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Wie we zijn en wat we doen

Stichting Adoptievoorzieningen is de landelijke organisatie die voorlich-

ting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie in samenhang 

aanbiedt. Algemene informatie over adoptie en de adoptieprocedure 

is beschikbaar via de telefonische informatielijn en de website. 

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie verzorgen 

wij de voorbereidingsbijeenkomsten die deel uitmaken van de adoptie-

procedure. Daarnaast biedt de Stichting (opvoedings)ondersteuning 

aan adoptieouders en geadopteerden. Hulpverleners en andere 

professionals kunnen bij ons terecht voor consultatie en deskundig-

heidsbevordering.

•	 Voorbereiding	en	nazorg	even	belangrijk

Afstand en adoptie hebben een leven lang invloed op biologische ouders, 

geadopteerden en adoptieouders. Daarom is nazorg net zo belangrijk als voor-

lichting en voorbereiding. Wij maken ons sterk voor laagdrempelige, landelijk 

gespreide, adoptiespecifieke nazorg voor adoptiegezinnen, adoptieouders en 

geadopteerden en doen hierin zelf ook een aanbod. We hebben adoptiekennis en 

expertise die we graag met ketenpartners, hulpverleners, leerkrachten en ande-

ren die bij adoptie betrokken zijn, willen delen. 

•	 Ontstaansgeschiedenis

De Stichting Adoptievoorzieningen is op 1 januari 2002 ontstaan na de fusie van 

Bureau Voorlichting Interlandelijke Adoptie (VIA) en het Werkverband Adoptie 

Nazorg (WAN). Bureau VIA verzorgde sinds 1989 het wettelijk verplichte voorlich-

tingsprogramma voor aspirant-adoptieouders. De WAN werd in 1981 opgericht 

als landelijk coördinatie- en informatiepunt voor nazorg aan adoptiegezinnen en 

kenniscentrum voor het werkveld. 



•	 Website	www.adoptie.nl

Voor velen het startpunt voor informa-

tie over adoptie: www.adoptie.nl. De 

website biedt veelzijdige en uitgebreide 

informatie over onder andere actuele 

wet- en regelgeving rond adoptie, de 

procedure en de laatste cijfers.

•	 Informatielijn

Iedereen die vragen heeft over 

adoptie en de adoptieprocedure 

kan bellen met onze informatielijn, 

tel. 030 - 233 03 40, keuze 1 

(maandag t/m vrijdag 9-14 uur).

•	 Informatiepakket	

Overweegt u om een kind te adopte-

ren? Vraag dan een informatiepakket bij 

ons aan. Het pakket bevat de brochure 

‘Een kind adopteren’ met de belangrijk-

ste regels die gelden bij adoptie, een 

aanmeldingsformulier en adressen van 

organisaties die bij het oriënteren op 

adoptie van belang kunnen zijn. 

Een kind adopteren
Informatie over (interlandelijke) adoptie 

en de adoptieprocedure
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Algemene voorlichting over adoptie

Iedereen die iets wil weten over adoptie, kan bij Stichting Adoptievoorzieningen 

terecht. Van aspirant-adoptieouders en journalisten tot studenten en buiten-

landse adoptieorganisaties. 



Procedure
De adoptieprocedure in negen stappen
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Voor aspirant-adoptieouders

Voorbereiding aspirant-adoptie-

ouders 

Nederland kent een zorgvuldige adoptieprocedure die in de wet is 

vastgelegd. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie 

verzorgen wij de verplichte voorlichting aan aspirant-adoptieouders. 

•	 Voorlichtingsbijeenkomsten

Iedereen die een kind wil adopteren, volgt verplicht een aantal voorlichtingsbij-

eenkomsten. Dit om een weloverwogen keuze te kunnen maken over adoptie 

én om goed voorbereid te zijn op de komst van een adoptiekind in het gezin. 

In deze bijeenkomsten komen onderwerpen aan de orde die in adoptiegezinnen 

een bijzondere betekenis hebben, zoals de achtergrond van het kind, hechting, 

identiteit, verlies en rouw.

•	 Themabijeenkomsten

Voor aspirant-adoptieouders die behoefte hebben aan meer verdieping op de 

informatie die ze al hebben gekregen, organiseren wij themabijeenkomsten. 

Bijvoorbeeld over het adopteren van een kind met een medische aandoening, 

een kind dat twee jaar of ouder is bij aankomst of het adopteren van meer 

kinderen tegelijk. 
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Advies en ondersteuning aan 

adoptiegezinnen en geadopteerden

Als een adoptiekind eenmaal in Nederland is, breekt een intensieve 

tijd aan voor het gezin. Stichting Adoptievoorzieningen ondersteunt 

adoptiegezinnen en geadopteerden op verschillende manieren. 

•	 Telefonisch	advies	en		 	
consultatie	

Adoptieouders en geadopteerden kun-

nen ons bellen met al hun vragen en 

zorgen rond de ontwikkeling van hun 

kind, hechting, opvoeding en identiteit. 

De advieslijn is bereikbaar van maan-

dag t/m donderdag van 9.30 tot 12.30 

uur, tel. 030 - 233 03 40, keuze 3. 

E-mailen kan ook, nazorg@adoptie.nl. 

•	 Verwijzing 
 Soms zijn een of twee gesprekken 

niet voldoende om iemand verder te 

helpen. Dan zoeken we naar het meest 

geschikte aanbod. Wij beschikken over 

een overzicht van hulpverleners met 

kennis en ervaring op het gebied van 

adoptie. 

•	 Consultatie	aan	huis	of	
op	school	

Adoptieouders die persoonlijk hun 

vragen of twijfels met een adoptie-

deskundige willen bespreken, 

kunnen een consultatiegesprek aan 

huis aanvragen. Zij krijgen direct advies 

over hoe zij met bepaalde situaties om 

kunnen gaan. Als er vragen zijn over 

het gedrag van het kind op school, dan 

is consultatie op school mogelijk. 

•	 Video-interactie-	 	 	
begeleiding

Video-interactiebegeleiding is een vorm 

van kortdurende opvoedingsondersteu-

ning met behulp van video-opnamen. 

Ouders krijgen tips om hun relatie met 

hun kind verder op te bouwen en de 

ontwikkeling van hun kind te stimule-

ren. Soms wordt video-interactiebege-

leiding gecombineerd met Sherborne 

Samenspel, een bewegingsmethodiek 

die kinderen helpt meer (zelf)vertrou-

wen te krijgen.
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•	 'Goede	Start'	

De cursus ‘Goede Start' helpt 

adoptieouders steviger te staan als 

opvoeder. In drie avonden wordt 

aandacht besteed aan het proces 

van wennen en hechten en aan 

opvoedingsvragen die bij de 

ouders leven.

 
•	 Brochures 
We geven brochures uit over 

verschillende thema’s die bij adoptie-

ouders en geadopteerden kunnen 

spelen. Bijvoorbeeld over het eerste 

jaar na aankomst van het kind in het 

gezin, over rootsinteresse en over 

hechting. Op www.adoptie.nl is 

een compleet overzicht te vinden. 

Adoptiekinderen op de basisschool
Informatie voor leerkrachten
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Kijk op www.adoptie.nl bij 'Nazorg' 
voor het actuele nazorgaanbod.
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Zelfbeeld en identiteit gekleurd 

door adoptie

Informatie voor ouders
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Ook voor beroepskrachten 

De meeste (jeugd)hulpverleners, artsen, leerkrachten en andere profes-

sionals krijgen niet dagelijks te maken met hulpvragen van adoptie-

gezinnen of geadopteerden. Daarom kunnen zij een beroep doen op de 

specialistische deskundigheid van de Stichting Adoptievoorzieningen. 

•	 Collegiale	consultatie	

Beroepskrachten kunnen ons bellen met alle adoptiegerelateerde vragen. Ook 

kunnen wij voor een consultatie zorgen met een collega die ervaring heeft met 

specifieke hulpvragen of methodieken.

•	 Deskundigheidsbevordering	op	maat

Denk aan de aanwezigheid van een adoptiedeskundige bij een teamvergadering 

of een casuïstiekbespreking, lezing, workshop of training. 

•	 Snelcursus	adoptie	voor	(jeugd)hulpverleners	

Te vinden op www.adoptie.nl. Informatie die helpt in te schatten of adoptie wel 

of niet een rol speelt bij de hulpvraag en zo ja, in welke mate. Aan bod komen 

onder andere belangrijke adoptiethema's, casuïstiek, hulpverleningsmethodieken 

en verwijsmogelijkheden.

•	 	Jaarlijkse	studiedag	voor	(jeugd)hulpverleners

Een must voor beroepskrachten die in hun praktijk te maken krijgen met hulp-

vragen van adoptieouders en geadopteerden. 

•	 Digitale	nieuwsbrief	‘AdoptieAlert’

Gratis digitale nieuwsbrief met informatie, praktijkcases en tips. De ‘AdoptieAlert’ 

verschijnt vier keer per jaar.

Kijk op www.adoptie.nl bij 'Professionals' 
voor het actuele aanbod.



Hoe	kunt	u	ons	bereiken?

Stichting Adoptievoorzieningen

Postbus 290, 3500 AG Utrecht

tel. 030 - 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 tot 14.00 uur)

www.adoptie.nl 
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