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Internationale adoptie: 

‘Ieder kind verdient een thuis’

F e m m i e  J u f f e r

In ‘Internationale adoptie: een kwestie van moraal’ (Pedagogiek, Forum, 
december 2004) betoogt Carol van Nijnatten dat internationale adoptie 
niet langer gestimuleerd zou moeten worden of zelfs in sommige ge-
vallen actief zou moeten worden tegengegaan (p. 302). Van Nijnatten 
suggereert dat internationale adoptie moreel verwerpelijk is, aangezien 
biologische ouders onvrijwillig afstand zouden doen van hun kind en 
adoptieouders deze situatie willens en wetens in stand houden. In deze 
reactie zal ik laten zien waarom ik dit standpunt niet deel en daarbij zal 
ik kritisch ingaan op twee punten: 1) alternatieven voor internationale 
adoptie, ook gezien wet- en regelgeving, en 2) de psychologische ont-
wikkeling van internationaal geadopteerde adoptiekinderen. 

Ik deel Van Nijnattens standpunt dat in de meest ideale situatie kin-
deren worden opgevoed door hun biologische ouders, of door hun familieleden 
wanneer de ouders niet tot opvoeden in staat zijn of zijn overleden. Adoptie is 
altijd ‘second best’ en dat geldt zowel voor binnenlandse als voor internationale 
adoptie. In een ideale wereld zonder economische tegenstellingen en zonder cul-
turele taboes kunnen alle kinderen opgroeien bij hun biologische ouders of bij 
hun ongehuwde of alleenstaande moeder. En in het geval een kind zijn ouders 
verliest, kunnen leden van de ‘extended family’ inspringen of kan het kind ter 
plekke geholpen worden met een pleeggezin of netwerkplaatsing. 

Helaas bestaat deze ideale wereld niet en zijn er duizenden kinderen die ade-
quate opvang nodig hebben. De kinderen die nu in kindertehuizen wonen of, 
zoals dagelijks voorkomt in diverse landen, op straat worden gevonden, hebben 
er recht op in een pedagogisch verantwoorde situatie op te groeien. Tegelijkertijd 
mogen we niet vergeten stil te staan bij de onvolkomen wereldsituatie zoals die is 
en zullen we moeten proberen zowel kinderen een thuis te bieden als een idealere 
wereld dichterbij te brengen. 
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Het Haags Adoptieverdrag

In het betoog van Van Nijnatten wordt met geen woord gerept over het Haags 
Adoptieverdrag. Juist om misstanden bij internationale adoptie te bestrijden en 
te voorkomen is in 1993 het Haags Adoptieverdrag ingesteld (Selman, 2000). 
Door uniforme regelgeving, waar zendende en ontvangende landen zich aan 
moeten houden (er zijn al 64 lidstaten), wordt kinderhandel bij internationale 
adoptie actief tegengegaan. Ook zijn er strikte regels over het afstand doen door 
de biologische moeder: dit moet op vrijwillige basis gebeuren en met inacht-
neming van bedenktijd. In het geval van vondelingen wordt geprobeerd de 
biologische familie op te sporen (met bijvoorbeeld advertenties).

Nederland heeft dit verdrag in 1998 geratificeerd. Op grond van het verdrag 
kunnen adoptiecontacten worden opgeschort of beëindigd wanneer er vermoe-
dens van onjuiste adoptieprocedures zijn. Naast deze negatieve missie draagt 
het Haags Adoptieverdrag ook een positieve boodschap uit: het subsidiariteits-
principe. Dit houdt in dat de opvang van kinderen zo dicht mogelijk bij huis 
moet worden gezocht. Bij voorkeur groeien kinderen op bij hun biologische fa-
milie; pas als dat niet mogelijk is komt opvang in het eigen land in aanmerking 
(bijvoorbeeld in pleeg- of adoptiegezinnen), en alleen als dat niet mogelijk is, 
mag het kind internationaal geadopteerd worden. Dit principe heeft er onder 
meer toe geleid dat er tegenwoordig in India en Brazilië meer kinderen in het 
land zelf geadopteerd worden dan er naar het buitenland gaan (Selman, 2000). 
Dat laatste betekent overigens ook dat er de laatste jaren steeds meer ‘special-
needs’ adoptiekinderen naar Nederland komen (naar schatting ongeveer één-
derde van het totale aantal internationale adopties), omdat er voor kinderen 
met bijvoorbeeld een hazenlip, hartgebrek of klompvoetje geen gezin in het 
land van herkomst gevonden kan worden. 

Naar aanleiding van het Haags Adoptieverdrag hebben adoptieorganisaties 
hun werkzaamheden aangepast. Zo heeft Wereldkinderen, de grootste adoptie-
organisatie in Nederland, in de landen van herkomst tal van projecten opgezet 
die de opvang van kinderen in het eigen gezin of in het eigen land actief sti-
muleren, zoals bijvoorbeeld dagopvang aan ondervoede kinderen in Peru (die 
daardoor bij hun biologische moeder kunnen blijven) en pleeggezin-projecten 
in landen als China voor de opvang van vondelingen.

De psychologische ontwikkeling van adoptiekinderen

Van Nijnatten betoogt dat de breuk tussen moeder en kind het adoptiekind ern-
stig stoort in de psychologische organisatie van zijn leven (p. 301) en dat adop-
tiekinderen daardoor een meer dan gemiddelde kans lopen op het ontwikkelen 
van ernstige stoornissen (p. 302). Tegen dergelijke ongenuanceerde uitspraken 
is vanuit empirisch onderzoek veel in te brengen. Kinderen die op jonge leeftijd 
internationaal geadopteerd werden, blijken zich even goed te kunnen hechten 
aan hun adoptieouders als niet-geadopteerde kinderen (Juffer & Rosenboom, 
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1997; Juffer, Bakermans-Kranenburg & Van IJzendoorn, 2005). Niet zozeer de 
scheiding met de biologische moeder maar het verblijf in een depriverend kin-
dertehuis heeft ernstige gevolgen voor de gehechtheid en de cognitieve ont-
wikkeling van kinderen (Vorria, Papaligoura, Dunn, Van IJzendoorn, Steele, 
Kontopoulou & Sarafidou, 2003). En meta-analytisch onderzoek toont aan dat 
adoptiekinderen veel beter presteren op IQ-tests en op schoolvaardigheden ver-
geleken met hun leeftijdsgenootjes die achterbleven in het kindertehuis (Van 
IJzendoorn, Juffer & Klein Poelhuis, 2005). Wat betreft de cognitieve ontwikke-
ling vonden we geen verschillen tussen kinderen die in hun eigen land werden 
geadopteerd en kinderen die internationaal werden geadopteerd (ibid.).

Recentelijk hebben wij een meta-analyse uitgevoerd naar de gedragsproble-
men en aanmeldingen bij de hulpverlening van adoptiekinderen (Juffer & Van 
IJzendoorn, 2005).1 Opvallend genoeg vonden we dat internationaal geadop-
teerde kinderen significant minder gedragsproblemen hebben en dat er voor 
hen significant minder vaak een beroep wordt gedaan op de hulpverlening ver-
geleken met binnenlands geadopteerden (ibid.). Ook vonden we in deze meta-
analyse dat internationaal geadopteerde kinderen die vóór de adoptieplaatsing 
geen extreme ondervoeding, verwaarlozing of mishandeling hadden meege-
maakt, nauwelijks meer gedragsproblemen hebben dan niet-geadopteerde kin-
deren (ibid.).

Conclusie

Het Haags Adoptieverdrag heeft er toe geleid dat internationale adoptie op een 
verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Steeds meer zendende en ontvangende 
landen sluiten zich aan bij dit verdrag, hetgeen er al toe heeft geleid dat steeds 
meer kinderen in hun eigen familie of land worden opgevangen. Toch zullen 
er ook in de toekomst (‘special-needs’) kinderen te vondeling worden gelegd of 
worden afgestaan, waarvoor geen gezin in het eigen land kan worden gevon-
den. Over hun toekomst in buitenlandse adoptiegezinnen hoeven we echter 
niet pessimistisch te zijn. Vanuit empirisch onderzoek kunnen we de conclu-
sie trekken dat de overgrote meerderheid internationaal geadopteerde kinde-
ren even goed functioneert als niet-geadopteerde kinderen. Ook ontwikkelen 
internationaal geadopteerde kinderen zich veel beter dan kinderen die in een 
kindertehuis moeten achterblijven en functioneren zij beter dan binnenlands 
geadopteerde kinderen. 

Een fundamenteel recht van het kind is het recht op het opgroeien in ge-
zinsverband: ‘Ieder kind verdient een thuis’. Gezien de negatieve effecten van 
kindertehuisopvoeding op de ontwikkeling van kinderen (Vorria e.a., 2003; Van 
IJzendoorn e.a., 2005) is deze leus maar al te waar. Zolang er kinderen zijn die 
een ‘thuis’ ontberen, draagt internationale adoptie bij aan een positieve ontwik-
keling, zowel voor als van het kind.
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1   Het meta-analytisch onderzoek genoemd in deze reactie wordt uitgevoerd binnen het 

project ‘Brug tussen praktijk en wetenschap’, gefinancierd door het VSBfonds, Fonds 1818, 

het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid en de Stichting Kinderpostzegels.


