
Samenvatting vragenlijstonderzoek naar behoeften aan 
erkenning van belanghebbenden bij binnenlandse 

afstand en adoptie

Hoe belangrijk vindt u de volgende mogelijke reacties van de overheid op de 
gebeurtenissen binnenlandse afstand en adoptie?

Wat betekent het voor u als de overheid erkenning biedt aan mensen die te 
maken hebben gehad met afstand en adoptie?

Hoe belangrijk zijn de volgende vormen van hulp vanuit de overheid voor u in 

de toekomst?

Veldwerkperiode: 

16 december t/m 8 

januari 2021

De vragenlijst is 113 keer 

volledig ingevuld.

Onder de respondenten waren:

28 afstandsouders

76 volwassen afstands- /adoptiekinderen 

2 adoptieouders
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Oprechte spijtbetuiging

Openheid over de manier waarop met
moeders is omgegaan

Openheid over de wijze waarop afstand heeft
plaatsgevonden

Openheid over de adoptie toewijzing

Openheid over de rol van de overheid

(Zeer) belangrijk (6,7)

Het merendeel geeft aan dat deze erkenning heel belangrijk zou zijn en veel zou betekenen. De 

volgende aspecten worden naar voren gebracht. 

• Dat erkenning wordt gegeven aan de negatieve gevolgen die men ondervindt, waaronder leed 

en psychische problemen;

• Dat openbaar wordt gemaakt wat in deze periode heeft plaatsgevonden;

• Dat de overheid verantwoordelijkheid neemt voor wat er in die periode is gebeurd; 

• Dat fouten worden toegegeven en dat de overheid haar eigen rol in de situatie erkent; 

• Dat toegang wordt gegeven tot informatie om het proces van de ‘zoektocht’ makkelijker te 

maken;

• Dat er wordt geleerd voor de toekomst en dat de procedure van afstand en adoptie wordt 

verbeterd;

• Dat goed wordt onderzocht wat er precies is gebeurd, wat de omvang van de gebeurtenissen 

was en welke rol de overheid hierbij heeft gespeeld. 
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Financiële steun bieden bij zoektocht naar
afstamming

Deskundigheid over van afstand en adoptie
aanbieden bij psychosociale vragen

Zorgen voor hulp bij zoektochten naar afstamming

Meewerken aan antwoorden op
afstammingsvragen

Op orde brengen van de geboortebewijzen

Zorgen voor duidelijke contactpunten of -personen
bij instanties

Zorgen voor informatie over de geschiedenis van
afstand en adoptie

Informatie aanbieden over instellingen, archieven
en dossiers

Toegang tot documentatie bij niet-
overheidsinstellingen verbeteren

(Zeer) belangrijk (6,7)

Aan de uitkomsten wordt geen zelfstandige betekenis gegeven. Het geeft een indicatie van de erkenningsbehoeften die 

bestaan onder deze groep. De uitkomsten worden gebruikt als input voor de erkenningstafels.
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