kunnen worden, bijvoorbeeld 
over: zintuiglijke indrukken (taal, kleuren, geuren), hygiëne (in sommige 
landen is water zeer kostbaar) en klimatologische invloeden. Het is in feite 
vanzelfsprekend dat een adoptiekind als gevolg van de migratie een aantal 
gedragingen vertoont, zoals beschreven in het boek; er zou meer 
benadrukt kunnen worden dat dit inherent is aan de migratie14. 

• In het algemeen is de verwachting dat de opvoedingsbelasting bij adoptie-
kinderen door hun specifieke ervaringen (mishandeling, verwaarlozing, 
ondervoeding enz.) wel hoger is dan bij biologische kinderen. Er worden 
aan de opvoedingscapaciteiten van de adoptieouders hogere eisen gesteld. 
Aan dit onderwerp zou aandacht besteed mogen worden in het handboek. 
Daarbij is het van belang dit niet alleen op negatieve wijze te formuleren. 
Deze informatie zou toegevoegd kunnen worden aan het hoofdstuk 'Het 
opgroeiende adoptiekind' (pagina 177; zie Hoksbergen et al., 2002). 

• In het hoofdstuk: 'Adoptiekinderen op school' (pagina 180) zou meer 
benadrukt kunnen worden dat cognitieve vermogens van adoptiekinderen 
kunnen herstellen na stimulatie door de adoptieouders. Over het algemeen 
doen adoptiekinderen het gemiddeld tot goed op school. Cognitieve 
achterstanden zijn makkelijker te herstellen dan bijvoorbeeld achterstanden 
in de emotionele ontwikkeling, die minder beïnvloedbaar zijn (Howe, 
1998). Er zou een beschrijving gegeven kunnen worden van de cognitieve 
ontwikkeling van kinderen in het algemeen, wat betreft taal, spraak en 
motoriek. 

• Uit onderzoek (o.a. Verhulst en Versluis-den Bieman, 1989) blijkt dat 
adoptiekinderen in de puberteit meer problemen vertonen dan niet geadop-
teerde leeftijdsgenoten: meer sociaal onaangepast gedrag (met name ge-
adopteerde jongens), meer kenmerken van hyperactiviteit en meer terug-
getrokken en verlegen gedrag (met name bij geadopteerde meisjes). Dit 
zou vermeld kunnen worden in het hoofdstuk 'Puberteit' (pagina 186). 

                                           
13  Deze onderwerpen komen overigens wel uitgebreid aan de orde in de voorlichtingsbijeenkomst 

over hechting. 
14  In de voorlichtingsbijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de cultuurshock bij adoptiekinderen 

door middel van het uitvoeren van een zogenaamde inlevingsoefening door de AAO's (geleide 
fantasie). 
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• In het trefwoordenregister (pagina 312) kunnen bepaalde trefwoorden 
beter gespecificeerd worden, met name gedragsproblemen zoals: bedplas-
sen, voedsel weigeren, driftbuien, huilbuien, agressie, cultuurshock en 
dergelijke. Ook zouden er meer verwijzingen opgenomen kunnen worden 
in het register, bijvoorbeeld: arbeid, zie werk, zie ook: verlof, regelingen. 

• Er zou een trefwoord 'crisissituatie' opgenomen kunnen worden in het 
trefwoordenregister (pagina 312). Hier zou ook aandacht aan besteed 
kunnen worden in het handboek: kinderen kunnen in zo'n situatie 
terugvallen naar een lager ontwikkelingsniveau. 

 
 
3.2 Suggesties voor toevoegingen met betrekking tot de voorlichtings-

bijeenkomsten 
 
Wat betreft zijn oordeel over de voorlichtingsbijeenkomsten, baseert de heer 
Feltzer zich op de uitkomsten het evaluatieonderzoek van het IVA. Op basis 
daarvan doet hij de volgende suggesties: 
• Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat de voorlichting geen invloed heeft op 

de zekerheid over het besluit een kind te willen adopteren (paragraaf 3.2). 
Waarschijnlijk is dit besluit na lang wikken en wegen op emotionele 
gronden genomen. Het handboek en de voorlichtingsbijeenkomsten spelen 
meer in op rationele en logische argumenten. De voorlichting krijgt dan 
meer de waarde van bevestiging of erkenning van een eerder genomen 
besluit. De doelstellingen van de voorlichting van Bureau VIA zijn de 
volgende: 1. een weloverwogen keuze mogelijk maken voor AAO's en 2. 
AAO's in beter voorbereiden op de te volgen procedure en het adoptie-
ouderschap. Gezien de onderzoeksresultaten (paragraaf 3.2) zouden de 
doelstellingen daarom aangevuld kunnen worden met een derde doel-
stelling, te weten: het bevestigen en ondersteunen van een al door AAO's 
genomen besluit.  

• Met betrekking tot het tijdstip van de voorlichtingsbijeenkomsten wordt 
voorgesteld de bijeenkomsten naar de avond te verplaatsen. AAO's 
moeten vrij vragen als de voorlichting overdag plaatsvindt; dit maakt de 
drempel hoger. Hoewel de werkgever verplicht is om hiervoor vrij te 
geven, blijkt in de praktijk dat veel werknemers niet eens hun ADV-dagen 
kunnen opnemen vanwege de hoge werkdruk. Er wordt ook veel begrip 
gevraagd van de werkgever. 

• Er zouden meer ervaren adoptieouders ingezet kunnen worden bij de 
voorlichting, die ook de leuke kanten van adoptie kunnen toelichten. 
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• In de voorlichting zouden AAO's gestimuleerd moeten worden om alert te 
blijven op mogelijke opvoedingsproblemen van hun adoptiekind en om 
zelf het initiatief te nemen als er volgens hun inschatting hulp van buitenaf 
nodig is. Overigens blijkt uit onderzoek, in tegenstelling tot de heersende 
opvatting, dat adoptieouders niet alleen hulp vragen als er ernstige moei-
lijkheden zijn, maar eveneens als er weinig of lichte problemen zijn met 
hun adoptiekind (Juffer, 2002). 
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Introductie

Toelichting over het doel van de vragenlijst
Het IVA Tilburg, instituut voor sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en advies, voert in opdracht van het Ministerie
van Justitie een evaluatie uit van de voorlichting over interlandelijke adoptie, die door het Bureau VIA wordt gegeven aan
ouders die een kind (uit het buitenland) willen adopteren.

Aanwijzingen voor het invullen van de enquête
• De vragen dienen te worden beantwoord door het omcirkelen van het

cijfer dat bij uw antwoord hoort.

Bijvoorbeeld

Woont u in een dorp of een stad in een dorp

in een stad

1

2

• Tenzij anders is aangegeven mag per vraag slechts één antwoord worden omcirkeld.

• De grijze kolommen zijn voor u niet van belang (deze dienen voor de verwerking van de gegevens).

• Bij sommige antwoorden wordt u doorverwezen naar een andere vraag.
In het onderstaande voorbeeld worden de personen die 'nee' hebben geantwoord doorverwezen naar vraag 14.

Bijvoorbeeld

Heeft u de adoptieaanvraag alleen
ingediend?

ja, alleen

nee, samen met partner

1

2 ğ 14

Vul de vragenlijst niet met potlood in. Gebruik bij voorkeur een blauwe of zwarte pen.
• Sla geen vragen over; behalve bij doorverwijzingen, als u het antwoord echt niet weet of als de vraag niet op u van

toepassing is.

• Het invullen van deze vragenlijst neemt ongeveer 25 minuten in beslag.
Indien u vragen heeft kunt u terecht bij Sandra van Wersch, onderzoeker van het IVA tel. 013 - 466 8428.

Vertrouwelijkheid
Het IVA garandeert vertrouwelijkheid in het omgaan met de gegevens. U stuurt de lijst rechtstreeks terug naar het IVA (in
de bijgevoegde antwoordenveloppe). Het IVA heeft geen inzage gekregen in uw adresgegevens en Bureau VIA heeft geen
inzage in uw antwoorden. Wij benadrukken dat de antwoorden die u geeft anoniem worden verwerkt. Weliswaar worden
er enkele vragen van persoonlijke aard gesteld, maar er wordt zodanig gerapporteerd dat de bevindingen niet zijn te
herleiden tot individuele respondenten.
Het IVA is gehouden aan de gedragscode inzake privacy van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO), gedeponeerd
bij de Registratiekamer ingevolgde de Wet op de Persoonsregistratie.

Wij verzoeken u de vragenlijst ingevuld uiterlijk 15 november a.s. terug te zenden aan het IVA in de bijgevoegde
portvrije enveloppe.

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Achtergrondgegevens, door beide partners in te vullen (tenzij het één ouder betreft) Rec. 1
1-4

1. Wat is uw leeftijd?   Partner 1 jaar 10-11

Partner 2 jaar 12-13

2. Bent u man of vrouw?
* Doorstrepen wat niet van toepas-

sing is

Partner 1 M/V* 14

Partner 2 M/V* 15

3. Hoe is uw leefsituatie? alleenwonend

gehuwd en samenwonend

niet gehuwd en samenwonend

anders, namelijk:                            

1

2

3

4

16

4. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? Partner 1 Partner 2

a. Basisonderwijs 1 1 17

b. lager beroepsonderwijs/VBO 2 2 18

c. MAVO 3 3

d. Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 4 4

e. HAVO/VWO 5 5

f. Hoger beroepsonderwijs (HBO) 6 6

g. Wetenschappelijk onderwijs (WO) 7 7

5. Heeft u een betaalde baan? ja, een vol-
ledige baan

ja, een
deeltijdbaan nee

a. Partner 1 1 2 3 19

b. Partner 2 1 2 3 20

6. Wat is uw gezamenlijke netto
maandinkomen?

minder dan ƒ 2.000,-

tussen ƒ 2.000,- en ƒ 4.000,-

tussen ƒ 4.000,- en ƒ 6.000,-

tussen ƒ 6.000,- en ƒ 8.000,-

meer dan ƒ 8.000,-

1

2

3

4

5

21

7. Hoe is uw gezinssamenstelling? één volwassene zonder kinderen

één volwassene en één kind

één volwassene en twee kinderen

twee volwassenen zonder kinderen

twee volwassenen en één kind

twee volwassenen en twee kinderen

anders, namelijk:                            

1

2

3

4

5

6

7

22

8. Woont u in een dorp of een stad? in een dorp

in een stad

1

2
23
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Het adoptieproces

9. Wanneer heeft u voor het eerst over-
wogen om een kind (uit het
buitenland) te adopteren?

voor 1991

tussen 1991 en 1996

tussen 1997 en 2001

1

2

3

24

10. Wat is uw belangrijkste overweging
geweest om u aan te melden voor
adoptie van een (buitenlands) kind?

ongewenste kinderloosheid

ideële overwegingen (een kansloos
kind kansen geven)

anders, namelijk:                            

1

2

3

25

11. In welk jaar heeft u zich bij het
Ministerie van Justitie aangemeld voor
de adoptie van een (buitenlands) kind? 

1999

2000

2001

1

2

3

26

12. Heeft u de adoptieaanvraag alleen
ingediend?

ja, alleen

nee, samen met partner

1

2 ğ 14
27

13. Zo ja, waarom heeft u de aanvraag
alleen ingediend?

omdat ik niet gehuwd ben

omdat ik alleenstaand ben

omdat de leeftijd van mijn partner het
onmogelijk maakt om een baby of jong

kind te adopteren

 anders, namelijk:                             

1

2

3

4

28

14. Neemt u op dit moment deel aan een
vruchtbaarheidsonderzoek of
–behandeling in verband met een
kinderwens?

ja

nee

niet van toepassing

1

2

3

29

15. Hoe zeker bent u er op dit moment van een
(buitenlands) kind te willen adopteren?
Wilt u deze vraag beantwoorden voor elke partner
afzonderlijk (indien van toepassing)

zeer
zeker zeker onzeker

zeer
onzeker

a. Partner 1 1 2 3 4 30

b. Partner 2 1 2 3 4 31

16. In hoeverre is uw besluit over adoptie
van een (buitenlands) kind afhankelijk
van de voorlichting die u nog zult krij-
gen van Bureau VIA? 

in zeer sterke mate

in sterke mate

in geringe mate

niet of nauwelijks

1

2

3

4

32

17. Heeft u wensen ten aanzien van een adoptiekind
(uit het buitenland) wat betreft: ja, namelijk: nee

a. herkomstland van het kind 33

b. leeftijd van het kind 34

c. geslacht van het kind 35

d. gezondheid van het kind 36

e. aantal kinderen 37
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18. Hoe lang na afloop van de voorlichting
van Bureau VIA denkt u een
adoptiekind in uw gezin te kunnen op-
nemen?

minder dan een half jaar

tussen een half en een heel jaar

tussen 1 en 2 jaar

tussen 2 en 3 jaar

meer dan 3  jaar

1

2

3

4

5

38

19a. Hoe bent u van plan de zorg voor het
adoptiekind en het betaalde werk te
verdelen? (als paar)

beide partners zullen minder gaan
werken

partner 1 zal minder gaan werken

partner 1 zal stoppen met werken

partner 2 zal minder gaan werken

partner 2 zal stoppen met werken

er verandert niets in de huidige
situatie

1

2

3

4

5

6

39

19b. Hoe bent u van plan de zorg voor het
adoptiekind en het betaalde werk te
verdelen? (indien u alleenstaand bent)

ik zal minder gaan werken

ik zal stoppen met werken

er verandert niets in de huidige
situatie

1

2

3

40

20. In hoeverre verwacht u door de voorlichting van Bureau VIA informa-
tie te krijgen over: ja nee

a. afstandsouders/biologische ouders en redenen om afstand te doen 1 2 41

b. ervaringen van adoptieouders 1 2 42

c. de verschillen in de band tussen kind en biologische of adoptieouder 1 2 43

d. identiteitsvorming bij adoptiekinderen 1 2 44

e. gevoelens van scheiding en rouw bij het adoptiekind 1 2 45

f. de bijzondere situatie van adoptieouders 1 2 46

g. wensen ten aanzien van het adoptiekind 1 2 47

h. herkomstlanden van adoptiekinderen 1 2 48

i. (opvoedings)problemen bij adoptiekinderen 1 2 49

j. het gezinsonderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming 1 2 50

k. de adoptie-bemiddelingsorganisaties 1 2 51

l. de kosten van de adoptieprocedure 1 2 52

m. praktische zaken rondom adoptie (wachttijd, voorbereiding) 1 2 53

n. nazorg en ondersteuning 1 2 54

o. anders, namelijk:                                                                    1 2 55



158

21. Hoe belangrijk vindt u het voorlichting van Bureau
VIA te krijgen over:

zeer
be-
lang-
rijk

be-
lang-
rijk

onbe-
lang-
rijk

zeer
onbe-
lang-
rijk

a. afstandsouders/biologische ouders en redenen om
afstand te doen

1 2 3 4 56

b. ervaringen van adoptieouders 1 2 3 4 57

c. de verschillen in de band tussen kind en biologische
of adoptieouder

1 2 3 4 58

d. identiteitsvorming bij adoptiekinderen 1 2 3 4 59

e. gevoelens van scheiding en rouw bij het adoptiekind 1 2 3 4 60

f. de bijzondere situatie van adoptieouders 1 2 3 4 61

g. wensen ten aanzien van het adoptiekind 1 2 3 4 62

h. herkomstlanden van adoptiekinderen 1 2 3 4 63

i. (opvoedings)problemen bij adoptiekinderen 1 2 3 4 64

j. het gezinsonderzoek door de Raad voor de
Kinderbescherming

1 2 3 4 65

k. de adoptie bemiddelingsorganisaties 1 2 3 4 66

l. de kosten van de adoptieprocedure 1 2 3 4 67

m. praktische zaken rondom adoptie (wachttijd,
voorbereiding)

1 2 3 4 68

n. nazorg en ondersteuning 1 2 3 4 69

o. anders, namelijk:                                               1 2 3 4 70

22. Vindt u het terecht dat de voorlichting
van Bureau VIA verplicht is voor alle
ouders die een (buitenlands) kind willen
adopteren?

zeer terecht

terecht

onterecht

zeer onterecht

1

2

3

4

71

Houding ten aanzien van adoptie
Hierna volgen enkele uitspraken over adoptie. Wij vragen u om per uitspraak
aan te geven of u het hier mee eens of oneens bent.

23. Ik weet op dit moment voldoende over
de adoptieprocedure om een goed be-
sluit te kunnen nemen over de adoptie.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

72

24. Ik ben er zeker van dat ik een goede
adoptieouder zal zijn.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

73
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25. Ik weet niet zeker of ik zal kunnen hou-
den van een kind van een ander.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

74

26. Ik denk hetzelfde om te zullen gaan
met een adoptiekind als met een eigen
biologisch kind.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

75

27. Ik denk dat ik goed om zal kunnen
gaan met de opvoedingssituatie die een
adoptie met zich meebrengt.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

76

28. Ik weet op welke hulpverlenings-
instanties ik een beroep kan doen, als
dat nodig is voor de opvoeding van het
adoptiekind.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

77

29. Ik ben van mening dat de komst van
een adoptiekind geen negatieve
invloed zal hebben op de relatie met
mijn partner.

ik heb geen partner

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

5

78

30. Ik denk dat de komst van een adoptie-
kind geen nadelige gevolgen zal heb-
ben voor de reeds aanwezige kinderen
in ons gezin.

er zijn geen kinderen in het gezin

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

5

79

31. Ik weet op dit moment genoeg om me
voor te kunnen stellen wat het betekent
om een adoptiekind op te voeden.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

80
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32. Ik denk na het volgen van de voorlichtingsbijeen-
komsten van Bureau VIA beter dan nu in staat te zijn
een goed onderbouwd besluit te nemen over de
adoptie van een (buitenlands) kind. Wilt u deze vraag
beantwoorden voor elke partner afzonderlijk (indien
van toepassing)

zeer
mee
eens

mee
eens

mee
on-
eens

zeer
mee
on-
eens

a. Partner 1 1 2 3 4 81

b. Partner 2 1 2 3 4 82

33. Ik ben van mening dat ik door de voorlichting van
Bureau VIA beter dan nu voorbereid zal zijn op het
adoptieouderschap. Wilt u deze vraag beantwoorden
voor elke partner afzonderlijk (indien van toepassing)

zeer
mee
eens

mee
eens

mee
on-
eens

zeer
mee
on-
eens

a. Partner 1 1 2 3 4 83

b. Partner 2 1 2 3 4 84

Informatie over adoptie
Wilt u onderstaande vragen beantwoorden?

34. Zoekt u zelf naar informatie over
adoptie van een (buitenlands) kind? 

ja

nee

1

2

ğ 35

ğ 36
85

35. Als u zelf informatie zoekt over adoptie van een (buitenlands) kind, op
welke wijze doet u dat? ja nee

a. via de media (radio, tv, krant) 1 2 86

b. via schriftelijk materiaal (boeken, tijdschriften) 1 2 87

c. via internet 1 2 88

d. via andere ouders die een kind geadopteerd hebben 1 2 89

e. via instellingen zoals bijvoorbeeld Bureau VIA 1 2 90

f. op andere wijze, namelijk:                                                           1 2 91

36. Als u zelf geen informatie over adoptie van een (buitenlands) kind
zoekt, waarom doet u dat niet? ja nee

a. ik wacht op de informatie van Bureau VIA 1 2 92

b. ik vind het lastig goede informatie te vinden 1 2 93

c. ik vind het niet nodig, want ik weet al genoeg 1 2 94

d. anders, namelijk:                                                                       1 2 95

37. Met wie praat u over uw plannen om een (buitenlands) kind te adopteren? ja nee

a. met niemand 1 2 96

b. met partner 1 2 97

c. met familie (ouders, zussen/broers) 1 2 98

d. met vrienden 1 2 99

e. met andere adoptieouders 1 2 100

f. met medici (huisarts, specialist) 1 2 101

g. met hulpverleners (psycholoog, maatschappelijk werker) 1 2 102

h. anders, namelijk:                                                                       1 2 103
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38. Wilt u voor de volgende onderwerpen aangeven hoe
belangrijk deze zijn voor uw besluitvorming over
adoptie?

zeer
be-
lang-
rijk

be-
lang-
rijk

onbe-
lang-
rijk

zeer
onbe-
lang-
rijk

a. de voorlichting van Bureau VIA 1 2 3 4 104

b. de informatie die u zelf zoekt (media, boeken,
internet)

1 2 3 4 105

c. gesprekken met partner 1 2 3 4 106

d. gesprekken met reeds in het gezin aanwezige
kinderen

1 2 3 4 107

e. gesprekken met adoptieouders en/of -kinderen 1 2 3 4 108

f. gesprekken met anderen 1 2 3 4 109
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Introductie 
 
 
Toelichting over het doel van de vragenlijst 
Het IVA Tilburg, instituut voor sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en advies, voert in opdracht van het Ministerie 
van Justitie een evaluatie uit van de voorlichting over interlandelijke adoptie, die door de Stichting Adoptievoorzieningen 
(voorheen het Bureau VIA) wordt gegeven aan ouders die een kind (uit het buitenland) willen adopteren. 
 
Aanwijzingen voor het invullen van de enquête 
• De vragen dienen te worden beantwoord door het omcirkelen van het cijfer dat bij uw antwoord hoort. 

Bijvoorbeeld 
 
6. 

 
Woont u in een dorp of een stad 

 
in een dorp 

 
in een stad 

 
1 
 
2 

 
 

 
 

 
• Tenzij anders is aangegeven mag per vraag slechts één antwoord worden omcirkeld. 

• De grijze kolommen zijn voor u niet van belang (deze dienen voor de verwerking van de gegevens). 

• Bij sommige antwoorden wordt u doorverwezen naar een andere vraag. 
In het onderstaande voorbeeld worden de personen die 'nee' hebben geantwoord doorverwezen naar vraag 13. 

Bijvoorbeeld 
 
11. 

 
Zijn er in uw wensen ten aanzien van 
een adoptiekind (uit het buitenland) de 
afgelopen zes maanden veranderingen 
opgetreden? 

 
 

ja 
 

nee 

 
 
1 
 
2 

 
 
 
 
ğ 13 

 
 

 
 
Vul de vragenlijst niet met potlood in. Gebruik bij voorkeur een blauwe of zwarte pen. 
• Sla geen vragen over; behalve bij doorverwijzingen, als u het antwoord echt niet weet of als de vraag niet op u van 

toepassing is. 

• Het invullen van deze vragenlijst neemt ongeveer 35 minuten in beslag. 
Indien u vragen heeft kunt u terecht bij Sandra van Wersch, onderzoeker van het IVA tel. 013 - 466 8428. 
 
Vertrouwelijkheid 
Het IVA garandeert vertrouwelijkheid in het omgaan met de gegevens. U stuurt de lijst rechtstreeks terug naar het IVA (in 
de bijgevoegde antwoordenveloppe). Het IVA heeft geen inzage gekregen in uw adresgegevens en de Stichting Adoptie-
voorzieningen (voorheen Bureau VIA) heeft geen inzage in uw antwoorden. Wij benadrukken dat de antwoorden die u geeft 
anoniem worden verwerkt. Weliswaar worden er enkele vragen van persoonlijke aard gesteld, maar er wordt zodanig 
gerapporteerd dat de bevindingen niet zijn te herleiden tot individuele respondenten. 
Het IVA is gehouden aan de gedragscode inzake privacy van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO), gedeponeerd bij 
de Registratiekamer ingevolgde de Wet op de Persoonsregistratie. 
 
NB: Omdat de naamsverandering van Bureau VIA in Stichting Adoptievoorzieningen nog van recente datum is wordt in deze 
vragenlijst nog gesproken over Bureau VIA. 
 
Wij verzoeken u de vragenlijst ingevuld uiterlijk 29 mei a.s. terug te zenden aan het IVA in de bijgevoegde portvrije 
enveloppe. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Wilt u de onderstaande vragen over uw achtergrondgegevens alleen invullen, als 
zich hierin sinds oktober 2001 veranderingen hebben voorgedaan? 
Achtergrondgegevens, door beide partners in te vullen (tenzij het één ouder betreft) 

 
 

 
  

Rec. 1 
1-4 

 
1. 

 
Hoe is uw leefsituatie?  

 
alleenwonend 

 
gehuwd en samenwonend 

 
niet gehuwd en samenwonend 

 
anders, namelijk:                             

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
10 

 
2. 

 
Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 

 
Partner 1 

 
Partner 2 

 
 

 
 

 
 

 
a. Basisonderwijs 

 
1 

 
1 

 
 

 
11 

 
 

 
b. Lager beroepsonderwijs/VBO 

 
2 

 
2 

 
 

 
12 

 
 

 
c. MAVO 

 
3 

 
3 

 
 

 
 

 
 

 
d. Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 

 
4 

 
4 

 
 

 
 

 
 

 
e. HAVO/VWO 

 
5 

 
5 

 
 

 
 

 
 

 
f. Hoger beroepsonderwijs (HBO) 

 
6 

 
6 

 
 

 
 

 
 

 
g. Wetenschappelijk onderwijs (WO) 

 
7 

 
7 

 
 

 
 

 
3. 

 
Heeft u een betaalde baan? 

 
ja, een vol- 
ledige baan 

 
ja, een 
deeltijdbaan 

 
 

nee 

 
  

 
 
 

 
a. Partner 1 

 
1 

 
2 

 
3 

 
 

 
13 

 
 

 
b. Partner 2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
 

 
14 

 
4. 

 
Wat is uw gezamenlijke netto 
maandinkomen? 

 
minder dan € 907,- (ƒ 2.000,-) 

 
tussen € 907,- en € 1.805,- 

(ƒ 2.000,- en ƒ 4.000,-) 
 

tussen € 1.815,- en € 2.722,- 
(ƒ 4.000,- en ƒ 6.000,-) 

 
tussen € 2.722,- en € 3.630,- 

 (ƒ 6.000,- en ƒ 8.000,-) 
 

meer dan € 3.630,- (ƒ 8.000,-) 

 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 

 
 

 
15 

 
5. 

 
Hoe was uw gezinssamenstelling voor-
afgaand aan de adoptie? 

 
één volwassene zonder kinderen 

 
één volwassene en één kind 

 
één volwassene en twee kinderen 

 
twee volwassenen zonder kinderen 

 
twee volwassenen en één kind 

 
twee volwassenen en twee kinderen 

 
anders, namelijk:                             

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 

 
 

 
16 

 
6. 

 
Woont u in een dorp of een stad? 

 
in een dorp 

 
in een stad 

 
1 
 
2 

 
  

17 
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Invloed van de voorlichting 
De volgende vragen gaan over de mogelijke invloed van de voorlichting van 
Bureau VIA, die u de afgelopen maanden heeft gekregen. 

 
 

 
 

 
 

 
7. 

 
Hoe zeker bent u er op dit moment van een 
(buitenlands) kind te willen adopteren? 
Wilt u deze vraag beantwoorden voor elke partner 
afzonderlijk (indien van toepassing) 

 
 
 
zeer 
zeker 

 
 
 
 
zeker 

 
 
 
 
onzeker 

 
 
 
zeer 
onzeker 

 
 

 
 

 
 

 
a. Partner 1 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
18 

 
 

 
b. Partner 2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
19 

 
8. 

 
In hoeverre is uw besluit over 
adoptie van een (buitenlands) kind 
beïnvloed door de voorlichting die u 
heeft 
gekregen van Bureau VIA?  

 
in zeer sterke mate 

 
in sterke mate 

 
in geringe mate 

 
niet of nauwelijks 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
20 

 
9. 

 
Welke invloed heeft de voorlichting 
gehad op uw besluit over adoptie? 

 
in ben zekerder geworden van mijn 

besluit 
 

ik was al zeker van mijn besluit 
voorafgaand aan de voorlichting 

 
ik ben minder zeker geworden van 

mijn besluit 
 

de voorlichting heeft geen invloed 
gehad 

 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

 
 

 
21 

 
10. 

 
Heeft u op dit moment wensen ten aanzien van een adoptie-
kind (uit het buitenland) wat betreft:  

 
 

ja, namelijk: 

 
 

nee 

 
  

 
 
 

 
a. herkomstland van het kind 

 
 

 
 

 
 

 
22-23 

 
 

 
b. leeftijd van het kind 

 
 

 
 

 
 

 
24 

 
 

 
c. geslacht van het kind 

 
 

 
 

 
 

 
25 

 
 

 
d. gezondheid van het kind 

 
 

 
 

 
 

 
26 

 
 

 
e. aantal kinderen 

 
 

 
 

 
 

 
27 

 
11. 

 
Zijn er in uw wensen ten aanzien van 
een adoptiekind (uit het buitenland) de 
afgelopen zes maanden veranderingen 
opgetreden? 

 
 

ja 
 

nee 

 
 
1 
 
2 

 
 
 
 
ğ 13 

 
28 

 
12. 

 
Zo ja, wat is de belangrijkste oorzaak geweest van deze verandering(en) 
in uw wensen ten aanzien van het adoptiekind? 
Per categorie aangeven: 

 
 
 

ja 

 
 
 

nee 

 
 

 
 

 
 

 
a. de inhoud van de voorlichting van Bureau VIA 

 
1 

 
2 

 
 

 
29 

 
 

 
b. gesprekken met andere aspirant adoptieouders tijdens de voorlichting 

 
1 

 
2 

 
 

 
30 

 
 

 
c. gesprekken met adoptieouders en/of -kinderen 

 
1 

 
2 

 
 

 
31 

 
 

 
d. gesprek met eigen partner 

 
1 

 
2 

 
 

 
32 

 
 

 
e. gesprekken met familie of vrienden 

 
1 

 
2 

 
 

 
33 

 
 

 
f. anders, namelijk:                                                                     

 
1 

 
2 

 
 

 
34 
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13. 

 
Hoe lang na afloop van de voorlichting 
van Bureau VIA denkt u een 
adoptiekind in uw gezin te kunnen 
opnemen? 

minder dan een half jaar 
 

tussen een half en een heel jaar 
 

tussen 1 en 2 jaar 
 

tussen 2 en 3 jaar 
 

meer dan 3  jaar 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

 
 

 
35 

 
14a. 

 
Hoe bent u op dit moment van plan de 
zorg voor het adoptiekind en het 
betaalde werk te verdelen? (als paar) 

beide partners zullen minder gaan 
werken 

 
partner 1 zal minder gaan werken 

 
partner 1 zal stoppen met werken 

 
partner 2 zal minder gaan werken 

 
partner 2 zal stoppen met werken 

 
er verandert niets in de huidige 

situatie 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
6 

 
 

 
36 

 
14b. 

 
Hoe bent u op dit moment van plan de 
zorg voor het adoptiekind en het 
betaalde werk te verdelen? (indien u 
alleenstaand bent) 

ik zal minder gaan werken 
 

ik zal stoppen met werken 
 

er verandert niets in de huidige 
situatie 

1 
 
2 
 
 
3 

 
 

 
37 

 
15. 

 
Heeft er zich in de afgelopen zes 
maanden in uw plannen om zorg en 
werk te verdelen een verandering voor-
gedaan? 

 
 

ja 
 

nee 

 
 
1 
 
2 

 
 
 
 
ğ 17 

 
38 

 
16. 

 
Zo ja, welke zijn belangrijke oorzaken geweest van deze verandering in 
uw plannen? Per categorie aangeven: 

 
 

ja 

 
 

nee 

 
  

 
 
 

 
a. de inhoud van de voorlichting van Bureau VIA 

 
1 

 
2 

 
 

 
39 

 
 

 
b. gesprekken met andere aspirant adoptieouders tijdens de 

voorlichting 

 
1 

 
2  

 

 
40 

 
 

 
a. gesprekken met adoptieouders en/of -kinderen 

 
1 

 
2 

 
 

 
41 

 
 

 
b. gesprek met eigen partner 

 
1 

 
2 

 
 

 
42 

 
 

 
c. gesprekken met familie of vrienden 

 
1 

 
2 

 
 

 
43 

 
 

 
d. anders, namelijk:  

 
1 

 
2 

 
 

 
44 

 
17. 

 
Zoekt u zelf naar informatie over adop-
tie van een (buitenlands) kind?  

ja, vaak 
 

ja, soms 
 

slechts een enkele keer 
 

nee, in het geheel niet 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
45 

 
18. 

 
Heeft uw deelname aan de voorlich-
tingsbijeenkomsten u gestimuleerd zelf 
(meer) informatie over adoptie te zoe-
ken?  

 
 

ja 
 

nee 

 
 
1 
 
2 

 
 
 
 
ğ 20 

 
46 
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19. 

 
Zo ja, op welke wijze heeft u zelf informatie over adoptie gezocht? 
Per categorie aangeven: 

 
 

ja 

 
 

nee 

 
  

 
 
 

 
a. via de media (radio, tv, krant) 

 
1 

 
2 

 
 

 
47 

 
 

 
b. via schriftelijk materiaal (boeken, tijdschriften) 

 
1 

 
2 

 
 

 
48 

 
 

 
c. via internet 

 
1 

 
2 

 
 

 
49 

 
 

 
d. via andere ouders die een kind geadopteerd hebben 

 
1 

 
2 

 
 

 
50 

 
 

 
e. via instellingen zoals bijvoorbeeld Bureau VIA 

 
1 

 
2 

 
 

 
51 

 
 

 
f. op andere wijze, namelijk:                                                          

 
1 

 
2 

 
 

 
52 

 
 

 
g. niet van toepassing 

 
1 

 
2 

 
ğ 21 

 
53 

 
20. 

 
Zo nee, waarom zoekt u niet zelf naar informatie? 
Per categorie aangeven: 

 
 

ja 

 
 

nee 

 
  

 
 
 

 
a. ik vind de informatie van Bureau VIA voldoende 

 
1 

 
2 

 
 

 
54 

 
 

 
b. ik vind het lastig goede informatie te vinden 

 
1 

 
2 

 
 

 
55 

 
 

 
c. ik vind het niet nodig, want ik wist al genoeg 

 
1 

 
2 

 
 

 
56 

 
 

 
d. anders, namelijk:                                                                        

 
1 

 
2 

 
 

 
57 

21. Heeft uw deelname aan de voorlich-
tingsbijeenkomsten u gestimuleerd 
(meer) te praten met anderen over uw 
adoptieplannen? 

 
ja 

 
nee 

 
1 
 
2 

 
 
 
ğ 23 

 
58 

 
22. 

 
Met wie praat u over uw adoptie- 
plannen? 

met niemand 
 

met partner 
 

met familie (ouders, zussen/broers) 
 

met vrienden 
 

met collega's 
 

met adoptieouders 
 

met medici (huisarts, specialist) 
 

met hulpverleners (psycholoog, 
maatschappelijk werker) 

 
anders, namelijk:                            

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
 
8 
 
9 

 
 

 
59 

 
23. 

 
Wilt u voor de volgende onderwerpen aan-
geven hoe belangrijk deze zijn geweest voor 
uw besluitvorming over adoptie? 

 
zeer 
be- 
lang-
rijk 

 
 
be- 
lang- 
rijk 

 
 
onbe- 
lang- 
rijk 

 
zeer 
onbe- 
lang- 
rijk 

 
 
 
 
n.v.t. 

 
 

 
 

 
 

 
a. de voorlichting van Bureau VIA 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

 
60 

 
 

 
b. de informatie die u zelf zoekt 

(media, boeken, internet) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5  

 

 
61 

 
 

 
c. gesprekken met partner 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

 
62 

 
 

 
d. gesprekken met reeds in het gezin 

aanwezige kinderen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5  

 

 
63 

 
 

 
e. gesprekken met adoptieouders en/of 

-kinderen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5  

 

 
64 

 
 

 
f. gesprekken met anderen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

 
65 
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24. Heeft de voorlichting van Bureau VIA 
u beïnvloed bij uw keuze voor een 
vergunninghouder? 

ja 
 

nee 
 

heb (nog) geen keuze gemaakt 

1 
 
2 
 
3 

 
 
 
 

 
66 

 
 

 
Voorlichting over adoptie 
De volgende vragen gaan over de voorlichting van Bureau VIA die u in het verleden 
heeft gekregen. Er wordt eerst gevraagd naar uw mening over het Handboek van 
Bureau VIA, dat u voorafgaand aan de voorlichtingsbijeenkomsten heeft ontvangen. 

 
 

 
 

 
 

25. In hoeverre heeft u in het Handboek 
gelezen?  

veel 
 

een beetje 
 

weinig 
 

in het geheel niet 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
67 

26. Bevatte het Handboek nieuwe 
informatie voor u?  

ja, veel 
 

ja, een beetje 
 

nee, weinig 
 

nee, in het geheel niet 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
68 

27. Was/is de informatie uit het Handboek 
bruikbaar voor u?  

ja, zeer 
 

ja, een beetje 
 

nee, weinig 
 

nee, in het geheel niet 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
69 

28. Leverde de informatie uit het 
Handboek nieuwe inzichten op?  

ja, veel 
 

ja, een beetje 
 

nee, weinig 
 

nee, in het geheel niet 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
70 

29. Is het taalgebruik in het Handboek 
begrijpelijk? 

ja, zeer 
 

ja, een beetje 
 

nee, weinig 
 

nee, in het geheel niet 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
71 

30. Zet(te) de informatie uit het Handboek 
u aan het denken over adoptie? 

ja, zeer 
 

ja, een beetje 
 

nee, weinig 
 

nee, in het geheel niet 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
72 

31. Is de informatie in het Handboek 
gemakkelijk op te zoeken? 

ja, zeer 
 

ja, een beetje 
 

nee, weinig 
 

nee, in het geheel niet 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
73 
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32. Is de informatie in het Handboek 
overzichtelijk geordend? 

ja, zeer 
 

ja, een beetje 
 

nee, weinig 
 

nee, in het geheel niet 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
74 

33. Deed/doet u in de praktijk iets met de 
informatie uit het Handboek?  

ja, veel 
 

ja, een beetje 
 

nee, weinig 
 

nee, in het geheel niet 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
75 

34. Heeft u bepaalde onderwerpen gemist 
in het Handboek?  

ja, namelijk:                                   
 
 
 

nee 

1 
 
 
 
2 

 
 

 
76 

 
 

 
Er volgen nu enkele uitspraken over het Handboek. Wilt u per uitspraak 
aangeven of u het hier mee eens of oneens bent? 

 
 

 
  

 

35. Alle belangrijke onderwerpen komen 
aan de orde in het Handboek. 

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
77 

36. Ik vind de informatie uit het Handboek 
ontmoedigend voor aspirant 
adoptieouders 

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
78 

37. Het Handboek is aantrekkelijk 
vormgegeven.  

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
79 

38. De informatie uit het Handboek geeft 
een reëel beeld van adoptie. 

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
80 

39. De afwisseling van tekst en illustraties 
maakt het Handboek prettig om te 
lezen.  

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
81 
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40. 

 
De informatie uit het Handboek 
motiveert om door te gaan met de 
adoptie. 

 
zeer mee eens 

 
mee eens 

 
mee oneens 

 
zeer mee oneens 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
82 

 
41. 

 
Het gebruik van voorbeelden uit de 
praktijk in het Handboek spreekt aan. 

 
zeer mee eens 

 
mee eens 

 
mee oneens 

 
zeer mee oneens 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
83 

 
42. 

 
Je wordt door de informatie uit het 
Handboek aan het denken gezet over 
adoptie. 

 
zeer mee eens 

 
mee eens 

 
mee oneens 

 
zeer mee oneens 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
84 

 
43. 

 
Er wordt in het Handboek geschreven 
over onderwerpen waar je eerder niet 
aan had gedacht. 

 
zeer mee eens 

 
mee eens 

 
mee oneens 

 
zeer mee oneens 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
85 

 
44. 

 
Door middel van het Handboek ben ik 
in staat geweest het onderwerp adoptie 
beter bespreekbaar te maken met 
familie en vrienden. 

 
zeer mee eens 

 
mee eens 

 
mee oneens 

 
zeer mee oneens 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
86 

 
45. 

 
Als u een rapportcijfer mag geven om 
het Handboek te beoordelen, welk 
cijfer tussen 1 en 10 zou u dan geven? 
(1 = zeer slecht; 10 = zeer goed) 

 
 
 
 

rapportcijfer: 

 
 

 
 

 
87-88 
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In de volgende vragen wordt gevraagd naar uw mening over de voorlichtings-
bijeenkomsten van Bureau VIA waaraan u heeft deelgenomen. 

 
 

 
  

 
 
46. 

 
In hoeverre heeft u door de voorlichtingsbijeen-
komsten van Bureau VIA informatie gekregen over: 

 
 
zeer 
veel 

 
 
 
veel 

 
 
wei-
nig 

 
zeer 
wei-
nig 

 
 

 
 

 
 

 
a. afstandsouders/biologische ouders en redenen om 

afstand te doen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4  

 

 
89 

 
 

 
b. ervaringen van adoptieouders 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
90 

 
 

 
c. de verschillen in de band tussen kind en 

biologische of adoptieouder 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4  

 

 
91 

 
 

 
d. identiteitsvorming bij adoptiekinderen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
92 

 
 

 
e. gevoelens van scheiding en rouw bij het 

adoptiekind 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4  

 

 
93 

 
 

 
f. de bijzondere situatie van adoptieouders 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
94 

 
 

 
g. wensen ten aanzien van het adoptiekind 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
95 

 
 

 
h. herkomstlanden van adoptiekinderen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
96 

 
 

 
i. achtergronden van adoptiekinderen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
97 

 
 

 
j. (opvoedings)problemen bij adoptiekinderen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
98 

 
 

 
k. het gezinsonderzoek door de Raad van de 

Kinderbescherming 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4  

 

 
99 

 
 

 
l. de adoptie bemiddelingsorganisaties 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
100 

 
 

 
m. de kosten van de adoptieprocedure 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
101 

 
 

 
n. praktische zaken rondom adoptie 

(wachttijd, voorbereiding) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4  

 

 
102 

 
 

 
o. nazorg en ondersteuning 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
103 

 
 

 
p. anders, namelijk:                                            
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
104 



 
 

 

 

173

 
 

 
47. 

 
Hoe belangrijk vond u het om voorlichting van 
Bureau VIA te krijgen over: 

 
zeer 
be-
lang-
rijk 

 
 
be-
lang-
rijk 

 
 
onbe-
lang-
rijk 

 
zeer 
onbe-
lang-
rijk 

 
 

 
Rec. 2 

1-4 
 
 

 
a. afstandsouders/biologische ouders en redenen om 

afstand te doen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4  

 

 
10 

 
 

 
b. ervaringen van adoptieouders 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
11 

 
 

 
c. de verschillen in de band tussen kind en 

biologische of adoptieouder 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4  

 

 
12 

 
 

 
d. identiteitsvorming bij adoptiekinderen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
13 

 
 

 
e. gevoelens van scheiding en rouw bij het adoptiekind 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
14 

 
 

 
f. de bijzondere situatie van adoptieouders 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
15 

 
 

 
g. wensen ten aanzien van het adoptiekind 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
16 

 
 

 
h. herkomstlanden van adoptiekinderen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
17 

 
 

 
i. achtergronden van adoptiekinderen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
18 

 
 

 
j. (opvoedings)problemen bij adoptiekinderen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
19 

 
 

 
k. het gezinsonderzoek door de Raad van de 

Kinderbescherming 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4  

 

 
20 

 
 

 
l. de adoptie bemiddelingsorganisaties 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
21 

 
 

 
m. de kosten van de adoptieprocedure 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
22 

 
 

 
n. praktische zaken rondom adoptie 

(wachttijd, voorbereiding) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4  

 

 
23 

 
 

 
o. nazorg en ondersteuning 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
24 

 
 

 
p. anders, namelijk:                                            
 
 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
25 

 
48. 

 
Heeft u bepaalde onderwerpen gemist 
in de voorlichtingsbijeenkomsten?  

 
ja, namelijk: 

 
 

nee 

 
1 
 
 
2 

 
 

 
26 

 
49. 

 
Bent u van mening dat u door de voor- 
lichting van Bureau VIA  voldoende 
geïnformeerd bent over adoptie? 

 
ja, voldoende 

 
nee, onvoldoende 

 
1 
 
2 

 
  

27 

 
50. 

 
Wat vond u van de gebruikte voorlichtings- 
materialen? 

 
zeer 
goed 

 
 
goed 

 
 
matig 

 
 
slecht 

 
zeer 
slecht 

 
  

 
 
 

 
a. mondelinge informatie door de 

groepsleiders 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5  

 

 
28 

 
 

 
b. fotomateriaal 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

 
29 

 
 

 
c. videomateriaal 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

 
30 

 
 

 
d. ervaringsverhalen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

 
31 

 
 

 
e. literatuur 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

 
32 

 
 

 
e. kaartjes met uitspraken over adoptie 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

 
33 

 
 

 
f. het Handboek 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

 
34 
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51. 

 
Wat vond u van de gebruikte voorlichtings- 
methoden?  

 
zeer 
goed 

 
 
goed 

 
 
matig 

 
 
slecht 

 
zeer 
slecht 

 
  

 
 
 

 
a. huiswerkopdrachten 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

 
35 

 
 

 
b. inlevingsoefeningen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

 
36 

 
 

 
c. groepsgesprekken in de totale groep 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

 
37 

 
 

 
d. groepsgesprekken in kleinere groepjes 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

 
38 

 
 

 
e. lezingen over onderwerpen met betrekking 

tot adoptie 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5  

 

 
39 

 
52. 

 
Wat vond u van de groepsgrootte van 
8 ouderparen bij de bijeenkomsten? 

 
goed 

 
te grote groep 

 
te kleine groep 

 
1 
 
2 
 
3 

 
 

 
40 

 
53. 

 
Wat vond u van de leiding van de voorlichtingsbijeenkomsten? 

 
ja 

 
nee 

 
 

 
 

 
 

 
a. inspirerend 

 
1 

 
2 

 
 

 
41 

 
 

 
b. structurerend 

 
1 

 
2 

 
 

 
42 

 
 

 
c. stimuleerde om eigen vragen en ervaringen in te brengen 

 
1 

 
2 

 
 

 
43 

 
 

 
d.  zag toe op het feit dat iedereen uit de groep aan bod kwam 

 
1 

 
2 

 
 

 
44 

 
 

 
e. gaf leiding 

 
1 

 
2 

 
 

 
45 

 
 

 
f. schiep juiste sfeer (vertrouwen, veiligheid) 

 
1 

 
2 

 
 

 
46 

 
54. 

 
Wat vond u van de gesprekken tussen de deelnemers van de groep 
onderling? 

 
 

ja 

 
 

nee 

 
  

 
 
 

 
a. informatief 

 
1 

 
2 

 
 

 
47 

 
 

 
b. motiverend 

 
1 

 
2 

 
 

 
48 

 
 

 
c. gezellig 

 
1 

 
2 

 
 

 
49 

 
 

 
d. gaf herkenning van eigen vragen en ervaringen 

 
1 

 
2 

 
 

 
50 

 
 

 
e. anders, namelijk:  

 
1 

 
2 

 
 

 
51 

 
55. 

 
Wat is uw mening over de volgende aspecten 
met betrekking tot de organisatie van de 
bijeenkomsten? 

 
 
zeer 
goed 

 
 
 
goed 

 
 
 
matig 

 
 
 
slecht 

 
 
zeer 
slecht 

 
 

 
 

 
 

 
a. het tijdstip 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

 
52 

 
 

 
b. de tijdsduur 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

 
53 

 
 

 
c.  de tijdsindeling (afwisseling van 

onderdelen en pauzes) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5  

 

 
54 

 
 

 
d. de locatie (plaats in de stad) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

 
55 

 
 

 
e. de zaal 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

 
56 

 
 

 
f. de techniek 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

 
57 
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Hierna volgen enkele uitspraken over de voorlichtingsbijeenkomsten. Wilt u per 
uitspraak aangeven of u het hiermee eens of oneens bent? 

 
 

 
  

 

56. De voorlichtingsbijeenkomsten geven 
de mogelijkheid dieper op de 
informatie uit het Handboek in te 
gaan. 

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
58 

57. De sfeer tijdens de voorlichtings-
bijeenkomsten is veilig genoeg om 
eigen twijfels en ervaringen bespreek-
baar te maken.  

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
59 

58. De informatie uit de voorlichtings- 
bijeenkomsten geeft een reëel beeld van 
adoptie. 

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
60 

59. De voorlichtingsbijeenkomsten bieden 
de mogelijkheid om toelichting te 
krijgen op de informatie uit het 
Handboek. 

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
61 

60. Ik vind de informatie uit de voorlich-
tingsbijeenkomsten ontmoedigend voor 
aspirant adoptieouders.  

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
62 

61. De adoptie gaat meer leven door de 
voorlichtingsbijeenkomsten. 

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
63 

62. Een voordeel van de voorlichtings-
bijeenkomsten is dat je met mensen 
kunt praten die in dezelfde situatie 
verkeren als jezelf. 

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
64 

63. Je houdt vrienden over aan de 
deelnemers van de voorlichtings-
bijeenkomsten. 

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
65 
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64. De voorlichtingsbijeenkomsten 
motiveren om door te gaan met de 
adoptie. 

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
66 

65. Het gebruik van voorbeelden uit de 
praktijk in de voorlichtingsbijeen-
komsten spreekt aan. 

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
67 

66. Je wordt door de voorlichtingsbijeen-
komsten aan het denken gezet over 
adoptie. 

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
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67. Er wordt in de voorlichtingsbijeen-
komsten gesproken over onderwerpen 
waar je eerder niet aan had gedacht. 

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
69 

 
 

 
Wilt u de volgende vragen over de voorlichtingsbijeenkomsten van Bureau VIA 
beantwoorden? 

 
 

 
  

 

68. Als u een rapportcijfer mag geven om 
de voorlichtingsbijeenkomsten te 
beoordelen, welk cijfer tussen 1 en 10 
zou u dan willen geven? (1 = zeer 
slecht; 10 = zeer goed) 

 
 
 
 

rapportcijfer: 

 
 

 
 

 
70-71 

69. Vindt u het terecht dat de voorlichting 
van Bureau VIA verplicht is voor alle 
ouders die een (buitenlands) kind 
willen adopteren? 

zeer terecht 
 

terecht 
 

onterecht 
 

zeer onterecht 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
72 

70. Vindt u het terecht dat de aspirant 
adoptieouders, die gezamenlijk een 
aanvraag indienen, verplicht zijn alle 
voorlichtingsbijeenkomsten samen bij 
te wonen? 

zeer terecht 
 

terecht 
 

onterecht 
 

zeer onterecht 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
73 

71. Wordt de voorlichting van Bureau VIA 
op het juiste moment in het adoptie-
proces gegeven? 

ja, de voorlichtingsbijeenkomsten 
hebben op het juiste moment 

plaatsgevonden 
 

nee, de voorlichtingsbijeenkomsten 
hebben te vroeg plaatsgevonden 

 
nee, de voorlichtingsbijeenkomsten 

hebben te laat plaatsgevonden 
 

anders, namelijk:                             

 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 

 
 

 
74 
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72. Zou u het zinvol hebben gevonden om 
vlak voor of na de komst van uw 
adoptiekind nogmaals een groeps-
bijeenkomst van Bureau VIA bij te 
wonen? 

 
 

ja 
 

nee 

 
 
1 
 
2 

 
  

 
 

75 

73. Zou u het zinvol vinden als VIA zelf 
een schriftelijke evaluatie onder de 
deelnemers zou uitvoeren na afloop 
van de bijeenkomsten? 

 
ja 

 
nee 

 
1 
 
2 

 
  

 
76 

74. In welke regio heeft u de voorlich-
tingsbijeenkomsten van Bureau VIA 
gevolgd? 

Amsterdam 
 

Arnhem 
 

Leeuwarden 
 

Rotterdam 
 

Tilburg 
 

Utrecht 
 

Weert 
 

Zwolle 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
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Houding ten aanzien van adoptie 
Hierna volgen enkele uitspraken over adoptie. Wij vragen u om per uitspraak 
aan te geven of u het hier mee eens of oneens bent. 

 
 

 
 

 
 

75. Ik weet na afloop van de voorlich-
tingsbijeenkomsten voldoende over de 
adoptieprocedure om een goed besluit 
te kunnen nemen over de adoptie. 

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
78 

76. Ik ben er na de voorlichtingsbijeen- 
komsten minder zeker van dan 
daarvoor dat ik een kind (uit het 
buitenland) wilde adopteren. 

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
79 

77. Ik weet op welke hulpverlenings- 
instanties ik een beroep kan doen, als 
dat nodig is voor de opvoeding van het 
adoptiekind. 

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
80 

78. Ik ben er na de voorlichtings-
bijeenkomsten van overtuigd dat de 
komst van een adoptiekind geen 
negatieve invloed zou hebben op de 
relatie met mijn partner. 

ik had geen partner 
 

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

 
 

 
81 
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79. Ik ben er na de voorlichtings-
bijeenkomsten van overtuigd dat de 
komst van een adoptiekind geen 
nadelige gevolgen zou hebben voor de 
reeds aanwezige kinderen in ons gezin. 

er waren geen kinderen in het gezin 
 

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

 
 

 
82 

80. Ik weet na deelname aan de voorlich-
tingsbijeenkomsten genoeg om me 
voor te kunnen stellen wat het betekent 
om een adoptiekind op te voeden.  

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
83 

 
81. 

 
Ik ben na het volgen van de voorlichtingsbijeen- 
komsten van Bureau VIA beter dan daarvoor in staat 
geweest een goed onderbouwd besluit te nemen over 
de adoptie van een (buitenlands) kind. Wilt u deze 
vraag beantwoorden voor elke partner afzonderlijk 
(indien van toepassing) 

 
 
 
 
zeer 
mee 
eens 

 
 
 
 
 
mee 
eens 

 
 
 
 
mee 
on- 
eens 

 
 
 
zeer 
mee 
on- 
eens 

 
 

 
 

 
 

 
a. Partner 1 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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b. Partner 2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
85 

 
82. 

 
Ik ben van mening dat ik door de voorlichting van 
Bureau VIA beter dan daarvoor ben voorbereid op 
het adoptieouderschap. Wilt u deze vraag 
beantwoorden voor elke partner afzonderlijk 
(indien van toepassing) 

 
 
 
zeer 
mee 
eens 

 
 
 
 
mee 
eens 

 
 
 
mee 
on- 
eens 

 
 
zeer 
mee 
on- 
eens 

 
 

 
 

 
 

 
a. Partner 1 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
86 

 
 

 
b. Partner 2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
87 

83. Ik kan door de voorlichting van 
Bureau VIA een betere inschatting 
maken van de gevolgen die adoptie 
(van een buitenlands kind) met zich 
meebrengt voor de adoptieouders. 

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
88 

84. Ik kan door de voorlichting van 
Bureau VIA een betere inschatting 
maken van de gevolgen die adoptie 
(van een buitenlands kind) met zich 
meebrengt voor het adoptiekind. 

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
89 

85. Door de voorlichting van Bureau VIA 
ben ik in staat beter in te schatten of ik 
de adoptie van een kind aan kan. 

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
90 

86. Ik blijf door de voorlichting van 
Bureau VIA zoeken naar informatie 
over adoptiekinderen. 

zeer mee eens 
 

mee eens 
 

mee oneens 
 

zeer mee oneens 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
91 
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87. 

 
Ik ben door de voorlichting van Bureau 
VIA (in de toekomst) goed in staat te 
signaleren wanneer het wel of niet goed 
gaat met mijn adoptiekind. 

 
zeer mee eens 

 
mee eens 

 
mee oneens 

 
zeer mee oneens 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
92 

 
 

 
Tot slot willen we u vragen welke suggesties u eventueel heeft voor Bureau VIA, 
op basis van uw ervaring als adoptieouders. Wilt u de volgende zinnen afmaken 
met uw eigen suggesties? 

 
 

 
 

 
 

 
88. 

 
Als ik voorlichter bij Bureau VIA was, dan zou ik de aspirant adoptieouders in 
de groep ... 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
93 

 
89. 

 
Als ik voorlichter bij Bureau VIA was, dan zou ik in elk geval meer aandacht 
besteden aan … 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
94 

 
90. 

 
Een andere suggestie, die ik Bureau VIA wil meegeven voor de voorlichting aan 
aspirant adoptieouders, is …  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verdere opmerkingen kunt u hieronder opschrijven. 

 
 

 
 

 
96 

 
 

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! 
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Introductie

Toelichting over het doel van de vragenlijst
Het IVA Tilburg, instituut voor sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en advies, voert in opdracht van het Ministerie
van Justitie een evaluatie uit van de voorlichting over interlandelijke adoptie, die door het Bureau VIA wordt gegeven aan
ouders die een kind (uit het buitenland) willen adopteren.

Aanwijzingen voor het invullen van de enquête
• De vragen dienen te worden beantwoord door het omcirkelen van het

cijfer dat bij uw antwoord hoort.

Bijvoorbeeld

6. Woont u in een dorp of een stad in een dorp

in een stad

1

2

• Tenzij anders is aangegeven mag per vraag slechts één antwoord worden omcirkeld.

• De grijze kolommen zijn voor u niet van belang (deze dienen voor de verwerking van de gegevens).

• Bij sommige antwoorden wordt u doorverwezen naar een andere vraag.
In het onderstaande voorbeeld worden de personen die 'nee' hebben geantwoord doorverwezen naar vraag 13.

Bijvoorbeeld

11. Zijn er in uw wensen ten aanzien van
een adoptiekind (uit het buitenland) de
afgelopen drie maanden veranderingen
opgetreden?

ja

nee

1

2 ğ 13

Vul de vragenlijst niet met potlood in. Gebruik bij voorkeur een blauwe of zwarte pen.
• Sla geen vragen over; behalve bij doorverwijzingen, als u het antwoord echt niet weet of als de vraag niet op u van

toepassing is.

• Het invullen van deze vragenlijst neemt ongeveer 25 minuten in beslag.
Indien u vragen heeft kunt u terecht bij Sandra van Wersch, onderzoeker van het IVA tel. 013 - 466 8428.

Vertrouwelijkheid
Het IVA garandeert vertrouwelijkheid in het omgaan met de gegevens. U stuurt de lijst rechtstreeks terug naar het IVA (in
de bijgevoegde antwoordenveloppe). Het IVA heeft geen inzage gekregen in uw adresgegevens en Bureau VIA heeft geen
inzage in uw antwoorden. Wij benadrukken dat de antwoorden die u geeft anoniem worden verwerkt. Weliswaar worden
er enkele vragen van persoonlijke aard gesteld, maar er wordt zodanig gerapporteerd dat de bevindingen niet zijn te
herleiden tot individuele respondenten.
Het IVA is gehouden aan de gedragscode inzake privacy van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO), gedeponeerd
bij de Registratiekamer ingevolgde de Wet op de Persoonsregistratie.

Wij verzoeken u de vragenlijst ingevuld uiterlijk 22 februari a.s. terug te zenden aan het IVA in de bijgevoegde
portvrije enveloppe.

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Wilt u de onderstaande vragen over uw achtergrondgegevens alleen invullen, als
zich hierin sinds oktober 2001 veranderingen hebben voorgedaan?

Achtergrondgegevens, door beide partners in te vullen (tenzij het één ouder
betreft)

Rec. 1
1-4

1. Hoe is uw leefsituatie? alleenwonend

gehuwd en samenwonend

niet gehuwd en samenwonend

anders, namelijk:                            

1

2

3

4

10

2. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? Partner 1 Partner 2

a. Basisonderwijs 1 1 11

b. lager beroepsonderwijs/VBO 2 2 12

c. MAVO 3 3

d. Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 4 4

e. HAVO/VWO 5 5

f. Hoger beroepsonderwijs (HBO) 6 6

g. Wetenschappelijk onderwijs (WO) 7 7

3. Heeft u een betaalde baan? ja, een vol-
ledige baan

ja, een
deeltijdbaan nee

a. Partner 1 1 2 3 13

b. Partner 2 1 2 3 14

4. Wat is uw gezamenlijke netto
maandinkomen?

minder dan € 907 (ƒ 2.000,-)

tussen € 907 en € 1.805 
(ƒ 2.000,- en ƒ 4.000,-)

tussen € 1.815 en € 2.722 
(ƒ 4.000,- en ƒ 6.000,-)

tussen € 2.722 en € 3.630
 (ƒ 6.000,- en ƒ 8.000,-)

meer dan € 3.630 (ƒ 8.000,-)

1

2

3

4

5

15

5. Hoe is uw gezinssamenstelling? één volwassene zonder kinderen

één volwassene en één kind

één volwassene en twee kinderen

twee volwassenen zonder kinderen

twee volwassenen en één kind

twee volwassenen en twee kinderen

anders, namelijk:                            

1

2

3

4

5

6

7

16

6. Woont u in een dorp of een stad? in een dorp

in een stad

1

2
17
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Het adoptieproces
Wilt u de volgende vragen beantwoorden voor uw huidige situatie. Graag door
beide partners gezamenlijk in te vullen (tenzij het één ouder betreft).

7. Neemt u op dit moment deel aan een
vruchtbaarheidsonderzoek of
–behandeling in verband met een
kinderwens?

ja

nee

niet van toepassing

1

2

3

18

8. Hoe zeker bent u er op dit moment van een
(buitenlands) kind te willen adopteren?
Wilt u deze vraag beantwoorden voor elke partner
afzonderlijk (indien van toepassing)

zeer
zeker zeker onzeker

zeer
onzeker

a. Partner 1 1 2 3 4 19

b. Partner 2 1 2 3 4 20

9. In hoeverre is uw besluit over adoptie
van een (buitenlands) kind afhankelijk
van de voorlichting die u nog zult krij-
gen van Bureau VIA? 

in zeer sterke mate

in sterke mate

in geringe mate

niet of nauwelijks

1

2

3

4

21

10. Heeft u op dit moment wensen ten aanzien van een adoptie-
kind (uit het buitenland) wat betreft: ja, namelijk: nee

a. herkomstland van het kind 22-23

b. leeftijd van het kind 24

c. geslacht van het kind 25

d. gezondheid van het kind 26

e. aantal kinderen 27

11. Zijn er in uw wensen ten aanzien van
een adoptiekind (uit het buitenland) de
afgelopen drie maanden veranderingen
opgetreden?

ja

nee

1

2 ğ 13

28

12. Zo ja, wat is de belangrijkste oorzaak geweest van deze
verandering(en) in uw wensen ten aanzien van het adoptiekind?
Per categorie aangeven: ja nee

a. gesprekken met adoptieouders en/of -kinderen 1 2 29

b. gesprek met eigen partner 1 2 30

c. gesprekken met familie of vrienden 1 2 31

d. anders, namelijk:                                                                    1 2 32

13. Hoe lang na afloop van de voorlichting
van Bureau VIA denkt u een
adoptiekind in uw gezin te kunnen op-
nemen?

minder dan een half jaar

tussen een half en een heel jaar

tussen 1 en 2 jaar

tussen 2 en 3 jaar

meer dan 3  jaar

1

2

3

4

5

33
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14a. Hoe bent u op dit moment van plan de
zorg voor het adoptiekind en het
betaalde werk te verdelen? (als paar)

beide partners zullen minder gaan
werken

partner 1 zal minder gaan werken

partner 1 zal stoppen met werken

partner 2 zal minder gaan werken

partner 2 zal stoppen met werken

er verandert niets in de huidige
situatie

1

2

3

4

5

6

34

14b. Hoe bent u op dit moment van plan de
zorg voor het adoptiekind en het
betaalde werk te verdelen? (indien u
alleenstaand bent)

ik zal minder gaan werken

ik zal stoppen met werken

er verandert niets in de huidige
situatie

1

2

3

35

15. Heeft er zich in de afgelopen drie
maanden in uw plannen om zorg en
werk te verdelen een verandering voor-
gedaan?

ja

nee

1

2 ğ 17

36

16. Zo ja, welke zijn belangrijke oorzaken geweest van deze verandering in
uw plannen? Per categorie aangeven: ja nee

a. gesprekken met adoptieouders en/of -kinderen 1 2 37

b. gesprek met eigen partner 1 2 38

c. gesprekken met familie of vrienden 1 2 39

d. anders, namelijk:                                                                    1 2 40

17. In hoeverre verwacht u door de voorlichting van Bureau VIA informa-
tie te krijgen over: ja nee

a. afstandsouders/biologische ouders en redenen om afstand te doen 1 2 41

b. ervaringen van adoptieouders 1 2 42

c. de verschillen in de band tussen kind en biologische of adoptieouder 1 2 43

d. identiteitsvorming bij adoptiekinderen 1 2 44

e. gevoelens van scheiding en rouw bij het adoptiekind 1 2 45

f. de bijzondere situatie van adoptieouders 1 2 46

g. wensen ten aanzien van het adoptiekind 1 2 47

h. herkomstlanden van adoptiekinderen 1 2 48

i. (opvoedings)problemen bij adoptiekinderen 1 2 49

j. het gezinsonderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming 1 2 50

k. de adoptie-bemiddelingsorganisaties 1 2 51

l. de kosten van de adoptieprocedure 1 2 52

m. praktische zaken rondom adoptie (wachttijd, voorbereiding) 1 2 53

n. nazorg en ondersteuning 1 2 54

o. anders, namelijk:                                                                    1 2 55
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18. Hoe belangrijk vindt u het voorlichting van Bureau
VIA te krijgen over:

zeer
be-
lang-
rijk

be-
lang-
rijk

onbe-
lang-
rijk

zeer
onbe-
lang-
rijk

a. afstandsouders/biologische ouders en redenen om
afstand te doen

1 2 3 4 56

b. ervaringen van adoptieouders 1 2 3 4 57

c. de verschillen in de band tussen kind en biologische
of adoptieouder

1 2 3 4 58

d. identiteitsvorming bij adoptiekinderen 1 2 3 4 59

e. gevoelens van scheiding en rouw bij het adoptiekind 1 2 3 4 60

f. de bijzondere situatie van adoptieouders 1 2 3 4 61

g. wensen ten aanzien van het adoptiekind 1 2 3 4 62

h. herkomstlanden van adoptiekinderen 1 2 3 4 63

i. (opvoedings)problemen bij adoptiekinderen 1 2 3 4 64

j. het gezinsonderzoek door de Raad voor de
Kinderbescherming

1 2 3 4 65

k. de adoptie bemiddelingsorganisaties 1 2 3 4 66

l. de kosten van de adoptieprocedure 1 2 3 4 67

m. praktische zaken rondom adoptie (wachttijd,
voorbereiding)

1 2 3 4 68

n. nazorg en ondersteuning 1 2 3 4 69

o. anders, namelijk:                                               1 2 3 4 70

Houding ten aanzien van adoptie
Hierna volgen enkele uitspraken over adoptie. Wij vragen u om per uitspraak
aan te geven of u het hier mee eens of oneens bent.

19. Ik weet op dit moment voldoende over
de adoptieprocedure om een goed be-
sluit te kunnen nemen over de adoptie.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

71

20. Ik ben er zeker van dat ik een goede
adoptieouder zal zijn.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

72

21. Ik weet niet zeker of ik zal kunnen
houden van een kind van een ander.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

73
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22. Ik denk hetzelfde om te zullen gaan
met een adoptiekind als met een eigen
biologisch kind.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

74

23. Ik denk dat ik goed om zal kunnen
gaan met de opvoedingssituatie die een
adoptie met zich meebrengt.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

75

24. Ik weet op welke hulpverlenings-
instanties ik een beroep kan doen, als
dat nodig is voor de opvoeding van het
adoptiekind.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

76

25. Ik ben van mening dat de komst van
een adoptiekind geen negatieve
invloed zal hebben op de relatie met
mijn partner.

ik heb geen partner

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

5

77

26. Ik denk dat de komst van een adoptie-
kind geen nadelige gevolgen zal heb-
ben voor de reeds aanwezige kinderen
in ons gezin.

er zijn geen kinderen in het gezin

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

5

78

27. Ik weet op dit moment genoeg om me
voor te kunnen stellen wat het betekent
om een adoptiekind op te voeden.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

79

28. Ik denk na het volgen van de voorlichtingsbijeen-
komsten van Bureau VIA beter dan nu in staat te zijn
een goed onderbouwd besluit te nemen over de
adoptie van een (buitenlands) kind. Wilt u deze vraag
beantwoorden voor elke partner afzonderlijk (indien
van toepassing)

zeer
mee
eens

mee
eens

mee
on-
eens

zeer
mee
on-
eens

a. Partner 1 1 2 3 4 80

b. Partner 2 1 2 3 4 81
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29. Ik ben van mening dat ik door de voorlichting van
Bureau VIA beter dan nu voorbereid zal zijn op het
adoptieouderschap. Wilt u deze vraag beantwoorden
voor elke partner afzonderlijk (indien van toepassing)

zeer
mee
eens

mee
eens

mee
on-
eens

zeer
mee
on-
eens

a. Partner 1 1 2 3 4 82

b. Partner 2 1 2 3 4 83

Informatie over adoptie
Wilt u onderstaande vragen beantwoorden?

30. Zoekt u zelf naar informatie over
adoptie van een (buitenlands) kind? 

ja

nee

1

2

ğ 31

ğ 32
84

31. Als u zelf informatie zoekt over adoptie van een (buitenlands) kind, op
welke wijze doet u dat? ja nee

a. via de media (radio, tv, krant) 1 2 85

b. via schriftelijk materiaal (boeken, tijdschriften) 1 2 86

c. via internet 1 2 87

d. via andere ouders die een kind geadopteerd hebben 1 2 88

e. via instellingen zoals bijvoorbeeld Bureau VIA 1 2 89

f. op andere wijze, namelijk:                                                           1 2 90

32. Als u zelf geen informatie over adoptie van een (buitenlands) kind
zoekt, waarom doet u dat niet? ja nee

a. ik wacht op de informatie van Bureau VIA 1 2 91

b. ik vind het lastig goede informatie te vinden 1 2 92

c. ik vind het niet nodig, want ik weet al genoeg 1 2 93

d. anders, namelijk:                                                                       1 2 94

33. Met wie praat u over uw plannen om een (buitenlands) kind te adopteren? ja nee

a. met niemand 1 2 95

b. met partner 1 2 96

c. met familie (ouders, zussen/broers) 1 2 97

d. met vrienden 1 2 98

e. met andere adoptieouders 1 2 99

f. met medici (huisarts, specialist) 1 2 100

g. met hulpverleners (psycholoog, maatschappelijk werker) 1 2 101

h. anders, namelijk:                                                                       1 2 102

34. Wilt u voor de volgende onderwerpen aang-
even hoe belangrijk deze zijn voor uw be-
sluitvorming over adoptie?

zeer
be-
lang-
rijk

be-
lang-
rijk

onbe-
lang-
rijk

zeer
onbe-
lang-
rijk n.v.t.

a. de voorlichting van Bureau VIA 1 2 3 4 5 103

b. de informatie die u zelf zoekt
(media, boeken, internet)

1 2 3 4 5 104

c. gesprekken met partner 1 2 3 4 5 105

d. gesprekken met reeds in het gezin
aanwezige kinderen

1 2 3 4 5 106

e. gesprekken met adoptieouders en/of
-kinderen

1 2 3 4 5 107

f. gesprekken met anderen 1 2 3 4 5 108
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Introductie

Toelichting over het doel van de vragenlijst
Het IVA Tilburg, instituut voor sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en advies, voert in opdracht van het Ministerie
van Justitie een evaluatie uit van de voorlichting over interlandelijke adoptie, die door het Bureau VIA wordt gegeven aan
ouders die een kind (uit het buitenland) willen adopteren.

Aanwijzingen voor het invullen van de enquête
• De vragen dienen te worden beantwoord door het omcirkelen van het

cijfer dat bij uw antwoord hoort.

Bijvoorbeeld

Woont u in een dorp of een stad in een dorp

in een stad

1

2

• Tenzij anders is aangegeven mag per vraag slechts één antwoord worden omcirkeld.

• De grijze kolommen zijn voor u niet van belang (deze dienen voor de verwerking van de gegevens).

• Bij sommige antwoorden wordt u doorverwezen naar een andere vraag.
In het onderstaande voorbeeld worden de personen die 'nee' hebben geantwoord doorverwezen naar vraag 15.

Bijvoorbeeld

Heeft u de adoptieaanvraag alleen
ingediend?

ja, alleen

nee, samen met partner

1

2 ğ 15

Vul de vragenlijst niet met potlood in. Gebruik bij voorkeur een blauwe of zwarte pen.
• Sla geen vragen over; behalve bij doorverwijzingen, als u het antwoord echt niet weet of als de vraag niet op u van

toepassing is.

• Het invullen van deze vragenlijst neemt ongeveer 35 minuten in beslag.
Indien u vragen heeft kunt u terecht bij Sandra van Wersch, onderzoeker van het IVA tel. 013 - 466 8428.

Vertrouwelijkheid
Het IVA garandeert vertrouwelijkheid in het omgaan met de gegevens. U stuurt de lijst rechtstreeks terug naar het IVA (in
de bijgevoegde antwoordenveloppe). Het IVA heeft geen inzage gekregen in uw adresgegevens en de vergunninghouder of
het Ministerie van Justitie hebben geen inzage in uw antwoorden. Wij benadrukken dat de antwoorden die u geeft anoniem
worden verwerkt. Weliswaar worden er enkele vragen van persoonlijke aard gesteld, maar er wordt zodanig gerapporteerd
dat de bevindingen niet zijn te herleiden tot individuele respondenten.
Het IVA is gehouden aan de gedragscode inzake privacy van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO), gedeponeerd
bij de Registratiekamer ingevolgde de Wet op de Persoonsregistratie.

Wij verzoeken u de vragenlijst ingevuld uiterlijk 17 december a.s. terug te zenden aan het IVA in de bijgevoegde
portvrije enveloppe.

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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A. Achtergrondgegevens
Wilt u de volgende vragen voor beide partners invullen (tenzij het één adoptie-
ouder betreft)

Rec. 1
1-4

1. Wat is uw leeftijd?   Partner 1 jaar 10-11

Partner 2 jaar 12-13

2. Bent u man of vrouw?
* Doorstrepen wat niet van toepas-

sing is

Partner 1 M/V* 14

Partner 2 M/V* 15

3. Hoe is uw leefsituatie? alleenwonend

gehuwd en samenwonend

niet gehuwd en samenwonend

anders, namelijk:                            

1

2

3

4

16

4. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? Partner 1 Partner 2

a. Basisonderwijs 1 1 17

b. Lager beroepsonderwijs/VBO 2 2 18

c. MAVO 3 3

d. Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 4 4

e. HAVO/VWO 5 5

f. Hoger beroepsonderwijs (HBO) 6 6

g. Wetenschappelijk onderwijs (WO) 7 7

5. Heeft u een betaalde baan? ja, een vol-
ledige baan

ja, een
deeltijdbaan nee

a. Partner 1 1 2 3 19

b. Partner 2 1 2 3 20

6. Wat is uw gezamenlijke netto
maandinkomen?

minder dan ƒ 2.000,-

tussen ƒ 2.000,- en ƒ 4.000,-

tussen ƒ 4.000,- en ƒ 6.000,-

tussen ƒ 6.000,- en ƒ 8.000,-

meer dan ƒ 8.000,-

1

2

3

4

5

21

7. Hoe was uw gezinssamenstelling voor-
afgaand aan de adoptie?

één volwassene zonder kinderen

één volwassene en één kind

één volwassene en twee kinderen

twee volwassenen zonder kinderen

twee volwassenen en één kind

twee volwassenen en twee kinderen

anders, namelijk:                            

1

2

3

4

5

6

7

22

8. Woont u in een dorp of een stad? in een dorp

in een stad

1

2
23
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9. Wanneer heeft u de voorlichtingsbij-
eenkomsten van Bureau VIA gevolgd?

eerste helft 1997

tweede helft 1997

eerste helft 1998

tweede helft 1998

eerste helft 1999

tweede helft 1999

eerste helft 2000

tweede helft 2000

anders, namelijk:                            

1

2

3

4

5

6

7

8

9

24

B. Het adoptieproces

10. Wanneer heeft u voor het eerst over-
wogen om een kind (uit het
buitenland) te adopteren?

voor 1991

tussen 1991 en 1996

tussen 1997 en 2001

1

2

3

25

11. Wat is uw belangrijkste overweging
geweest om u aan te melden voor
adoptie van een (buitenlands) kind?

ongewenste kinderloosheid

ideële overwegingen (een kansloos
kind kansen geven)

anders, namelijk:                            

1

2

3

26

12. In welk jaar heeft u zich bij het
Ministerie van Justitie aangemeld voor
de adoptie van een (buitenlands) kind? 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1

2

3

4

5

6

27

13. Heeft u de adoptieaanvraag alleen
ingediend?

ja, alleen

nee, samen met partner

1

2 ğ 15
28

14. Zo ja, waarom heeft u de aanvraag
alleen ingediend?

omdat ik niet gehuwd ben

omdat ik alleenstaand ben

omdat de leeftijd van mijn partner het
onmogelijk maakt om een baby of jong

kind te adopteren

 anders, namelijk:                             

1

2

3

4

29

C. Invloed van de voorlichting
De volgende vragen gaan over de mogelijke invloed van de voorlichting van
Bureau VIA, die u in het verleden heeft gekregen.

15. In hoeverre is uw besluit over adoptie
van een (buitenlands) kind beïnvloed
door de voorlichting die u heeft gekre-
gen van Bureau VIA? 

in zeer sterke mate

in sterke mate

in geringe mate

niet of nauwelijks

1

2

3

4

30
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16. Welke invloed heeft de voorlichting
gehad op uw besluit over adoptie?

in ben zekerder geworden van mijn
besluit

ik was al zeker van mijn besluit
voorafgaand aan de voorlichting

ik ben minder zeker geworden van
mijn besluit

de voorlichting heeft geen invloed
gehad

1

2

3

4

31

17. Had u voorafgaand aan de voorlichtingsbijeenkomsten van
Bureau VIA wensen ten aanzien van een adoptiekind (uit het
buitenland) wat betreft: ja, namelijk: nee

a. herkomstland van het kind 32

b. leeftijd van het kind 33

c. geslacht van het kind 34

d. gezondheid van het kind 35

e. aantal kinderen 36

18. Zijn uw wensen ten aanzien van een adoptiekind (uit het
buitenland) na de voorlichtingsbijeenkomsten veranderd wat
betreft: ja, namelijk: nee

a. herkomstland van het kind 37

b. leeftijd van het kind 38

c. geslacht van het kind 39

d. gezondheid van het kind 40

e. aantal kinderen 41

19. Indien zich veranderingen in uw wensen ten aanzien van een adoptie-
kind hebben voorgedaan, welke zijn belangrijke oorzaken daarvan ge-
weest? Per categorie aangeven: ja nee

a. de inhoud van de voorlichting van Bureau VIA 1 2 42

b. gesprekken met andere aspirant-adoptieouders tijdens de
voorlichting

1 2 43

c. gesprekken met adoptieouders en/of -kinderen (niet in verband met
de voorlichting door Bureau VIA

1 2 44

d. gesprek met eigen partner 1 2 45

e. gesprekken met familie of vrienden 1 2 46

f. anders, namelijk:                                                                    1 2 47

20. Heeft de voorlichting van Bureau VIA
invloed gehad op uw plannen om zorg
en werk te verdelen (per ouder en tus-
sen de ouders) na de komst van het
adoptiekind?

ja

nee

1

2

48

21. Is de verdeling van zorg en werk (per
ouder en tussen de ouders) ook vol-
gens deze plannen gerealiseerd na de
komst van het adoptiekind?

ja

nee

1

2

49
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22. Heeft u zelf naar informatie over
adoptie van een (buitenlands) kind ge-
zocht?

ja, vaak

ja, soms

slechts een enkele keer

nee, in het geheel niet

1

2

3

4

50

23. Heeft uw deelname aan de voorlich-
tingsbijeenkomsten u gestimuleerd zelf
(meer) informatie over adoptie te
zoeken?

ja

nee

1

2 ğ 25

51

24. Zo ja, op welke wijze heeft u zelf informatie over adoptie gezocht?
Per categorie aangeven: ja nee

a. via de media (radio, tv, krant) 1 2 52

b. via schriftelijk materiaal (boeken, tijdschriften) 1 2 53

c. via internet 1 2 54

d. via andere ouders die een kind geadopteerd hebben 1 2 55

e. via Bureau VIA 1 2 56

f. via vergunninghouders 1 2 57

g. op andere wijze, namelijk:                                                         1 2 58

h. niet van toepassing 1 2 ğ 26 59

25. Zo nee, waarom heeft u niet zelf gezocht naar informatie?
Per categorie aangeven: ja nee

a. ik vond de informatie van Bureau VIA voldoende 1 2 60

b. ik vond het lastig goede informatie te vinden 1 2 61

c. ik vond het niet nodig, want ik wist al genoeg 1 2 62

d. anders, namelijk:                                                                       1 2 63

26. Heeft uw deelname aan de voorlich-
tingsbijeenkomsten u gestimuleerd
(meer) te praten met anderen over uw
adoptieplannen?

ja

nee

1

2 ğ 28

64

27. Met wie heeft u over uw adoptie-
plannen gepraat?

met niemand

met partner

met familie (ouders, zussen/broers)

met vrienden

met adoptieouders

met medici (huisarts, specialist)

met hulpverleners (psycholoog,
maatschappelijk werker)

anders, namelijk:                           

1

2

3

4

5

6

7

8

65
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28. Wilt u voor de volgende onderwerpen aangeven hoe
belangrijk deze zijn geweest voor uw besluitvorming
over adoptie?

zeer
be-
lang-
rijk

be-
lang-
rijk

onbe-
lang-
rijk

zeer
onbe-
lang-
rijk

a. de voorlichting van Bureau VIA 1 2 3 4 66

b. de informatie die u zelf heeft gezocht
(media, boeken, internet)

1 2 3 4 67

c. gesprekken met partner 1 2 3 4 68

d. gesprekken met reeds in het gezin aanwezige
kinderen

1 2 3 4 69

e. gesprekken met adoptieouders en/of -kinderen 1 2 3 4 70

f. gesprekken met anderen 1 2 3 4 71

29. U heeft in de voorlichtingsbijeenkomsten en in het
Handboek van Bureau VIA informatie gekregen over
diverse onderwerpen. Wilt u voor de volgende onder-
werpen aangeven of de informatie hierover uw besluit
over adoptie heeft beïnvloed?

posi-
tief

neu-
traal

nega-
tief n.v.t.

a. financiële overwegingen 1 2 3 4 72

b. de leeftijd van (één van) de partners 1 2 3 4 73

c. alleenstaand ouderschap 1 2 3 4 74

d. de leeftijd van het te adopteren kind 1 2 3 4 75

e. de houding van de omgeving ten aanzien van het
adoptiekind of het -gezin

1 2 3 4 76

f. het gezinsonderzoek van de Raad voor de
Kinderbescherming

1 2 3 4 77

g. de verdeling van arbeid en zorgtaken tussen de part-
ners

1 2 3 4 78

h. de achtergrond van het adoptiekind 1 2 3 4 79

i. de uitkomst van het gezinsonderzoek van de Raad
voor de Kinderbescherming

1 2 3 4 80

j. de reis naar het land van herkomst van het
adoptiekind

1 2 3 4 81

k. anders, namelijk:                                             1 2 3 4 82

30. Heeft de voorlichting van Bureau VIA
u beïnvloed bij uw keuze voor een
vergunninghouder?

ja

nee

1

2
83

D. Voorlichting over adoptie
De volgende vragen gaan over de voorlichting van Bureau VIA die u in het verle-
den heeft gekregen. Er wordt eerst gevraagd naar uw mening over het Handboek
van Bureau VIA, dat u voorafgaand aan de voorlichtingsbijeenkomsten heeft
ontvangen.

31. In hoeverre heeft u in het Handboek
gelezen? 

veel

een beetje

weinig

in het geheel niet

1

2

3

4

84
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32. Bevatte het Handboek nieuwe
informatie voor u? 

ja, veel

ja, een beetje

nee, weinig

nee, in het geheel niet

1

2

3

4

85

33. Wat/is de informatie uit het Handboek
bruikbaar voor u? 

ja, zeer

ja, een beetje

nee, weinig

nee, in het geheel niet

1

2

3

4

86

34. Leverde de informatie uit het
Handboek nieuwe inzichten op? 

ja, veel

ja, een beetje

nee, weinig

nee, in het geheel niet

1

2

3

4

87

35. Is het taalgebruik in het Handboek
begrijpelijk?

ja, zeer

ja, een beetje

nee, weinig

nee, in het geheel niet

1

2

3

4

88

36. Zet(te) de informatie uit het Handboek
u aan het denken over adoptie?

ja, zeer

ja, een beetje

nee, weinig

nee, in het geheel niet

1

2

3

4

89

37. Is de informatie in het Handboek
gemakkelijk op te zoeken?

ja, zeer

ja, een beetje

nee, weinig

nee, in het geheel niet

1

2

3

4

90

38. Is de informatie in het Handboek
overzichtelijk geordend?

ja, zeer

ja, een beetje

nee, weinig

nee, in het geheel niet

1

2

3

4

91

39. Deed/doet u in de praktijk iets met de
informatie uit het Handboek? 

ja, veel

ja, een beetje

nee, weinig

nee, in het geheel niet

1

2

3

4

92

40. Heeft u bepaalde onderwerpen gemist
in het Handboek? 

ja, namelijk:                                  

nee

1

2

93
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Er volgen nu enkele uitspraken over het Handboek. Wilt u per uitspraak
aangeven of u het hier mee eens of oneens bent?

41. Alle belangrijke onderwerpen komen
aan de orde in het Handboek.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

94

42. Ik vind de informatie uit het
Handboek ontmoedigend voor
aspirant adoptieouders

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

95

43. Het Handboek is aantrekkelijk
vormgegeven. 

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

96

44. De informatie uit het Handboek geeft
een reëel beeld van adoptie.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

97

45. De afwisseling van tekst en illustraties
maakt het Handboek prettig om te
lezen. 

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

98

46. De informatie uit het Handboek
motiveert om door te gaan met de
adoptie.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

99

47. Het gebruik van voorbeelden uit de
praktijk in het Handboek spreekt aan.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

100

48. Je wordt door de informatie uit het
Handboek aan het denken gezet over
adoptie.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

101
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49. Er wordt in het Handboek geschreven
over onderwerpen waar je eerder niet
aan had gedacht.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

102

50. Door middel van het Handboek ben ik
in staat geweest het onderwerp adoptie
beter bespreekbaar te maken met
familie en vrienden.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

103

51. Als u een rapportcijfer mag geven om
het Handboek te beoordelen, welk
cijfer tussen 1 en 10 zou u dan geven?
(1 = zeer slecht; 10 = zeer goed) rapportcijfer:

104-105

In de volgende vragen wordt gevraagd naar uw mening over de voorlichtings-
bijeenkomsten van Bureau VIA waaraan u heeft deelgenomen.

52. In hoeverre heeft u door de voorlichtingsbijeen-
komsten van Bureau VIA informatie gekregen over: zeer

veel veel
wei-
nig

zeer
wei-
nig

a. afstandsouders/biologische ouders en redenen om
afstand te doen

1 2 3 4 106

b. ervaringen van adoptieouders 1 2 3 4 107

c. de verschillen in de band tussen kind en
biologische of adoptieouder

1 2 3 4 108

d. identiteitsvorming bij adoptiekinderen 1 2 3 4 109

e. gevoelens van scheiding en rouw bij het
adoptiekind

1 2 3 4 110

f. de bijzondere situatie van adoptieouders 1 2 3 4 111

g. wensen ten aanzien van het adoptiekind 1 2 3 4 112

h. herkomstlanden van adoptiekinderen 1 2 3 4 113

i. achtergronden van adoptiekinderen 1 2 3 4 114

j. (opvoedings)problemen bij adoptiekinderen 1 2 3 4 115

k. het gezinsonderzoek door de Raad van de
Kinderbescherming

1 2 3 4 116

l. de vergunninghouders 1 2 3 4 117

m. de kosten van de adoptieprocedure 1 2 3 4 118

n. praktische zaken rondom adoptie (wachttijd,
voorbereiding)

1 2 3 4 119

o. nazorg en ondersteuning 1 2 3 4 120

p. anders, namelijk:                                           1 2 3 4

121
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53. Hoe belangrijk vond u het om voorlichting van
Bureau VIA te krijgen over:

zeer
be-
lang-
rijk

be-
lang-
rijk

onbe-
lang-
rijk

zeer
onbe-
lang-
rijk

Rec. 2
1-4

a. afstandsouders/biologische ouders en redenen om
afstand te doen

1 2 3 4 10

b. ervaringen van adoptieouders 1 2 3 4 11

c. de verschillen in de band tussen kind en
biologische of adoptieouder

1 2 3 4 12

d. identiteitsvorming bij adoptiekinderen 1 2 3 4 13

e. gevoelens van scheiding en rouw bij het
adoptiekind

1 2 3 4 14

f. de bijzondere situatie van adoptieouders 1 2 3 4 15

g. wensen ten aanzien van het adoptiekind 1 2 3 4 16

h. herkomstlanden van adoptiekinderen 1 2 3 4 17

i. achtergronden van adoptiekinderen 1 2 3 4 18

j. (opvoedings)problemen bij adoptiekinderen 1 2 3 4 19

k. het gezinsonderzoek door de Raad van de
Kinderbescherming

1 2 3 4 20

l. de vergunninghouders 1 2 3 4 21

m. de kosten van de adoptieprocedure 1 2 3 4 22

n. praktische zaken rondom adoptie (wachttijd,
voorbereiding)

1 2 3 4 23

o. nazorg en ondersteuning 1 2 3 4 24

p. anders, namelijk:                                           1 2 3 4

25

54. Heeft u bepaalde onderwerpen gemist
in de voorlichtingsbijeenkomsten? 

ja, namelijk:

nee

1

2

26

55. Bent u van mening dat u door de voor-
lichting van Bureau VIA  voldoende
geïnformeerd bent over adoptie?

ja, voldoende

nee, onvoldoende

1

2
27

56. Wat vond u van de gebruikte voorlichtings-
materialen?

zeer
goed goed matig slecht

zeer
slecht

a. mondelinge informatie door de
groepsleiders

1 2 3 4 5 28

b. fotomateriaal 1 2 3 4 5 29

c. videomateriaal 1 2 3 4 5 30

d. ervaringsverhalen 1 2 3 4 5 31

e. kaartjes met uitspraken over adoptie 1 2 3 4 5 32

f. het Handboek 1 2 3 4 5 33
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57. Wat vond u van de gebruikte voorlichtings-
methoden? 

zeer
goed goed matig slecht

zeer
slecht

a. huiswerkopdrachten 1 2 3 4 5 34

b. inlevingsoefeningen 1 2 3 4 5 35

c. groepsgesprekken in de totale groep 1 2 3 4 5 36

d. groepsgesprekken in kleinere groepjes 1 2 3 4 5 37

e. lezingen over onderwerpen met betrekking
tot adoptie

1 2 3 4 5 38

58. Wat vond u van de groepsgrootte van
16 ouderparen bij de bijeenkomsten?

goed

te grote groep

te kleine groep

1

2

3

39

59. Wat vond u van de leiding van de voorlichtingsbijeenkomsten? ja nee

a. inspirerend 1 2 40

b. structurerend 1 2 41

c. stimuleerde om eigen vragen en ervaringen in te brengen 1 2 42

d.  zag toe op het feit dat iedereen uit de groep aan bod kwam 1 2 43

e. gaf leiding 1 2 44

f. schiep juiste sfeer (vertrouwen, veiligheid) 1 2 45

60. Wat vond u van de gesprekken tussen de deelnemers van de groep
onderling? ja nee

a. informatief 1 2 46

b. motiverend 1 2 47

c. gezellig 1 2 48

d. gaf herkenning van eigen vragen en ervaringen 1 2 49

e. anders, namelijk:                                                                       1 2 50

61. Wat is uw mening over de volgende aspecten
met betrekking tot de organisatie van de
bijeenkomsten?

zeer
goed goed matig slecht

zeer
slecht

a. het tijdstip 1 2 3 4 5 51

b. de tijdsduur 1 2 3 4 5 52

c.  de tijdsindeling (afwisseling van
onderdelen en pauzes)

1 2 3 4 5 53

d. de locatie (plaats in de stad) 1 2 3 4 5 54

e. de zaal 1 2 3 4 5 55

f. de techniek 1 2 3 4 5 56
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Hierna volgen enkele uitspraken over de voorlichtingsbijeenkomsten. Wilt u per
uitspraak aangeven of u het hiermee eens of oneens bent?

62. De voorlichtingsbijeenkomsten geven
de mogelijkheid dieper op de
informatie uit het Handboek in te
gaan.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

57

63. De sfeer tijdens de voorlichtings-
bijeenkomsten is veilig genoeg om
eigen twijfels en ervaringen bespreek-
baar te maken. 

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

58

64. De informatie uit de voorlichtings-
bijeenkomsten geeft een reëel beeld van
adoptie.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

59

65. De voorlichtingsbijeenkomsten bieden
de mogelijkheid om toelichting te
krijgen op de informatie uit het
Handboek.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

60

66. Ik vind de informatie uit de voorlich-
tingsbijeenkomsten ontmoedigend voor
aspirant adoptieouders. 

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

61

67. De adoptie gaat meer leven door de
voorlichtingsbijeenkomsten.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

62

68. Een voordeel van de voorlichtings-
bijeenkomsten is dat je met mensen
kunt praten die in dezelfde situatie
verkeren als jezelf.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

63

69. Je houdt vrienden over aan de
deelnemers van de voorlichtings-
bijeenkomsten.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

64
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70. De voorlichtingsbijeenkomsten
motiveren om door te gaan met de
adoptie.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

65

71. Het gebruik van voorbeelden uit de
praktijk in de voorlichtingsbijeen-
komsten spreekt aan.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

66

72. Je wordt door de voorlichtingsbijeen-
komsten aan het denken gezet over
adoptie.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

67

73. Er wordt in de voorlichtingsbijeen-
komsten gesproken over onderwerpen
waar je eerder niet aan had gedacht.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

68

Wilt u de volgende vragen over de voorlichtingsbijeenkomsten van Bureau VIA
beantwoorden?

74. Als u een rapportcijfer mag geven om
de voorlichtingsbijeenkomsten te
beoordelen, welk cijfer tussen 1 en 10
zou u dan willen geven? (1 = zeer
slecht; 10 = zeer goed) rapportcijfer:

69-70

75. Vindt u het terecht dat de voorlichting
van Bureau VIA verplicht is voor alle
ouders die een (buitenlands) kind
willen adopteren?

zeer terecht

terecht

onterecht

zeer onterecht

1

2

3

4

71

76. Vindt u het terecht dat de aspirant
adoptieouders, die gezamenlijk een
aanvraag indienen, verplicht zijn alle
voorlichtingsbijeenkomsten samen bij
te wonen?

zeer terecht

terecht

onterecht

zeer onterecht

1

2

3

4

72

77. Wordt de voorlichting van Bureau VIA
op het juiste moment in het adoptie-
proces gegeven?

ja, de voorlichtingsbijeenkomsten
hebben op het juiste moment

plaatsgevonden

nee, de voorlichtingsbijeenkomsten
hebben te vroeg plaatsgevonden

nee, de voorlichtingsbijeenkomsten
hebben te laat plaatsgevonden

anders, namelijk:                            

1

2

3

4

73
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78. Zou u het zinvol hebben gevonden om
vlak voor of na de komst van uw
adoptiekind nogmaals een groeps-
bijeenkomst van Bureau VIA bij te
wonen?

ja

nee

1

2
74

79. Zou u het zinvol vinden als VIA zelf
een schriftelijke evaluatie onder de
deelnemers zou uitvoeren na afloop
van de bijeenkomsten?

ja

nee

1

2
75

80. In welke stad heeft u de
voorlichtingsbijeenkomsten van
Bureau VIA gevolgd?

Amsterdam

Arnhem

Leeuwarden

Rotterdam

Tilburg

Utrecht

Weert

Zwolle

1

2

3

4

5

6

7

8

76

E. Houding ten aanzien van adoptie
Hierna volgen enkele uitspraken over adoptie. Wij vragen u om per uitspraak
aan te geven of u het hier mee eens of oneens bent.

81. Ik wist na afloop van de voorlichtings-
bijeenkomsten voldoende over de
adoptieprocedure om een goed besluit
te kunnen nemen over de adoptie.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

77

82. Ik was er na de voorlichtingsbijeen-
komsten minder zeker van dan
daarvoor dat ik een kind (uit het
buitenland) wilde adopteren.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

78

83. Ik weet op welke hulpverlenings-
instanties ik een beroep kan doen, als
dat nodig is voor de opvoeding van het
adoptiekind.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

79

84. Ik was er na de voorlichtings-
bijeenkomsten van overtuigd dat de
komst van een adoptiekind geen
negatieve invloed zou hebben op de
relatie met mijn partner.

ik had geen partner

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

5

80
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85. Ik was er na de voorlichtings-
bijeenkomsten van overtuigd dat de
komst van een adoptiekind geen
nadelige gevolgen zou hebben voor de
reeds aanwezige kinderen in ons
gezin.

er waren geen kinderen in het gezin

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

5

81

86. Ik wist na deelname aan de voorlich-
tingsbijeenkomsten genoeg om me
voor te kunnen stellen wat het
betekent om een adoptiekind op te
voeden. 

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

82

87. Ik ben na het volgen van de voorlichtingsbijeen-
komsten van Bureau VIA beter dan daarvoor in staat
geweest een goed onderbouwd besluit te nemen over
de adoptie van een (buitenlands) kind. Wilt u deze
vraag beantwoorden voor elke partner afzonderlijk
(indien van toepassing)

zeer
mee
eens

mee
eens

mee
on-
eens

zeer
mee
on-
eens

a. Partner 1 1 2 3 4 83

b. Partner 2 1 2 3 4 84

88. Ik ben van mening dat ik door de voorlichting van
Bureau VIA beter dan daarvoor was voorbereid op
het adoptieouderschap. Wilt u deze vraag
beantwoorden voor elke partner afzonderlijk (indien
van toepassing)

zeer
mee
eens

mee
eens

mee
on-
eens

zeer
mee
on-
eens

a. Partner 1 1 2 3 4 85

b. Partner 2 1 2 3 4 86

89. Ik heb door de voorlichting van
Bureau VIA een betere inschatting
kunnen maken van de gevolgen die
adoptie (van een buitenlands kind)
met zich meebrengt voor de
adoptieouders.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

87

90. Ik heb door de voorlichting van Bu-
reau VIA een betere inschatting
kunnen maken van de gevolgen die
adoptie (van een buitenlands kind) met
zich meebrengt voor het adoptiekind.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

88

91. De voorlichting van Bureau VIA is
ook na de adoptie van ons
(buitenlandse) kind van nut geweest.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

89

92. Ik heb in het eerste jaar na de adoptie
behoefte gehad aan meer informatie
over adoptie, dan dat ik van Bureau
VIA heb gekregen (in het Handboek
en de voorlichtingsbijeenkomsten).

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

90
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93. Ik gebruik(te) het Handboek van
Bureau VIA regelmatig in het eerste
jaar na de komst van ons adoptiekind. 

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

91

94. Ik maak nog steeds gebruik van het
Handboek.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

92

95. Door de voorlichting van Bureau VIA
was ik in staat beter in te schatten of
ik de adoptie van een kind aan zou
kunnen. 

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

93

96. Ik ben door de voorlichting van
Bureau VIA blijven zoeken naar
informatie over adoptiekinderen.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

94

97. Ik ben door de voorlichting van
Bureau VIA goed in staat te signaleren
wanneer het wel of niet goed gaat met
mijn adoptiekind.

zeer mee eens

mee eens

mee oneens

zeer mee oneens

1

2

3

4

95

Tot slot willen we u vragen welke suggesties u eventueel heeft voor Bureau VIA,
op basis van uw ervaring als adoptieouders. Wilt u de volgende zinnen afmaken
met uw eigen suggesties?

98. Als ik voorlichter bij Bureau VIA was, dan zou ik de aspirant adoptieouders in
de groep ...

96-97
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99. Als ik voorlichter bij Bureau VIA was, dan zou ik in elk geval meer aandacht
besteden aan …

98-99

100. Een andere suggestie, die ik Bureau VIA wil meegeven voor de voorlichting aan
aspirant adoptieouders, is … 

100-101

Verdere opmerkingen kunt u hieronder opschrijven.

102

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!
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Introductie 
 
 
Toelichting over het doel van de vragenlijst 
Het IVA Tilburg, instituut voor sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en advies, voert in opdracht van het Ministerie 
van Justitie een evaluatie uit van de voorlichting over interlandelijke adoptie, die door de Stichting Adoptievoorzieningen 
(voorheen het Bureau VIA) wordt gegeven aan ouders die een kind (uit het buitenland) willen adopteren. 
 
Aanwijzingen voor het invullen van de enquête 
• De vragen dienen te worden beantwoord door het omcirkelen van het cijfer dat bij uw antwoord hoort. 

Bijvoorbeeld 
 
11. 

 
Bent u van mening dat u door de voor- 
lichting van Bureau VIA  voldoende 
geïnformeerd bent over adoptie? 

 
ja, voldoende 

 
nee, onvoldoende 

 
1 
 
2 

 
 

 
 

 
• Tenzij anders is aangegeven mag per vraag slechts één antwoord worden omcirkeld. 

• De grijze kolommen zijn voor u niet van belang (deze dienen voor de verwerking van de gegevens). 

• Bij sommige antwoorden wordt u doorverwezen naar een andere vraag. 
In het onderstaande voorbeeld worden de personen die 'nee' hebben geantwoord doorverwezen naar vraag 12. 

Bijvoorbeeld 
 
10. 

 
Heeft de voorlichting van Bureau VIA 
een rol gespeeld bij uw besluit om uw 
adoptieaanvraag definitief stop te 
zetten? 

 
 

ja 
 

nee 

 
 
1 
 
2 ğ 12 

 
 

 
Vul de vragenlijst niet met potlood in. Gebruik bij voorkeur een blauwe of zwarte pen. 
• Sla geen vragen over; behalve bij doorverwijzingen, als u het antwoord echt niet weet of als de vraag niet op u van 

toepassing is. 

• Het invullen van deze vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag. 
Indien u vragen heeft kunt u terecht bij Sandra van Wersch, onderzoeker van het IVA tel. 013 - 466 8428. 
 
Vertrouwelijkheid 
Het IVA garandeert vertrouwelijkheid in het omgaan met de gegevens. U stuurt de lijst rechtstreeks terug naar het IVA (in 
de bijgevoegde antwoordenveloppe). Het IVA heeft geen inzage gekregen in uw adresgegevens en het Ministerie van Justitie 
heeft geen inzage in uw antwoorden. Wij benadrukken dat de antwoorden die u geeft anoniem worden verwerkt. Weliswaar 
worden er enkele vragen van persoonlijke aard gesteld, maar er wordt zodanig gerapporteerd dat de bevindingen niet zijn te 
herleiden tot individuele respondenten. 
Het IVA is gehouden aan de gedragscode inzake privacy van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO), gedeponeerd bij 
de Registratiekamer ingevolgde de Wet op de Persoonsregistratie. 
 
NB: Omdat de naamsverandering van Bureau VIA in Stichting Adoptievoorzieningen nog van recente datum is wordt in deze 
vragenlijst nog gesproken over Bureau VIA. 
 
Wij verzoeken u de vragenlijst ingevuld uiterlijk 31 mei a.s. terug te zenden aan het IVA in de bijgevoegde portvrije 
enveloppe. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Achtergrondgegevens, door beide partners in te vullen (tenzij het één ouder betreft) 

 
 

 
 

 
Rec. 1 

1-4 
 
1. 

 
Wat is uw leeftijd?    

 
Partner 1 

 
jaar 

 
 

 
10-11 

 
 

 
 

 
Partner 2 

 
jaar 

 
 

 
12-13 

 
Partner 1 

 
M/V* 

 
 

 
14 

 
2. 

 
Bent u man of vrouw? 
*  Doorstrepen wat niet van toepas-

sing is 

 
Partner 2 

 
M/V* 

 
 

 
15 

 
3. 

 
Hoe is uw leefsituatie?  

 
alleenwonend 

 
gehuwd en samenwonend 

 
niet gehuwd en samenwonend 

 
anders, namelijk:                               

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 

 
16 

 
4. 

 
Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 

 
Partner 1 

 
Partner 2 

 
 

 
 

 
 

 
a. Basisonderwijs 

 
1 

 
1 

 
 

 
17 

 
 

 
b. lager beroepsonderwijs/VBO 

 
2 

 
2 

 
 

 
18 

 
 

 
c. MAVO 

 
3 

 
3 

 
 

 
 

 
 

 
d. Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 

 
4 

 
4 

 
 

 
 

 
 

 
e. HAVO/VWO 

 
5 

 
5 

 
 

 
 

 
 

 
f. Hoger beroepsonderwijs (HBO) 

 
6 

 
6 

 
 

 
 

 
 

 
g. Wetenschappelijk onderwijs (WO) 

 
7 

 
7 

 
 

 
 

 
5. 

 
Heeft u een betaalde baan? 

 
ja, een vol- 
ledige baan 

 
ja, een 
deeltijdbaan 

 
 

nee 

 
  

 
 
 

 
a. Partner 1 

 
1 

 
2 

 
3 

 
 

 
19 

 
 

 
b. Partner 2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
 

 
20 

6. Wat is uw gezamenlijke netto 
maandinkomen? 

minder dan € 907,- (ƒ 2.000,-) 
 

tussen € 907,- en € 1.805,-  
(ƒ 2.000,- en ƒ 4.000,-) 

 
tussen € 1.815,- en € 2.722,-  

(ƒ 4.000,- en ƒ 6.000,-) 
 

tussen € 2.722,- en € 3.630,- 
 (ƒ 6.000,- en ƒ 8.000,-) 

 
meer dan € 3.630,- (ƒ 8.000,-) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
 

 
21 

 
 

 
Het adoptieproces 

 
 

 
 

 
 

 
7. 

 
Wat is uw belangrijkste overweging 
geweest om u aan te melden voor adop-
tie van een (buitenlands) kind? 

 
ongewenste kinderloosheid 

 
ideële overwegingen (een kansloos 

kind kansen geven) 
 

anders, namelijk:    

                          

 
1 
 

2 
 

3 

 
 

 
22 
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8. 

 
Heeft u de adoptieaanvraag alleen 
ingediend? 

 
ja, alleen 

 
nee, samen met partner  

 
1 
 
2 

 
  

23 

 ja  

a. mijn eigen zwangerschap/bevalling 1 24 

b. een verandering van mijn 
financiële situatie 

1 25 

c. een verandering van mijn leef-
situatie (bijv. nieuwe partner wil geen 

adoptiekind, scheiding) 
1 26 

d. een verwacht negatief advies van 
de Raad voor de Kinderbescherming 

(gezinsonderzoek) 
1 27 

9. Welke van de volgende redenen hebben 
een rol gespeeld bij uw besluit om uw 
adoptieaanvraag definitief stop te 
zetten? 

(Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk.) 

e. anders, namelijk:  

 

 

1 

 

28 

 
10. 

 
Heeft de voorlichting van Bureau VIA 
een rol gespeeld bij uw besluit om uw 
adoptieaanvraag definitief stop te 
zetten? 

 
ja 

 
nee  

 
1 
 
2 

 
 

 

ğ 12 
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11. 

 
Zo ja, op welke wijze heeft de 
voorlichting van Bureau VIA een rol 
gespeeld bij uw besluit om uw 
adoptieaanvraag definitief stop te 
zetten? 

 
de informatie uit de voorlichting heeft 

mij minder zeker gemaakt van mijn 
besluit om een kind te adopteren 

 
de voorlichting heeft mij ervan bewust 

gemaakt dat een (adoptie)kind mijn 
leefsituatie (te) zeer verandert 

 
de voorlichting heeft mij bewust 

gemaakt van de financiële 
consequenties van adoptie 

 
de voorlichting heeft mij bewust 

gemaakt van de (zware) belasting die 
adoptie met zich meebrengt 

 
anders, namelijk: 

 

 

 

1 
 

2 
 

3 

4 

5 

 
 

 
30 

  
De voorlichting 

  
 

 
12. 

 
U heeft voorafgaand aan de voorlich-
ting het Handboek van Bureau VIA 
ontvangen. Als u een rapportcijfer mag 
geven om het Handboek te beoordelen, 
welk cijfer tussen 1 en 10 zou u dan 
geven? (1 = zeer slecht; 10 = zeer 
goed) 

 
 
 
 
 
 
 

rapportcijfer: 
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13. 

 
U heeft aan de voorlichtingsbijeen-
komsten van Bureau VIA deelgenomen. 
Heeft u bepaalde onderwerpen gemist 
in de voorlichtingsbijeenkomsten?  

 
ja, namelijk: 

 
 
 
 
 

nee 

 
1 
 
 
 
 
 
2 
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14. 

 
Bent u van mening dat u door de voor- 
lichting van Bureau VIA  voldoende 
geïnformeerd bent over adoptie? 

 
ja, voldoende 

 
nee, onvoldoende 

 
1 
 
2 

 
  

34 

 
15. 

 
Als u een rapportcijfer mag geven om 
de voorlichtingsbijeenkomsten te 
beoordelen, welk cijfer tussen 1 en 10 
zou u dan geven? (1 = zeer slecht; 
10 = zeer goed) 

 
 
 
 
 

rapportcijfer: 

 
 

 
 

 
35-36 

 
16. 

 
Als ik voorlichter bij Bureau VIA was, dan zou ik de aspirant adoptieouders in 
de groep ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
37-38 

 
17. 

 
Een andere suggestie, die ik Bureau VIA wil meegeven voor de voorlichting aan 
aspirant adoptieouders, is Y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
39-40 

 
 

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! 
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Bijlage 9 
 
CHECKLIST GROEPSGESPREKKEN 
 
 
 
 
Er vinden groepsgesprekken plaats met vier verschillende groepen deelnemers: 
• voorlichters van st. Adoptievoorzieningen; 
• medewerkers van de voormalige WAN en VIB; 
• medewerkers van vijf vergunninghouders; 
• raadsonderzoekers van de Raad voor de Kinderbescherming. 
Het is een anoniem gesprek. 
 
Vragen 
1. Wat voor soort contact heeft u met aspirant adoptieouders (AAO's)? (per-

soonlijke gesprekken, huisbezoeken, telefonisch contact) 
 
2. Welke signalen krijgt u van AAO's over de voorlichting (bijvoorbeeld: 

informatief, nuttig, stimulerend, motiverend, ontmoedigend)? 
 
3. Wat beoordelen AAO's positief aan de voorlichting? (inhoud, onder-

werpen) 
 
4. Wat beoordelen AAO's negatief aan de voorlichting? (inhoud, onder-

werpen) 
 
5. Zijn er onderwerpen die AAO's missen in de voorlichting? 
 
6. Wat vinden AAO's van de begeleiding door de voorlichters? (inspirerend, 

structurerend, stimulerend voor eigen inbreng, scheppen van juiste veilige/ 
vertrouwde sfeer) 

 
7. Wat vinden AAO's van de gebruikte voorlichtingsmaterialen? (mondelinge 

informatie, foto's, video's, ervaringsverhalen, literatuur, kaartjes met uit-
spraken, handboek) 

 
8. Wat vinden ouders van de gebruikte voorlichtingsmethoden? (huiswerk-

opdrachten, inlevingsoefeningen, groepsgesprekken, lezingen) 
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9. Wat vinden AAO's van de organisatie van de voorlichting? (locatie, 
tijdstip, tijdsduur) 

 
10. Wat vinden AAO's van het verplichte karakter van de voorlichting? 
 
11. Wat vinden AAO's van het handboek? Zijn er onderwerpen die zij 

missen? 
 
12. Zijn er nog andere opmerkingen die AAO's maken over de voorlichtings-

bijeenkomsten? 
 
13. Heeft u een eigen oordeel over de voorlichting? Wat zou u willen ver-

anderen? 
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Bijlage 10 
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