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Meer info over afstand ter adoptie?
Folder Afstand ter Adoptie
Fiom.nl/ongewenst-zwanger/
afstand-ter-adoptie

• Denkt dat ze niet voor het kind kan zorgen
• Denkt dat het kind een beter

leven heeft bij adoptieouders
• Zwangerschap laat ontdekt
• Geen inkomen/woning/middelen
• Vader van het kind is niet betrokken2016
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Aantal vrouwen die nadenken 
over het afstaan van hun kind Waarom?

Meestal spelen er meerdere redenen 
tegelijk, vaak wordt genoemd:

Nadenken over het
afstaan van je kind
In de periode 2016 – 2020
zijn er 319 zwangere vrouwen 
die nadenken over het afstaan 
van hun kind.

Zwangerschap
Veel vrouwen ontdekken de 
zwangerschap in een late fase.

Het moment van aanmelding bij een instantie voor 
hulp is vaak later. 22% van de aanmeldingen vindt 
plaats tijdens of na de bevalling.

Bedenktijd

Je kind afstaan ter adoptie is een 
besluit met grote gevolgen. Als een 
vrouw er na de bevalling nog steeds 
over denkt om afstand te doen, heeft ze 
daarom drie maanden bedenktijd. In 
deze periode gaat het kind naar een 
tijdelijk pleeggezin en is contact 
mogelijk. De vrouw heeft zo tijd om bij 
te komen en na te denken. 

Begeleiding

Als een vrouw zich tijdens de zwangerschap 
aanmeldt bij Fiom heeft ze zo snel mogelijk 
een gesprek met een hulpverlener - indien 
mogelijk samen met de vader van het kind. 
De hulpverlener helpt de ouder(s) stil te 
staan bij gevoelens en gedachtes, geeft 
informatie over de gevolgen voor ouders en 
kind en bespreekt andere mogelijkheden. Zie 
onze brochure voor meer informatie.

Het nemen van
een besluit
Gemiddeld zijn er
per jaar 64 vrouwen
met een voornemen
tot afstand.
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• Ervaart (toch) een band met het kind
• Steun ouders of netwerk
• Praktische hulp
• De vader van het kind neemt een rol op zich
• Het overwinnen van schaamte

Belangrijkste redenen 
om zelf te gaan zorgen:

• Wil contact houden met het kind
• Wil het liefst zelf zorgen maar dat kan niet
• Ervaart (toch) een band met het kind

Belangrijkste redenen om te 
besluiten tot pleegplaatsing:

Besluit afstand ter adoptie
In de periode 2016-2020
besluiten 98 vrouwen tot
afstand ter adoptie.
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Gemiddelde leeftijd:

56% geen vaste 
partner

44% wel
vaste partner

51% heeft eerdere 
kinderen

49% heeft geen 
eerdere kinderen

Religie speelde 
een rol bij 16%van 
de vrouwen

44% van de vrouwen 
heeft een migratie-
achtergrond

In de helft van de situaties 
speelt geheimhouding 
een rol (51%)

De vader van het kind is 
meestal niet betrokken 
bij het besluit (73%)
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Zij besluiten tot:

33% ontdekt de 
zwangerschap bij 
30 weken of later

van de vrouwen denkt dat haar kind een 
beter leven zal hebben bij adoptieouders .

Na het besluit
Heeft de vrouw – alleen of samen met de vader van het kind - 
besloten om haar kind af te staan ter adoptie, dan gaat het zo snel 
mogelijk naar mensen die het willen adopteren. Wanneer deze 
kandidaat-adoptieouders één jaar voor het kind hebben gezorgd 
kunnen zij de adoptie aanvragen. Op het moment dat de rechter 
de adoptie uitspreekt zijn de juridische banden van 
de moeder met het kind verbroken. Indien zij het wil kan zij ieder 
jaar informatie krijgen over hoe het met het kind gaat.

Belangrijkste reden om 
te besluiten tot afstand 
ter adoptie is het 
belang van het kind:

97%

Je kind afstaan
ter adoptie
Gegevens over vijf jaar (2016-2020)

Als een zwangere vrouw1 twijfelt of ze voor haar kind 
kan zorgen, kan ze er over nadenken om haar kind af 
te staan ter adoptie. Hierbij worden alle o�ciële 
banden tussen moeder en kind verbroken. Dit is een 
ingrijpende beslissing die je niet zomaar neemt. De 
vrouw krijgt daarom begeleiding om to t een besluit 
te komen. De vader van het kind wordt hier zov eel 
mogelijk bij betrokken.  
1 en andere personen die zwanger kunnen worden.
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