Reactie Fiom naar aanleiding van verschijnen rapport
‘Beklemd in de scharnieren van de tijd. Beleid, praktijk en ervaringen van afstand
ter adoptie door niet-gehuwde moeders in Nederland tussen 1956 en 1984’.
De onderzoekers hebben binnen de mogelijkheden een integer en degelijk onderzoek gedaan. De
uitkomsten van het onderzoek bevestigen het beeld dat wij door onze jarenlange ervaring met
afstandsmoeders al hadden. De meeste van hun adviezen kunnen wij alleen maar toejuichen.
Ad. advies 1: Jarenlang bood Fiom hulp aan afstandsmoeders bij verwerking en de mogelijkheid tot
deelname aan een gespreksgroep met lotgenoten. Deze hulp is door bezuinigingen drastisch
ingekrompen, met als reden dat dit op gemeenteniveau aangeboden zou moeten worden. Gezien het
gebrek aan kennis en ervaring van gemeentes met deze problematiek is hier niets op ontwikkeld.
Daarom is het goed dat de onderzoekers er voor pleiten dat de overheid faciliteiten creëert voor
afstandsmoeders. Ook in het heden is afstand ter adoptie nog een taboe, dus ook de vrouwen die in
later jaren hun kind hebben afgestaan worden hier mee geholpen.
Ad. advies 2: In verschillende buurlanden is zwakke of eenvoudige adoptie mogelijk. Het biedt
mogelijkheden maar er zitten ook haken en ogen aan. Onze ervaring is dat zeker een aantal van de
vrouwen die in de huidige tijd hun kind afstaan ter adoptie niet openstaan voor contact met het kind.
Ook in de situaties waarin geheimhouding noodzakelijk is vanwege gevaar geeft het behouden van
een juridische band extra complicaties. Maar een nadere verkenning van de mogelijkheden en de
voor- en nadelen is zeker de moeite waard.
Ad. advies 3: Openheid en een oplettend oog voor het welzijn van de afstandsmoeder en -vader is
beslist erg belangrijk. Fiom is zich goed bewust van de levenslange gevolgen voor de betrokkenen en
neemt dat mee in de begeleiding. Dit punt maakt duidelijk dat het belangrijk is dat de hulp bij een
voornemen tot afstand ter adoptie door specialisten gedaan blijft worden.
Ad. advies 4: De onderzoekers kaarten aan dat de vrouwen die zij geïnterviewd hebben in zekere zin
geëmancipeerd zijn en daarom geen representatieve groep. Fiom pleitte bij het rondetafelgesprek
met de Kamerleden voor een landelijke oproep tot deelname: ‘Een onderzoek met een landelijke
oproep aan afstandsmoeders zich te melden biedt afstandsmoeders de mogelijkheid naar buiten te
komen met hun verhaal en hun verleden wat meer te verwerken. Tevens geeft het erkenning aan
afstandsmoeders voor hun leed. Wij hebben de ervaring dat dat helend werkt.’ (zie ook notitie Fiom)
Het blijft jammer dat het onderzoek zo’n beperkte omvang en beperkt budget heeft gekregen. Een
diepgaander vervolgonderzoek juichen wij van harte toe.
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