


HOE DENKEN ADOPTIEOUDERS OVER “ZOEKEN 

NAAR ROOTS” 

• we staan voor “openheid” = zoveel 
mogelijk het juiste verhaal kunnen 
bieden  

• openheid = steeds met respect voor 
de 3 partijen van de adoptiedriehoek 

• “Discrete” openheid in functie van je 
kind: 

• afhankelijk van de noden 

• afhankelijk van de draagkracht van je 
kind: (emotionele) leeftijd - 
voorgeschiedenis 



HOE DENKEN ADOPTIEOUDERS OVER “ZOEKEN 

NAAR ROOTS” 

 

• rond de manier van verzamelen van 
informatie over roots bestaan 
verschillende visies 

 

Adoptieouders doen zo snel  -------------------------------------------------------    Enkel 
geadopteerde 

mogelijk al het mogelijke om               heeft het recht om info 

info te verzamelen                 te verzamelen  

Adoptiekinderen hebben weinig inbreng            

Openheid = drijfveer                Verhaal hoort 
enkel mijn                                     
adoptiekind toe 



HOE DENKEN ADOPTIEOUDERS OVER “ZOEKEN 

NAAR ROOTS” 

Er is geen waarheid rond juist omgaan 
met ‘roots’, maar juist omgaan met 

roots ligt wel meer in het midden van 
het continuüm 

 

Adoptieouders doen zo snel  ------------------------------x-------------------------  Enkel 

geadopteerde 

mogelijk al het mogelijke om               heeft het recht om info 

info te verzamelen                 te verzamelen  

Adoptiekinderen hebben weinig inbreng            

Openheid = drijfveer                Verhaal hoort 
enkel mijn                                     
adoptiekind toe 



AANBEVELINGEN VOOR “ROOTSBELEID” 

• werken rond ‘roots’ start vóór de eigenlijke 
adoptie 

• communicatie met herkomstlanden  

 = vraag naar meer en juistere info (al bij het
 kanaalonderzoek), overlegbezoeken in het 
 herkomstland, wat doen als kanalen 
stoppen, …) 

 = belang benadrukken in herkomstlanden:  
 meer info geven = meer kans op goede  
 adoptie (identiteitsontwikkeling)   

  (FCA-VCA-adoptiebureaus) 

•   begeleiding van (kandidaat) adoptieouders 

 



AANBEVELINGEN VOOR “ROOTSBELEID” 

Begeleiding (kandidaat) adoptieouders 

 
• voor –en na adoptie begeleiding rond “roots” 

stopt nooit 
 idee: cursus spreiden vóór en na adoptie  

• ook tijdens voorbereiding al over ‘roots’ 
praten want blijft een aanwezig thema 
(hechting meer afwisselen met nadenken 
over zoektocht roots en begeleiding 
rootsverhaal) 

 
 
 

 



AANBEVELINGEN VOOR “ROOTSBELEID” 

Begeleiding (kandidaat) adoptieouders 

• Inhoud :  

• adoptiedriehoek als vertrekpunt ! 

• hoe communiceer je gepast over 
rootsinfo? vaardigheden oefenen, … 

• hoe pak je zoektocht naar info aan?  

• ook onze kinderen hebben op een 
gegeven moment misschien extra 
begeleiding nodig 

 

 
 

 

 


