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Weet jij wie ik ben?  Adoptie en de Paranormaal therapeut 

Voorwoord 
 
 
Het schrijven van de scriptie heeft veel van mijn persoonlijke ontwikkeling losgemaakt. Dankzij de hulp 
van anderen, ben ik zover gekomen om de scriptie tot goed resultaat te brengen. Het is niet altijd 
gebruikelijk om de mensen op de deze manier te bedanken en toch wil ik dit via deze weg doen. 
 
• Mijn man, Bas van Winkelhof 
Bedankt voor je geduld. Al aardig wat van mijn vrije uren waren weg waardoor we niet altijd wat samen  
konden doen. Dit kon wel eens botsen, maar ondanks dat heb je me wel de vrijheid gegeven om school 
goed af te ronden. En jouw trots richting mij heeft mij enorm gesterkt om steeds door te gaan ook al zag 
ik het soms niet meer zitten. En je kritische blik op de scriptie waren zeer verhelderend.  
 
• De scriptiebegeleider Wyneke van Nouhuys-Schothorst 
De tijd en de gastvrijheid in haar woning die ze voor me heeft genomen. Al eerder heeft ze mij begeleidt 
en dat heb ik zo prettig ervaren dat ik dit nu ook wilde. Zeker met het eindgesprek vind ik het fijn dat er 
een vertrouwd persoon naast mij zit en dit gevoel geeft zij mij heel duidelijk. 
 
• Mijn vriendinnen Vera en Angelique 
Ik heb veel steun van hun gekregen door te mogen bellen, te mopperen en vooral de emoties te mogen 
uiten. Als ik vastliep kreeg ik weer tips om door te gaan. Ook hun kritische blik heeft mij geholpen. 
 
• Alle mensen die aan de enquêtes hebben meegedaan en ingevuld. 
• Nico, een haptonoom therapeut wil ik graag vermelden  
• Moeders en geadopteerden die reacties hebben gegeven via de mail en internet.  
 
Natuurlijk wil ik ook de mensen bedanken die tips hebben gegeven hoe efficiënt te werken met de 
computer. Degene die alle scripties hebben uitgeprint en in elkaar heeft gezet. Boeken die ik mocht 
lenen en alle tips in het algemeen. Net om het even wat mooier te maken. 
 
Vijf jaar lang heb ik de opleiding tot paranormaal therapeut op Het Johan Borgman College gevolgd. 
Wanneer ik straks de diploma heb gaat het werk echt beginnen. Zonder de steun en luisterend oor van 
bovengenoemde en andere vrienden en kennissen had ik het nooit zover geschopt.  De momenten dat 
ik onzeker was of het allemaal even niet zag zitten werd ik toch maar aangemoedigd. Daar wil ik een 
ieder voor bedanken. 
 

Daarom wil ik jullie graag een symbool geven waar ik persoonlijk veel mee werk. 
Het plaatje toont waar mijn kracht in zit. De handen met hun energie.  

En dit wil ik graag met jullie delen 
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Samenvatting 
 
 
 
Aan de titel te zien, gaat de scriptie over adoptie. Hoe heb ik dit verdeeld en wat kan de lezer hiervan 
opsteken. Hieronder wordt in het kort uitgelegd hoe ik de hoofdstukken verdeeld heb en de volgorde 
ervan.  
Niet iedereen weet wat adoptie is. Ze worden vaak vergeleken met pleegkinderen. In het eerste deel 
van de scriptie gaan we kijken wat adoptie is en inhoudt. Welke mensen adopteren kinderen en wat is 
hun motivatie. Hierin worden ook mogelijke scenario’s weergegeven waarom een kind geadopteerd 
wordt.  
Daarna gaan we er wat dieper op in, wat de problematiek van adoptie is. Er wordt vooral diep in gegaan 
op hechtingsstoornissen omdat dit een van de belangrijkste kenmerken zijn van adoptiekinderen/ 
jongeren die hier tegenaan lopen.   
Er wordt een verhaal van een geadopteerde vertelt. Dit is mijn persoonlijk verhaal. Een verhaal wat niet 
als gemiddeld voorbeeld gebruikt kan worden, maar wel een verhaal wat gevoelens weergeeft waar 
veel adoptiejongeren/ volwassen mee te maken hebben. 
Daarna gaan we wat dieper op in hoe je geadopteerden kan begeleiden in hun problematiek van 
adoptie, gericht op de paranormaal therapeut. De enquêtes die uitgedeeld zijn aan een groep 
adoptiejongeren worden tussen de uitleg door weergegeven. Ook heeft er een onderzoek 
plaatsgevonden bij een groep paranormaal therapeuten die in de scriptie zijn verweven. 
 
Het laatste deel gaat over mijn visie en conclusie wat ik in de loop van het schrijven van de scriptie ben 
tegen gekomen. 
 
Door middel van foto’s van de reis die ik naar Colombia gemaakt heb in 2003, en gedichten die mij 
persoonlijk geraakt hebben die over adoptie gaan. Ik probeer de informatie op een prettige en 
overzichtelijke wijze neer te zetten voor de lezer. In de bijlagen vind je de literatuurlijst, informatie en de 
enquête in terug. 
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Hoofdstuk 1:  Inleiding 
 
 
 
Er werd in het begin van het schooljaar gevraagd welk onderwerp je voor je scriptie wilde gebruiken. 
Deze keuze was al reeds eerder besloten om te gaan gebruiken. Het onderwerp adoptie. Ikzelf ben 
geadopteerd toen ik vier was. Ik heb in mijn vijf jaar school geen enkele paranormaal hulpverlener/ 
therapeut gezien die geadopteerd is of er ook iets mee doet. Ik wist totaal niet waar ik kon beginnen en 
heb dus maar eerst veel informatie overal vandaan gehaald. 
 
Mijn doelstelling is het inzicht geven van adoptiekinderen en jongeren met hun specifieke kenmerken. 
Dit kan van cruciaal belang zijn wanneer deze groep bij een paranormaal therapeut komt. Omdat zij niet 
veel van adoptie afweten, is het belangrijk dat zij deze specifieke kenmerken herkennen. Door deze 
kennis in de scriptie te verwerken hoop ik duidelijkheid te verschaffen. De geadopteerde hebben meer 
mogelijkheden waarbij zij terecht kunnen, mocht de reguliere gezondheidszorg geen tot weinig baat 
hebben. 
 
De reden dat ik de titel: “Weet jij wie ik ben?” genoteerd heb is omdat ik deze vraag vele malen aan 
mezelf heb gesteld in mijn leven. Doordat mijn naam, geboortedatum en plaats niet bekend is, kunnen 
we niet achterhalen wie ik nu werkelijk ben. Ik heb twee keer een naam gekregen. Een keer in Colombia 
en een keer in Nederland.   
De wijsheid dat je van binnenuit wel weet wie je bent, is niet altijd genoeg voor een persoon om te 
achterhalen wie je nu in werkelijkheid ben. Ik wilde toch altijd graag een bevestiging hebben op ‘iets’. 
Het verstand kan het dan wel weten, maar hoe integreer je dit met het gevoel. Als ik weer in een fase 
zat dat ik het via een andere weg dan van binnenuit probeerde te zoeken, kwam de titelvraag vaak naar 
boven.  
De ondertitel geeft aan welke doelgroep ik heb willen bereiken. In het begin was dit alleen voor de 
paranormaal therapeut, maar ik ontdekte dat een geadopteerde weinig weet van paranormaal 
therapeuten en door middel van deze scriptie probeer ik hierin een verbinding te maken.   
Om voor een niet geadopteerd persoon, te kunnen begrijpen hoe het voelt voor een geadopteerd kind 
dan wel jongere iets basaals te missen, zou het voor deze persoon nodig zijn om beide ouders verloren 
te hebben. Het verliezen van beide ouders komt een stukje overeen met het gevoel dat geadopteerden 
over het algemeen hebben. 
 
Een keer in de maand ga ik naar een spirituele kring toe, waar ervaringen van elkaar besproken 
worden. Er wordt gewerkt aan mensen die hulp zoeken en je eigen ervaringen worden doorgenomen. 
Op het moment dat ik het heel erg moeilijk had met mijn adoptie, heeft een van deze mensen een 
tekening voor mij gemaakt. Dit is midden in de nacht gemaakt vanuit haar gevoel. Deze tekening staat 
op de voorkant en de persoon die getekend is ben ik. Een jonge vrouw die kijkt naar de baby die ze in 
haar arm vasthoudt. De vertaling is voor mij dat ik als jonge vrouw er klaar voor ben om voor haar 
innerlijke kind (wat veel heeft meegemaakt) te zorgen. Het kindje mag zich nu uiten wie het nu werkelijk 
is en hoeft zich niet volwassen te gedragen en voor de ander te zorgen. De kleur rood is voor mij 
geaard staan en de kleuren eromheen zijn de aura. De energiekrachtvelden die om ieders lichaam heen 
zitten. Mijn kracht wordt daarin getekend. Het er mogen zijn wie ik nu ben. 
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Hoofdstuk 2:  Wat is adoptie? 
 
 
 
De geschiedenis van adoptie gaat ver terug in het verleden. Het begon niet meteen bij de evolutie van 
de mens maar duizenden jaren later. Toen eenmaal ‘adoptie’  bekend werd heeft het aantal 
verschillende fases doorstaan om de huidige adoptiewetten in te voeren. Een algemeen bekend 
fenomeen in vorm van adoptie is het verhaal van Mozes. Het jongetje wat op de Nijl ten vondeling werd 
gelegd, dat geadopteerd werd door de dochter van de farao. 
De stichters van Rome (Remus en Romolus) waren beide ten vondeling gelegde broertjes. 
Waarschijnlijk (dit verhaal is niet zeker) is dat de reden geweest dat zij de eerste serieuze wetgeving 
voor adoptie tot stand brachten. De Romeinen zagen dit als een verlengstuk van hun godsdienst. Zij die 
kinderen aannamen wisten dat familiestukken zo veilig bleven. 
Het woord adoptie komt dus ook van het Latijnse woord adoptare, dat als 1e betekent ‘uitkiezen, 
aannemen’ en als 2e ‘in het bijzonder in de familie opnemen’ betekent. Bij adoptie wordt een kind 
door mensen,die niet zijn natuurlijke ouders zijn, in het gezin opgenomen.   
Een adoptiekind heeft géén familierechtelijke betrekkingen meer met de oorspronkelijke familie. Dit 
komt door de adoptie uitspraak. Alle banden zijn dan doorgesneden. Het is ook niet de bedoeling dat 
het kind mettertijd weer terug gaat naar zijn oorspronkelijke familie. De nieuwe ouders worden dan de 
wettelijke ouders, wat voor het kind betekent dat het dezelfde rechten krijgt als een biologisch kind.  
 
Een adoptiekind en een pleegkind worden wel eens verward met elkander. Daarom wil ik in het kort  
vertellen wat het grootste verschil is met een adoptiekind ten opzichte van een pleegkind: 
Een pleegkind heeft nog familierechtelijke betrekkingen met de oorspronkelijke familie. (het houdt zijn 
ouderlijke familienaam) Een pleegkind is/wordt tijdelijk bij een gezin ondergebracht, met het streven dat 
het uiteindelijk weer terug kan/gaat naar zijn biologische familie. 
 
Het grondbeginsel van de adoptiewetten ligt dus bij de Romeinen. Vele jaren later werd adoptie 
binnenshuis gehouden bij kerkelijke gemeenschappen. Vondelingen werden bij kloosters neergelegd. 
Het ging niet om recht maar om liefdadigheid. Zo zijn er rond adoptie vele periodes waarin adoptie even 
de aandacht kreeg, maar niet altijd is hier informatie over gevonden. 
 
Op 1 November 1956 werd de Nederlandse adoptiewet in werking gezet. Tot die tijd was in Nederland 
adoptie wettelijk niet mogelijk. Jaren daarvoor, terug tot begin negentiende eeuw zijn er volop 
discussies ontstaan over adoptie. Ouders hielden van deze kinderen en wilden wettelijk dit kind bij zich 
houden en verzorgen met alle rechten en plichten zoals die van biologische kinderen. Er kwamen wel 
kinderwetten en voogdijschappen, maar in al die jaren bleef het chaotisch voor de zorg van het kind en 
de wet. 
Natuurlijk was niet alles tot na de totstandkoming van de adoptiewet van 1956 goed geregeld. Er 
zouden nog flink wat wetswijzigingen komen, meningsverschillen tussen betrokken en nieuw opgerichte 
organisaties en ook de jurisprudentie speelde een grote rol. In vergelijking met andere landen duurde 
het erg lang voor er in Nederland een adoptiewetgeving kwam.  
Aanvankelijk werden voornamelijk kinderen geadopteerd van Nederlandse ongehuwde moeders. Begin 
jaren zeventig nam het aantal Nederlandse adopties sterk af en ging men zich langzamerhand richten 
op het adopteren van buitenlandse adoptiekinderen. Vanaf 1956 tot 1984 zijn er rond de 30000 
Nederlandse en buitenlandse kinderen geadopteerd. 
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Veel publicaties, zoals de schrijver Jan de Hartog, die via de televisie mensen aanspoorde kinderen uit 
het buitenland te adopteren. En veel onderzoeken in de daarop volgende jaren zorgden er voor dat het 
adopteren van buitenlandse adoptiekinderen snel toenam. 
  
Door de grote vraag naar adoptie werd de adoptievereniging ‘Wereldkinderen’ opgezet. Vereniging voor 
hulp aan kinderen in nood zoals zij dit zelf zeggen. Hun belangrijkste aandachtsgebied zijn adoptie, 
projecthulp en sponsorouderschap. Naast Wereldkinderen zijn er ook andere adoptiebureaus maar 
deze is tot zover het bekendste en het grootste. 
 
Hoewel er al enkele jaren kinderen uit het buitenland werden geadopteerd, kwam in 1988 pas de wet 
'opneming van een buitenlands kind ter adoptie' tot stand. Niet lang daarna werd de verplichte VIA 
(Vereniging Interlandelijke Adoptie) -cursus in het leven geroepen. 
 
Hoewel de laatste tijd er minder kinderen geadopteerd worden in gezinnen die al biologische kinderen 
hebben, is de stroom van aanvragen nog steeds zeer aanwezig. De resultaten van medische 
hulpmiddelen om zwanger te worden zijn steeds geavanceerder geworden waardoor het aantal 
aanvragen in de toekomst wellicht lager wordt. Ouders, waarvan er in elk geval een niet ouder is dan 40 
jaar, mogen kinderen adopteren. Vanwege de leeftijdsgrens en de latere leeftijd om kinderen te willen 
krijgen, neemt het aantal adopties ook af. Door dit weten is nu de discussie gaande om de leeftijdsgrens 
te verhogen. 
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Hoofdstuk 3:  Achtergronden adoptiekinderen 
 
 
 
Belangrijk is te weten waar een adoptiekind vandaan komt en wat zich hiervoor allemaal heeft 
plaatsgevonden. Vooral wat oudere adoptiekinderen hebben al een ‘leven’ achter de rug waar men niet 
te kortzichtig over moet zijn. Men weet niet wat hiervoor gebeurd kan zijn en veel van de problematiek 
komt voort uit onwetendheid. Een simpel grapje door bijvoorbeeld iemand van achteren te laten 
schrikken kan veel angsten en stress creëren bij een kind dat altijd stil moest zijn voor eventueel 
gevaar. Volgende subparagrafen gaan hier wat dieper op in.  
 

2.1 Ontkend  
 

Een kind voelt al vanaf de geboorte en vaak zelfs ervoor dat het er wel is maar niet gezien mag worden. 
Het kan wel gewenst zijn, maar de omgeving zet grote druk op de zwangere vrouw en die angsten 
komen direct bij het ongeboren kindje. 
Vooral in landen waar het geloof, voor mij het meest bekende het katholisme, is hier erg streng in. 
Er worden in dit soort landen weinig tot geen seksuele voorlichting gegeven. De paus is de persoon die 
bepaalde wetten hanteert waar men zich aan moet houden.  
De vrouw mag geen gemeenschap voor het huwelijk hebben. Zij mag geen voorbehoedmiddelen 
gebruiken. Zodra de vrouw toch zwanger is mag het geen abortus plegen omdat het tegen ‘Gods wil’  is 
want elk kind is ‘Gods kind’. Een adoptie wordt eerder aanvaard dan het ‘dood’ maken van Gods 
geschenk uit de hemel. 
Het botst als je dit zo leest eigenlijk tegen elkaar op. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist in dit 
soort landen veel jonge meisjes in onwetendheid zwanger worden en niet altijd weten hoe dit tot stand 
is gekomen. Het lijkt logisch maar zoals het met alle onwetendheid is, ontbreekt de juiste kennis, 
waarmee je deze groep vrouwen in een moeilijke positie zet. 
 
Zij worden vaak verstopt door de familie tot het kind geboren is. De familie neemt de opvoeding van dit 
kind op zich, of het kind word in een tehuis gezet, of is voorbestemd om geadopteerd te worden. 
Vroeger hadden ze hier speciale tehuizen voor deze vrouwen.  
Het zwijgen van dit ‘voorval’ wordt opgelegd door de familie en dit brengt de nodige problemen op zoals 
het niet serieus genomen worden. Vooral het gemis van een kind die ze niet kennen maar wel gebaard 
hebben is enorm groot.  
 
Het kind groeit op met de gedachte dat het niet bestaat en voelt zich al snel teveel in zijn omgeving. 
Vaak zijn zij terughoudender naar anderen toe en zijn te verlegen. Het liefst gaan ze dingen doen die 
anderen niet zien. Het wil zich wel hechten maar onbewust blijft het terughoudender voor het geval dat 
hij teveel wordt. Vooral positieve reacties heeft dit kind nodig om zich welkom te voelen. 
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2.2 Niet gewenst 
 
Dit lijkt heel veel op de voorgaande subparagraaf, maar ook hier zijn er andere gevoelens die erbij 
meespelen. Bij ontkend, zijn er ook vrouwen die graag het kind wel willen houden, maar door druk van 
buiten dit niet mochten. Dit komt ook voor bij niet gewenste zwangerschappen. Het een kan niet zonder 
het ander. 
 
 
Er is een groep vrouwen die seksueel actief zijn en ongewenst zwanger worden. Zij kunnen geen goede 
voorlichting gehad hebben of waren te makkelijk met eventuele voorbehoedsmiddelen. Een paar 
oorzaken dat een ongewenste zwangerschap niet afgebroken wordt is het geloof, familie wil dat zij het  
houden, maar ook het te laat weten dat ze zwanger zijn speelt een grote rol. Geld speelt een grote rol 
bij de keuze het kind te willen houden, voor een goede opvoeding. Als zij zichzelf al slecht kunnen 
onderhouden hoe moet dit dan met een kindje erbij?  
 
Het ongeboren kindje maakt meestal in de buik contact met de moeder en de moeder reageert hier op 
door bijvoorbeeld liefdevol over de buik te strelen. Wanneer het ongewenst is door de moeder zelf 
maakt het wel contact, maar het liefst voelt ze helemaal niets. Elke beweging die het kindje maakt 
brengt alleen maar stress met zich mee bij deze vrouw. Zodra het kindje geboren wordt wil de vrouw dit 
niet zien omdat het te pijnlijk is voor haar. Er zijn ook vrouwen die het kindje wel willen zien en vragen 
vergiffenis voor de keuze die gemaakt wordt. Het kind krijgt alle ladingen van druk op zich neergelegd. 
 
Vrouwen worden niet alleen maar zwanger uit liefdesrelaties. Helaas zijn er veel vrouwen zwanger 
geworden door incest. Op brute wijze wordt hun hele leven verstoord. De familie wilt hier niks van 
weten. Vrouwen krijgen vaak zelf de schuld en worden als vies aangekeken. De vrouw zelf is radeloos 
en voelt zich in de steek gelaten door de maatschappij, maar vooral door de mensen die haar nabij zijn. 
Dit stukje kan je ook plaatsen bij het ontkennen van zwanger zijn, omdat de omgeving hier niet mee 
weet om te gaan en daarmee veel kapot maakt uit eigen angst. 
Het kind voelt dat het niet uit liefde is verwekt en voelt dan ook alle angstige en radeloze gevoelens van 
de moeder. 
 
Tegenwoordig is het in sommige landen verplicht om het kindje een maand te houden om dan te 
beslissen of het geadopteerd mag worden. Er zitten positieve kanten aan omdat de vrouw niet direct 
een keuze maakt waarvan ze later spijt van kan krijgen. 
Het lijkt mij persoonlijk aan de andere kant een vreselijke tijd als je een klein onschuldig mensje in je 
armen hebt en dit wegdoet omdat je geen andere mogelijkheden hebt. Het beeld blijft op je netvlies 
staan. Ik denk dat je schuldgevoelens alleen maar groter worden. Negen van de tien keer is het 
weggeven van je kind geen gemakzucht. Hoe dit bij incest gevallen is, is mij onbekend. 
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2.3 Vondelingen 
 
Er is weinig aandacht voor deze groep omdat het een klein percentage is, in verhouding met mensen 
die ongewenst en ontkend zijn. Persoonlijk zet ik dit stukje er wel bij, dit omdat ik zelf een vondeling 
ben.  Er is weinig te vinden voor en over deze groep kinderen. Alles wat hieronder beschreven staat is 
mijn eigen visie en kennis. 
 
Een moeder die een baby heeft en de druk van het kind hebben niet aankan, legt het kind op een plek 
neer, waar veel mensen voorbij lopen. Dit kan bijvoorbeeld midden op straat zijn, of het kind wordt bij 
kerken gelegd. De moeder staat vaak toe te kijken hoe de hulpeloze baby gevonden wordt. Zij weet zelf 
niet waar het terecht komt en kan alleen maar hopen dat het goed komt met het kindje. Dit gebeurt veel 
in panieksituaties en het komt voor dat ze er vreselijk spijt van krijgen, terug gaan naar die plek, maar 
dan niet weten waar het kind zich bevindt.  
Dit is een wezenlijk verschil met de voorgaande paragrafen omdat wanneer het kind ter adoptie wordt 
afgestaan, er vaak wel mogelijkheden zijn dit te kunnen achterhalen. Vooral met de nieuwe regeling dat  
de biologische moeder op de foto moet voor het dossier van het kind wat later afgestaan wordt. Dit is 
niet bij alle landen zo die kinderen ter adoptie afstaan. 
 
Er zijn kinderen die net kunnen lopen en net niet of wel kunnen praten als ze naar een plek worden 
gebracht, die voor hen onbekend is. De ouders laten het kind achter waardoor het kind gaat huilen en  
zich eenzaam voelt. Wanneer het kind gevonden en opgevangen wordt, weet het kind dat het wel 
ouders heeft, maar niet waar en hoe ze heten juist omdat de kinderen zo klein zijn.  
 
Door oorlogen en rampen komen ook veel kinderen alleen te staan. Deze groep wordt wel sneller 
opgevangen omdat het vaak massaal gaat. Hulpdiensten komen in actie en zoeken snel onderdak bij 
familieleden of instanties. Dit sluit niet uit dat zij geen trauma er aan over houden. Vooral de kinderen 
die al wat ouder zijn, zijn zich bewust van de situatie waarin zij zich bevinden. De nieuwe ouders 
denken er (absoluut met de beste bedoelingen!!!) goed aan te doen, de voorgeschiedenis weg te 
drukken omdat het kind het nu ‘goed’ heeft en dit niet meer hoeft mee te maken. Dit werkt averechts 
omdat een kind wel degelijk een geschiedenis voor zich heeft wat de rest van zijn of haar leven 
beïnvloedt.  
 
Je hoort ook vaak dat kinderen die iets vreselijk mee hebben gemaakt, dit bewust uitschakelen omdat 
het te onverdraagzaam is om mee te leven. Onbewust blijft dit aanwezig en net als de rest beïnvloedt 
het hun levenswijze, maar vaak is dit bij deze groep kinderen moeilijk te achterhalen juist door dit 
‘zwarte gat’.  Het is vaak moeilijk voor de ouders om te achterhalen waarom een kind bepaald gedrag 
vertoont. 
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Hoofdstuk 4:  De (adoptie) Ouders 
 
 
 
Het VIA (Voorlichting Interlandelijke Adoptie) bereidt de ouders voor op het kindje dat in het gezin komt 
nadat zij zich hebben ingeschreven voor de adoptieprocedure. Hier komt de problematiek veel aan de 
orde maar ook de weg van de adoptie wordt geheel uitgelegd. Een kind adopteren is niet zo maar even 
een papiertje invullen. We gaan wat dieper in op wat de motivatie heeft gegeven om een kind te 
adopteren. Ervaring van het VIA is, als de ouders geen raad meer weten met het kind zij sneller naar de 
hulpverleners stappen.  

3.1 Wat voor groep ouders adopteert? 
 
De grootste reden om een kind te adopteren is voor 80% omdat de ouders kinderloos zijn. Nadat zij het 
hele medische circuit in geweest zijn, is de wachttijd van een adoptiekind ook nog eens gemiddeld  4 
jaar. Dit ligt aan het land van herkomst. Deze groep ouders hebben over het algemeen een ontzettende 
sterke wil en uithoudingsvermogen.  
Door de moderne medische wetenschap raken tegenwoordig vrouwen die moeite hebben met zwanger 
worden, sneller zwanger, waardoor de groep adoptieouders kleiner wordt. 
 
Dan heb je een groep ouders die met veel moeite hun eerste kind konden krijgen en toch meer kinderen 
willen. Sommige willen niet nog een keer de hele molen in en besluiten een kind te adopteren. De 
wachttijd is meestal iets langer,  juist omdat ze al een biologisch kind hebben. 
 
Een derde groep adoptieouders heeft meestal al een of meerdere biologische kinderen. Zij kiezen vaak 
niet direct een baby maar een peuter of kleuter. Deze ouders zijn zorgzaam, gevoelig en serieus Zij 
komen meestal uit kringen die een duidelijke levensovertuiging hebben, onverschillig of deze nu 
religieus, politiek, humanistisch getint is. Zij hebben een bepaalde, vaak vastomlijnde visie op het leven 
en de wereld zoals die er vandaag uitziet. Zij voelen zich medeverantwoordelijk voor wat er in de wereld 
gebeurt en vanuit die visie willen zij graag een steentje bijdragen: adoptie van een derde wereldkind is 
dan een concrete manier om een mens een kans op een beter leven te bezorgen. 
De adoptieouders beschouwen het gezin als de beste plek voor een kind om in op te groeien, waar zo’n 
kind warmte en beschutting krijgt en waar het voldoende emotionele bagage meekrijgt om later als een 
volwassen mens in die wereld te kunnen staan. Dit blijkt al uit het feit dat zij willen adopteren. 
Deze gezinnen bezitten een hechte structuur met een grote onderlinge emotionele betrokkenheid, een 
duidelijke onderlinge afhankelijkheid en duidelijke grenzen.  
 
Juist voor deze groep ouders is de optimale opvoeding van een problematische adoptiekind moeilijk te 
bereiken. Er worden onbewust hoge eisen gesteld aan de moeder en het kind zoals hechting. Een hecht 
gezin is voor een adoptiekind in het algemeen en vooral voor het Geen-Bodem- Syndroom 1ronduit 
minder geschikt. Daarnaast ben ik wat terughoudender naar deze ouders toe, omdat zij juist vanwege 
hun levensovertuiging niet altijd beseffen ‘wie’ zij in huis halen. Zeker oudere adoptiekinderen hebben al 
een leven hiervoor gehad en daar wordt door de meeste ouders niet meteen naar gekeken. Door deze 
problematiek kan het zover gaan dat hele gezinnen uit elkaar gaan. 
 
 

                                                 
1 Zie hoofdstuk vier over de kenmerken van deze ziekte. 
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Een ideaal adoptiegezin is er niet. Daarbij speelt cultuur, geloofovertuigingen, de omgeving een te grote 
rol bij om een gezin ideaal te noemen. In Amerika heeft men wel een model gemaakt die de 
gezinsdiagnostiek onder de loep heeft genomen om te kijken wat voor soort ouders er zijn in een  
 
gezin.  Het GDS (Gezins Dimensie Schalen) genoemd. Het karakter van de laatste groep ouders die ik 
hierboven beschreven heb komt hier uit voort. 

3.2 Adoptie, wanneer vertel je dit? 
 
Op welke leeftijd adoptiefouders het beste kunnen beginnen met vertellen over de identiteit van het 
adoptiekind is nog steeds onduidelijk. Het lijkt erop dat de meeste adoptie ouders ermee beginnen als 
het kind 4 jaar is. 80% van de kinderen jonger dan 4 jaar bleek niets van de voorlichting te begrijpen. 
Ook zijn er gevallen waarbij op latere leeftijd gedragsstoornissen ontstonden, omdat het kind nog te 
jong was. Adoptie ouders die besloten hebben om op latere leeftijd voorlichting aan het kind te geven 
lopen het risico dat anderen er eerder over beginnen, waardoor de kans groot is dat het kind helemaal 
in verwarring gebracht wordt. Inmiddels is men tot de ontdekking gekomen dat adoptiekinderen 
harmonischer opgroeien als er openheid is ten aanzien van hun afkomst.  
Als adoptiekinderen op een leeftijd zijn gekomen dat ze zelf gaan zoeken naar hun eigen identiteit kan 
dit wel eens leiden tot teruggaan naar het land van herkomst, tijdens een vakantie of misschien wel voor 
altijd. Meestal is er in het land van herkomst niet veel nieuwe achtergrondinformatie te vinden.  
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3.3 Adoptie van nu. 
 

Vanuit het oogpunt adoptie gezien, zijn de criteria waaraan adoptieouders moeten voldoen serieus 
onder de loep genomen. Dit vanwege de toenemende problematiek in adoptiegezinnen.  
De Raden voor de Kinderbescherming, die immers de gezinsonderzoeken verrichten ten behoeve van 
adoptie, worden regelmatig geconfronteerd met ernstige problemen en uit de hand gelopen situaties in 
dezelfde gezinnen waarvoor zij destijds een positief advies hadden afgegeven.  
 

Een zorgeloze, afstandelijke, weinig kwetsbare en individualistische ingestelde ouder zou soms 
een problematisch adoptiekind wat moeilijk hecht en afwijkend gedrag vertoont beter kunnen 
behandelen dan een ouder die wel kwetsbaar en gevoelig is. 
Alleen deze ouders adopteren GEEN kind. 

 
Gelukkig constateren zij dat de ouders van nu veel beter dan vroeger geïnformeerd worden over alle ins 
en outs van adoptie. De gezinsonderzoeken worden veel beter uitgebreid en er wordt niet alleen 
gekeken hoe de ouders nu zijn maar hoe zou zich zouden kunnen gedragen in de toekomst.  
Ouders die kinderloos zijn, worden aangeraden, zodra alle medische handelingen achter de rug zijn, 
eerst ruim de tijd te nemen voor heroriëntatie alvorens een weloverwogen besluit betreffende adoptie te 
kunnen nemen.  
 
Gezinnen met al biologische kinderen nemen minder vaak dan vroeger een adoptiekind in huis. 
Waarschijnlijk door alle publicaties van de problematiek waar sommige gezinnen in zich bevinden. 
Programma’s zoals Spoorloos is zo’n media. Maatschappelijk gezien, zijn de gezinnen van 
tegenwoordig ook niet meer zo groot als vroeger. 
 
Het komt nu vaker voor dat er een financiële adoptie plaatsvindt. Het kind blijft in land van herkomst en 
de ouders in bv. Nederland zorgen voor geld zodat het kind naar school kan gaan. Ze worden goed 
verzorgt door bekende grote hulporganisaties die op dit terrein werkzaam zijn. Foster Parent is zo’n 
hulporganisatie. 
 
Ouders van nu durven sneller naar hulpinstanties te gaan (Het bureau VIA heeft hierbij een positief 
resultaat geboekt) maar dit houdt niet in dat het minder moeilijk voor hun is om te gaan. Ten slotte 
hebben ze het beste met hun kind en als het kind eventueel uit huis geplaatst wordt blijft dat toch aan je 
knagen. Tenslotte heb jij het kind hier naar toe gehaald en blijft het altijd JOUW kind.  
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Hoofdstuk 5:  Adoptieproblematiek. 
 
 
 
Het zoeken naar en het vinden van informatie over adoptie is redelijk moeilijk. Er zijn speciale boeken 
en sites voor adoptieouders en geadopteerde maar de gevoelens die geuit worden zijn divers. 
Er zijn geadopteerden die het absolute onzin vinden dat ze in een hokje gestopt worden en willen niets 
van adoptie weten. Ze zijn wie ze zijn. Er zijn geadopteerde die het vreselijk moeilijk hebben met hun 
identiteit en het niet weten waar ze vandaan komen. Het valt mij op dat intense gevoelens betreft hun 
adoptie bijna niet geuit worden.  
  

4.1 Hechtingstoornissen 
 
Hechtingsstoornissen, een syndroom wat zijn oorsprong vindt in het ontbreken van affectieve banden in 
de allereerste levensfase. Dit noemt men ook wel Het Geen Bodem Syndroom wanneer deze 
hechtingsstoornis (ziekte) in erge mate aanwezig is.   
De kenmerken hiervan worden zeer goed uitgelegd door de schrijfster Geertje van Egmond, in haar 
boeken ‘Bodemloos bestaan’ en ‘Verbinding Verbroken2’. Deze problematiek is niet alleen bij 
adoptiekinderen geconstateerd, maar ook bij biologische kinderen komen we deze handicap tegen. De 
oorzaak van het ontstaan van hechtingstoornissen ligt dus niet alleen aan deze groep adoptiekinderen 
en het is moeilijk om een de werkelijke oorzaak van deze stoornis te vinden. 
Er wordt tegenwoordig rekening gehouden met genetische en medische achtergronden (de zuigeling is 
te gespannen waardoor enig lichamelijk contact niet mogelijk is). De bevalling kan ook een oorzaak zijn 
wanneer deze zwaar was en het kind zuurstof tekort kreeg.   
Laten we eerst eens kijken wat hechting is. 
 

Met een veilige hechting keert het kind zich naar zijn ouders voor hulp, geborgenheid en 
verzorging. Alleen al de fysieke nabijheid van een ouder kan een gespannen kind geruststellen. 
Het kind vindt de gezamenlijke intieme en liefhebbende relatie prettig en reageert hier op. 
Het kind ontwikkelt nieuwsgierigheid naar zijn omgeving en ontwikkelt ook het verlangen en de 
mogelijkheden om deze omgeving te onderzoeken. Door deze onderzoeking ontwikkelt hij een 
gevoel van competentie en beheersing, terwijl hij weet dat hij kan terugkeren naar de veiligheid 
die zijn ouders hem kunnen bieden op het moment dat de spanningen even te groot worden. 
Een veilig gehecht kind reageert op verlies of verstoring van een significante relatie met woede, 
acuut verdriet, huilbuien, angst en opstandig gedrag. Het kind kan pogingen tot troost afweren, 
kan op zoek gaan naar de 'verloren' ouder en ervaart een intens verlangen naar diens 
aanwezigheid. Hij kan teruggetrokken en lethargisch zijn en de intensiteit van deze gedragingen 
wordt hoger als de tijd verstrijkt. Een afgesneden eerste hechting kan voor een veilig gehecht 
kind betekenen dat het zich daarna hecht aan anderen. 

 
Algemeen gezien zijn alle adoptiekinderen onthecht als ze hier aankomen. Hechting is de basis voor 
alle relaties en kan veilig of beschadigd zijn. Het adoptiekind moet opnieuw leren een tweezaamheid 
aan te gaan met een nieuwe ouder. 
 
 
 

                                                 
2 Informatie over deze boeken vind je terug in de literatuurlijst achterin. 
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4.2 De kenmerken van het Geen-Bodem-Syndroom 
 
De tweezaamheid wat een adoptiekind opnieuw aangaat kan al snel verstoort zijn door het verleden 
waar het kind zich in heeft bevonden. De kenmerken van hechtingstoornissen worden hier stapsgewijs 
beschreven.  
 
 Er is geen Bodem onder het bestaan (geen affectieve banden in de allereerste levensfase). 

Belangrijk is te melden dat alle volgende kenmerken hieronder beschreven rechtstreekse gevolgen 
zijn van dit basale gemis!!!! 
 
 Er is geen lijn in het leven, daardoor weinig gevoel voor tijd en ruimte, de wereld blijft 

ongestructureerd. Er ontstaan hierdoor vaak specifieke leerproblemen: geen of weinig getalbegrip, 
niet kunnen abstraheren, slecht woordbeeld, leerstof beklijft niet. 

 De gewetensontwikkeling is niet op gang gekomen. 

 Er is geen ik, daarnaast geen basaal vertrouwen in volwassenen, met als gevolg onvermogen en / 
of diepgewortelde angst om relaties aan te gaan. 

 Er is een sterke neiging tot het leggen van oppervlakkige, inwisselbare contacten. Hierdoor is de 
problematiek van het gezin voor anderen slecht invoelbaar. Die anderen, inclusief hulpverleners, 
‘zien’ niets of weinig. 

 
 Het kind vertoont survivors gedrag. Schijnaanpassing. Het probeert zich staande te houden door de 

wereld om zich heen voortdurend onder controle te houden. Het is geniaal in het observeren, 
taxeren en manipuleren van de mensen om zich heen. Het besteedt hieraan een groot deel van zijn 
energie, waardoor bijvoorbeeld leerprestaties en creativiteit achterblijven. 

 
 De intieme emotionele banden binnen het gezin worden als bedreigend ervaren. Het appèl van de 

gezinsleden op een vertrouwensrelatie is voor het kind slecht invoelbaar en verwarrend. Het geeft 
het kind soms ook een gevoel van anders-zijn, tekortschieten en eenzaamheid. 

 
 Het vroegste ervaren  – misschien reeds voor de geboorte –  van ‘ontkend’, ‘niet gewenst’, 

‘afgewezen’ en ‘weggedaan’ te zijn, is onvoorstelbaar vernietigend. De basale pijn zoekt vaak een 
uitweg in vernietigingsdrang die zich richt tegen zichzelf (automutilatie), maar vaak ook tegen 
anderen (moeder). Andere bekende uitingen van agressie zijn fysiek geweld, uitingen van 
wreedheid jegens dieren, (dwangmatig) vreten, stelen, vernielen, slapeloosheid, provocerend 
seksueel gedrag en weglopen. Meestal ziet men een onverzadigbare honger naar aandacht. 

 
 Bij zijn handelen gaat het kind meestal te werk volgens het lustprincipe, het heeft nauwelijks 

‘remmen’ en ‘drempels’. 
 
Uitingen van het Geen-Bodem Syndroom zijn niet of nauwelijks gebonden aan bepaalde landen van 
herkomst, leeftijd, huidkleur, culturele achtergrond, enz. 
Wanneer er een kind is met deze emotioneel handicap betekent dit niet automatisch dat zij al deze 
kenmerken vertoont. Belangrijk is te weten welke er wel zijn en hier wat mee te gaan doen. 
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4.3 Identiteitscrisis 
 
Een puber zit in een fase waar het zich losmaakt van de ouders en zijn eigen identiteit opbouwt. De 
tweezaamheid die er is moet tijdelijk afgewezen worden om zich los te kunnen maken van zijn ouders. 
Dit gaat lang niet altijd zonder pijn en dat weten beide partijen zeer goed.  
Een adoptiekind dat erin geslaagd is een tweezaamheid te beleven met zijn tweede ouders komt in die 
periode voor hetzelfde probleem te staan. Ouders van een lastige ‘adoptiepuber’ mogen enthousiast zijn 
want het demonstreert dat het een relatie heeft met zijn ouders. De zinnen van “jullie zijn mijn echte 
ouders niet, ik heb niets met jullie te maken” kunnen heel hard aankomen maar het stelt niets anders 
voor dan een botte opmerking die iedere andere gemiddelde puber ook kan maken. Tenslotte is de 
puber een kanjer in het de ouders het snelst de gordijnen in te krijgen. 
 
Het gecompliceerde bij adoptiejongeren is, dat er naast dit gedrag nog een laag zit, de relatie met zijn 
biologische ouders. Deze groep realiseert zich ineens heel bewust dat het eerder ouders heeft gehad 
en het eigenlijk wil weten waar de wortels liggen. Het willen weten wie ze zijn. 
 
Geertje van Egmond vertelt in haar boek dat de puberteit en adolescentie een periode is waarin zij zich 
voor het eerst werkelijk diep bewust worden van het onherroepelijke verlies van hun echte ouders. Veel 
adoptiejongeren komen dan in een uitgesteld rouwproces3, waarin zij zich erg alleen voelen. Door de rol 
van substituut of vervangouders zijn de eigen adoptie ouders per definitie minder geschikt als 
vertrouwenspersoon in deze moeilijke tijd. Zelfs degene die een uitstekende relatie hebben met hun 
ouders, praten zelden over hun verdriet en het verlangen naar hun verloren ouders. Zij zijn bang hun 
adoptieouders met deze gevoelens te kwetsen of voor ondankbaar worden gezien. 
 

4.4 Adoptiejongeren en hun begeleiding 
 
Naast de paranormaal therapeuten heb ik een onderzoek gestart bij adoptiejongeren door middel van 
een enquête4. In het Engels en Nederlands omdat er ook reacties uit Amerika terug zijn gekomen. Waar 
deze jongeren ook wonen, veel van de problematiek zijn in grote lijnen hetzelfde.  
Er kwamen niet veel reacties terug, waarschijnlijk omdat de normen en waarden een belangrijke rol 
spelen bij adoptiejongeren. Velen komen uit een gelovig gezin en staan daardoor misschien minder snel 
open voor het spirituele in het algemeen.   
Ik heb expres de groep jongeren onderzocht omdat jongere kinderen vaak nog niet echt besef hebben 
van hun adoptie. Ze weten dat dit er is, maar zij zijn meer bezig met het settelen binnen de familie, het 
spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Kinderen zijn juist bezig om zich te binden met hun ouders. En 
zoals in vorig paragraaf aangegeven zitten de jongeren in een tijd om zich juist los te maken van hun 
ouders. 
 
De gemiddelde leeftijd van degene die de enquête invulde was rond 24 jaar. Op een enkeling na, zijn ze 
in hun eerste levensjaar jaar geadopteerd. Meestal in het eerste half jaar. 
 
In de enquête kwam naar voren dat deze jongeren niet direct een probleem hebben met hun adoptie. 
Indirect werd wel aangegeven dat zij er mee bezig waren. Vooral de omgeving attendeert hen er steeds 
op dat ze geadopteerd zijn.  
 
 

                                                 
3 In hoofdstuk 6, rouwverwerking, wordt hier dieper op ingegaan. 
4 De vragen van de enquête staan in de bijlage. 
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Er word duidelijk aangegeven dat het soms door de omgeving als een probleem gezien word. Vragen 
zoals: “Heb je geen behoefte om je biologische ouders te gaan zoeken?” zijn algemene vragen die er 
gesteld worden als de omgeving hoort dat ze geadopteerd zijn. Sommige adoptiekinderen zien er totaal 
anders uit dan hun ouders of broers en zussen. Mijn eigen ervaring is dat er veel vragen gesteld werden 
omdat mijn broer en zus blond waren en blauwe ogen hadden en ik heb als enige donker haar en 
donkere ogen. Het is geen probleem als de paranormaal therapeut ook deze vragen wil stellen, maar 
doe dit wel wanneer je deze jongeren wat langer kent. 
 
Zelf willen de geadopteerden graag gezien worden als een volwaardig gezinslid binnen de familie. Zij 
kennen in principe geen andere familie dan deze. En al zouden ze hun biologische familie gevonden 
hebben, dan blijven deze ouders op de eerste plaats staan. Sommige vertellen zelfs met trots dat zij 
twee families hebben. 
 
90% van de jongeren wilt zijn of haar verleden weten. Dit door middel van rootsreizen, het teruggaan 
naar land van herkomst. Een klein percentage heeft zijn biologische familie teruggevonden, de rest 
heeft geen mogelijkheden meer of wilde dit alleen via post en foto’s weten. Velen willen weten waar ze 
geboren zijn, zijn er vergelijkingen waar ze op terug kunnen vallen? Wat is de reden van hun adoptie? 
Allemaal vragen om het idee te krijgen dat je ergens begonnen bent met je leven. Het stukje gemis dat 
opgevuld wilt worden. Vooral in de pubertijd was dit verlangen het grootst. Hierin word dus duidelijk 
aangegeven dat juist in deze periode zij zich veel bewuster werden van hun adoptie. Daarvoor was het 
een algemeen begrip. En door het op zoek te gaan naar hun eigen identiteit werd dit verlangen 
versterkt. 
 
Vooral de jongeren die nu nog bezig zijn met hun zoektocht, zitten midden in het verlangen naar het 
weten van hun verleden. Sommige hebben veel moeite om het gemis een plek te geven in je zelf omdat 
ze weten dat hun zoektocht niet meer informatie kan geven dan dat ze al hebben. Veel van hen heeft 
goede opvang gevonden bij familie.    
  
Door de enquête en het lezen van verhalen van geadopteerden via internet, is de familie een ontzettend 
belangrijk aspect voor de geadopteerde. Dit is vaak nog het enige wat zij hebben. De meeste adoptie 
ouders leven al vanaf het begin mee dat ze geadopteerd zijn. Juist als de jongeren op zoek zijn naar 
hun biologische familie kunnen ze dit het beste met de ouders doen. Zij zijn hun grootste begeleiders. 
Zij hebben hen tenslotte ook hier naartoe gehaald. Hun intense gevoel van het willen weten waar je 
vandaan komt wordt oppervlakkig besproken met de familie, de echte emoties delen ze met lotgenoten, 
of een vertrouwenspersoon. Dit door een therapeut, meestal een psycholoog van het RIAGG of 
jeugdzorg.  Een enkeling kreeg hulp via school en vrienden.   
Hoewel ik in bepaalde antwoorden van de enquête opmerkte dat zij hun diepste gevoelens omtrent hun 
adoptie bij zich houden. Algemeen onderzoek geeft dit aan en dit komt ook terug in mijn enquête. 
Schuldgevoel is de grootste reden om zo min mogelijk over adoptie te praten. 
 
Sommigen jongeren kregen begeleiding in de pubertijd omdat ze net als ander pubers lastig waren 
richting hun omgeving. Zij waren achteraf wel blij dit gehad te hebben maar ook hierin vonden ze het 
niet fijn dat het altijd maar om de ‘adoptie’ draaide. Zij wilde gewoon net als alle andere lastig zijn, 
omdat ze aan het ‘puberen’ zijn. En hierin kregen ze niet altijd erkenning. Een enkeling vertelde juist 
doordat de begeleider moeilijk deed, hij de adoptie als een probleem zag. 
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Het grootste gemis wat adoptiejongeren hebben is het ‘niet weten waar je vandaan komt’. De 
geadopteerde weet welk land ze zijn geboren maar ze weten niet in welk gezinssituatie zij ooit gezeten 
hebben. Het land hebben ze nooit gekend met uitzondering van de verhalen.  
Daarna kwam het ‘verlangen naar het onbekende’ aan de orde. Ik hoor bijna elke geadopteerde zeggen 
dat ze niet helemaal compleet zijn. Ze missen een stukje van hun verleden. Letterlijk!  Ze weten niet  
waarom dit aanwezig is. Vooral jongeren die in een heel goed gezin opgegroeid zijn worstelen hier veel 
mee. Ook nu zijn er schuldgevoelens die hier naar voren komen. 
 
Deze scriptie draait over het algemeen over wat een ‘beste’ begeleiding zou kunnen zijn voor een 
geadopteerde. Ik wilde graag weten waar een therapeut in het algemeen aan moet voeldoen volgens 
een geadopteerde 
Zij geven aan dat het een duidelijke affiniteit met het onderwerp adoptie moet hebben. Een therapeut 
dat zelf geadopteerd is kan goed zijn, maar dit is niet hun voornaamste keuze. Het kan te confronterend  
zijn en een jongere die op zoek is naar zijn verleden, kan dit er niet bij hebben.  
Jongeren willen wel intensieve begeleiding krijgen in het zoeken naar hun roots. Niet met het zoeken 
zelf, maar dat er in de zoekperiode geluisterd word en dat hun gevoelens omtrent deze zoektocht vrij 
geuit kunnen worden zonder te oordelen. Velen hebben veel behoefte na hun zoektocht goede opvang 
te krijgen. De emoties die dan los komen zijn enorm groot,en dat willen ze een plekje leren geven. 
Degene die de biologische familie heeft gevonden, hebben op de familie na, vaak met lege handen 
gestaan met de gedachte ‘Wat nu?’ Biologische familie gevonden?,  bij de een prettig bij de andere niet, 
wat ga je verder doen? Zij hadden hierin wel wat meer steun willen ontvangen. 
 
Ik ken persoonlijk geen enkel geadopteerde die begeleiding gezocht heeft via de spirituele weg. Wel 
hebben ouders soms een paragnost ingeschakeld, om te kijken of zij wat konden ‘zien’ over hun kind. 
Bij een paranormaal therapeut ken ik geen enkele persoon die er geweest is wat betreft zijn adoptie, 
alleen jonge kinderen.  
Sommigen vonden deze vraag lastig omdat ze bij paramedische en spirituele begeleiding een 
vraagteken gezet hebben. Via internet hoorde ik dat het wat gespicifeert mocht worden neergezet. Dit 
heb ik toen later gedaan, en daar heb ik twee reacties van de 100 teruggekregen. Reacties die geen 
antwoord gaven op mijn vraag maar of zij de scriptie mochten lezen als het klaar was. Nieuwsgierigheid 
overwint het onbekende? 
 
Eén van mijn laatste vragen was, welke leeftijd het beste zou zijn om kinderen en of jongeren te 
begeleiden omtrent hun geadopteerd zijn. Dit varieerde enorm. De een vond het belangrijk het gelijk van 
kinds af aan te doen, omdat er dan veel probleem verwerkt kunnen worden. Bijvoorbeeld bij kinderen 
die aan het Geen-Bodem-Syndroom lijden. Anderen vonden dit prettig na hun achttiende jaar, omdat je 
dan wat meer gesetteld bent in je volwassen zijn. Huis, eventueel gezin (dan komen er namelijk veel 
emoties los bij geadopteerde moeders), levenbaan enz. 
 
Ik had persoonlijk gedacht dat de meeste zouden kiezen in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar omdat je 
daar de meeste jongeren tegenkomt in hun problematiek. Dit was in deze enquête het minst 
aangekruist. De grootste reden was ook hierbij dat ze andere ‘normale’ puberproblemen hadden. 
In hoofdstuk één wordt aangegeven dat 80% van de kinderen rond hun vierde jaar vragen gaan stellen. 
Zij willen weten waarom zij er zo anders uitzien dan hun papa en mama en of broertjes en zusjes. 
Ouders kiezen er dan ook vaak voor om te vertellen hoe dit zo gekomen is. Niet altijd gaat het kind daar 
verder op in. Het ligt dus denk ik vooral aan het kind wanneer het wat wil weten over zijn of  
haar adoptie en de daarbijbehorende begeleiding. 
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Hoofdstuk 6:  Persoonlijke Ervaringen 
 
 
 
Het verhaal wat ik nu vertel is een van de vele verhalen over adoptie. De historie gaat over mijn leven 
en gedachten van één geadopteerde. Er zijn zoveel verschillende verhalen en gevoelens die over 
adoptie gaan dat mijn leven als geadopteerde een verhaal is wat niet als gemiddeld beschouwt mag 
worden. Er zijn zoveel verschillende facetten waar ik in opgegroeid ben, dat dit puur een verhaal is om 
te laten zien waarom ik deze scriptie ben gaan schrijven, en waarom ik ben geworden wie ik nu ben. 
Hier kun je teruglezen welke punten die in voorgaande hoofdstukken besproken zijn, onder andere 
invloed hebben gehad op de situaties waar ik mij in heb bevonden. 
 

5.1 Waar het allemaal mee begon. 
 
Het levensverhaal begint vanaf het moment dat ik gevonden wordt door een groep jonge kinderen in 
Colombia. Ik zal rond de drie jaar zijn geweest toen zij mij naar de politie brachten.  
Omdat ik voor Colombiaanse begrippen vrij dure kleertjes aanhad, hebben ze veel gedaan om mijn 
biologische familie terug te vinden. Dit door middel van alle mediavormen zoals de radio, televisie en de 
krant. Er kwamen geen reacties en de kinderbescherming bracht me naar een kindertehuis. Daar heb ik 
even gezeten. In een zeer korte tijd ben ik paar keer overgeplaatst om uiteindelijk in een kindertehuis te 
komen die kinderen ter adoptie stelden. Deze procedure heeft totaal 13 maanden geduurd. 
 
Mijn ouders zijn de adoptieprocedure in 1978 gestart. Zij hebben twee biologische kinderen. Omdat ze 
al een tijd niets hoorden van Wereldkinderen wilden mijn ouders ook hulp bieden aan andere kinderen. 
Het resultaat hiervan was dat nog voor mijn aankomst het gezin snel uitgebreid werd met drie 
pleegkinderen. 
 
14 november 1982 was het dan zover. Samen met andere adoptiekinderen vlogen we naar Nederland 
toe. Dit kan ik mij nog goed herinneren. Een groot filmscherm waarbij het licht steeds aan en uit ging. 
We speelden met het licht hoorden we later. 
 

Tegenwoordig zijn de adoptie ouders verplicht naar het land van herkomst te gaan om hun kind 
op te halen. Dit is kort na mijn aankomst ingevoerd. Ze tekenen daar de overdrachtspapieren en 
moeten naar de rechter zodat die toestemming kan geven voor adoptie. Dit kan zes tot acht 
weken duren. De adoptieouders moeten een cursus opvoeding volgen. Dit vanwege de 
eventueel problematiek waar ze tegenaan kunnen lopen. Omdat ze het land van herkomst zien 
kunnen ouders later beter vertellen waar hun kindje geboren is. Ik ben nog het zogeheten 
‘Vliegtuigkind’. 

 
Op Schiphol werden we allemaal naar een apart kamertje gebracht waar onze nieuwe ouders wachten. 
Ik wilde met iedereen knuffelen, maar ik moest als eerst bij mijn ouders op schoot zitten. Zo begon mijn 
leven in Nederland. 
Ik werd als de jongste van het gezin liefdevol opgevangen met alle (pleeg)broers en zussen. In het 
begin deed ik alles wat er gevraagd werd, maar snel liet ik mijn eigen willetje zien. Ik wilde graag alles 
voor mijzelf houden bang dit kwijt te raken. Ik droomde veel over Colombia maar al snel ging dit naar de  
achtergrond. Ik kreeg vriendjes en sprak binnen twee maanden de volledige taal. Mijn leeftijd was vier 
jaar maar ik was erg klein en dik en zag eruit als een tweejarige.     
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5.2 Kort mijn levensgeschiedenis in Nederland. 
 
Het prille geluk dat er was in het eerste jaar, werd al snel verstoord toen ik opgehaald werd van school 
door een politieagent. Er waren veel problemen thuis met o.a. de pleegkinderen en ons gezin viel even 
uit elkaar. Mijn broer, zus 5en ik moesten naar het kindertehuis. Zij bleven samen en omdat ik nog te 
jong was voor die groep, werd ik gescheiden van hen. Voor mij een pijnlijk moment om te beseffen dat 
ik weer in de steek gelaten werd. Dat gevoel is in de loop der jaren vaak teruggekomen. Een jaar later 
kwam ik weer thuis, mijn broer en zus waren al een half jaar thuis.  
 
Hierna ging het bergafwaarts met de relatie. Als kind had ik al snel door dat het niet goed ging thuis, 
maar ik kon dit niet goed verwoorden en besloot dit altijd voor mijzelf te houden. Ik praatte graag over 
mijn biologische moeder dat ik haar miste maar dit werd al snel afgehaakt met: ”Ik ben nu je moeder en 
je hebt het goed hier”.   
Al snel ontdekte ik mijn gevoeligheid. Dit werd niet gehoord en ik hield dan ook mijn mond op momenten 
dat ik dingen hoorden en zag wat een ander niet zag. Een voorbeeld was, dat ik een dag van te voren 
wist dat mijn opa zou overlijden. Ik raakte volledig in paniek en huilde omdat ik zag hoe mijn opa werd 
meegenomen door een licht. Zo mooi dat ik daar ook wilde zijn, maar ik raakte in paniek op het moment 
dat ik hem niet meer zag. 
Ik huilde veel in bed, was bang voor het onbekende. Ik was bang omdat ik mij zo alleen voelde tussen 
zoveel mensen in. Mijn moeder deed werk waarbij zij vaak kinderen in huis liet met een handicap als 
tussentijdse opvang. Vreselijk vond ik dit omdat deze kinderen alle aandacht kregen wat ik zo nodig 
had. 
 
Mijn ouders en school vonden dat ik mij erg kinderachtig gedroeg voor mijn leeftijd en zij lieten in het 
ziekenhuis een botonderzoek doen en daaruit bleek dat ik een jaar jonger was. De leeftijd hebben ze 
nooit aangepast maar ze lieten mij groep 7 twee keer doen om dit te compenseren. Vanaf deze tijd 
begon het pesten op school. Het pesten heeft tot mijn eindexamen op het voorgezet onderwijs geduurd. 
 
Rond mijn twaalfde jaar was ik bang geworden van de mensen en toch wilde ik hun aandacht krijgen. Ik 
zag er anders uit dan de rest van ons gezin en iedereen om mij heen vertelde dat ik uit een raar gezin 
kwam. Broer in rolstoel die ook lopen kon. Ouders met meerdere kinderen die overal vandaan kwamen.   
Ik vond dat vreselijk om te horen terwijl ik ze wel gelijk gaf dat we niet echt een gezond (letterlijk en 
figuurlijk) gezin hadden. Ik kon dat toch niet denken, tenslotte hebben ze mij geadopteerd was de 
gedachte vaak. 
Rond die periode heb ik in een paniek moment een maatschappelijk werkster opgebeld en verteld dat 
het slecht ging thuis. Ik durfde alleen met haar te praten als mijn ouders maar niets hoefde te horen.  Zo 
kwam ik langzaam de hulpverleningssector in. Daar heb ik veel moeite mee gehad om dat ik mij niet 
begrepen voelde. Er waren instanties zoals het RIAGG die me uit huis wilde plaatsen maar dat was ook 
niet mijn bedoeling. Ze begrepen niet dat ik juist zo bang was om geen familie te hebben.  
De omgeving zei maar steeds wat een vrolijk kind, maar diep van binnen verscheurde ik van pijn door 
emoties.  
 
Mijn vader heeft dit allemaal gezien en heeft mij een jaar naar Canada gestuurd. Al zei hij niet veel, hij 
wist heel goed wat er gaande was thuis. Hij wist (denk ik) als hij me nu niet weg zou sturen dat hij mij 
definitief kwijt zou raken.   
 
 
 

                                                 
5 Dan praat ik over de biologische kinderen van mijn (adoptie)ouders.  
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Ik had echt de neiging om mezelf van kant te willen maken maar ik durfde nooit. Ik wist namelijk dat er 
ook leven is na de dood en dat ik misschien wel op mijn kop zou krijgen en dat was mijn doodsangst  
van boven. Ik was in het nauw gedreven. Hier op aarde en daarboven. Ik strafte mijzelf dan ook 
regelmatig door mezelf te pijnigen maar wel op een manier dat niemand dat zou opvallen.  
 
Het jaartje Canada gaf een ommezwaai in mijn leven en ik leerde heel langzaam echt te gaan praten 
door middel van therapie. Mijn motto komt hier ook uit voort:  Je kunt veel praten maar niks zeggen. 
Ook de gevoeligheid kreeg een naam, paranormaal.  
Door de grote afstand kreeg ik ineens meer contact met mijn moeder en zus. Ik heb dat als zeer prettig 
ervaren. Ik kreeg even het gevoel ergens bij te horen en vond het fijn dat zij mij miste. Iets wat ik nog 
nooit eerder gevoeld had. 
Teruggekomen in Nederland ging het binnen een maand al weer mis. Wat voor het gezin als lastig 
gezien werd, betekende eigenlijk dat ik nu voor het eerst voor mijzelf opkwam. 
 
Ik ben op een rottige manier het huis uitgegaan door weg te lopen,  ik heb er zelf voor gekozen en dat is 
één van mijn moeilijkste momenten binnen het gezin geweest. Vooral omdat mijn vader die altijd laat 
thuis kwam nu juist vroeg thuis kwam. En door hem ben ik altijd in de familiekring gebleven, vanwege 
mijn liefde voor hem. Het idee dat ik nu mijn familie los zou gaan laten beangstigde mij.  Mijn broer 
ontdekte pas 2 dagen later nadat mijn vader mijn kamer opruimde dat ik weg was. Zo slecht was de 
communicatie in het gezin.  
 
Jaren later ben ik ondertussen gelukkig getrouwd en de relatie met mijn ouders is goed. Met de rest van 
de familie heb ik oppervlakkig contact en ik zie ze alleen bij belangrijke momenten o.a. verjaardagen, 
feestdagen. We verschillen in karakter teveel en dat is niet erg. Zolang de afstand er tussen blijft is er 
geen probleem.  Als er emotionele problemen zijn bespreek ik dit met mijn man en hechte vrienden. 
Mijn familie helpt op andere wegen. 
 

5.3 Mijn gevoel als geadopteerde 
 
Het gezin waar ik opgroeide was moeilijk te doorgronden. Naar buiten gezien was het een perfect gezin. 
Twee biologische kinderen hebben, een adoptiekind en ook nog eens vier pleegkinderen. Ik hoorde dan 
ook heel vaak: ‘wat heb jij een geluk gehad om geadopteerd te zijn’ en ‘Je ouders zijn hele goede 
mensen dat ze zomaar zoveel kinderen aannemen’. Dit deed pijn omdat ik het nooit zo ervaarde, maar 
ik wilde het gezin niet laten vallen. Zelfstandig ben ik wel geworden door hun.  
 
Ik heb veel hulp gevraagd over de gezinsproblemen naast de adoptie. Het ging vaak over de relatie met 
mijn moeder. Het ging over wat ik niet wilde dat de familie hoorde, maar de hulpkreet over adoptie kon 
ik niet verwoorden. De instanties gingen hier ook niet op in, terwijl er duidelijke signalen gegeven werd 
dat het daar wel om draaide. Ik wilde bijvoorbeeld graag vergelijken met genetische ‘familietrekken’ en 
dit kon ik niet. 
 

Zodra de omgeving hoort dat je geadopteerd ben roepen zij altijd je adoptiemoeder, terwijl de 
geadopteerde dit als HUN OUDERS ziet. Niks het woord pleeg of adoptie ervoor. Ook ik voel 
dat zo. Goed bedoelde uitspraken maar je kan een geadopteerde hier best mee kwetsen. Door 
het woord adoptie ouder te noemen, laat je merken dat je anders bent. Iets wat zij juist niet 
willen. 
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Vele malen heb ik als kind aangegeven dat ik een moeder miste. Niet wetende dat ik naast een 
biologische moeder ook de moederfiguur miste. Dat realiseerde ik me pas jaren later. 
 
Door de grote kloof die tussen mij en mijn broer en zus is ontstaan, heb ik nog vaak het gevoel dat ik 
anders ben dan hun. Altijd werd ik vergeleken met mijn pleegbroers omdat zij ook niet opgroeide bij hun 
biologische ouders. Het grote verschil is dat zij wel hun ouders kenden of een ervan en ik totaal niet. 
Paar kenmerken hiervan zijn wel hetzelfde maar er is wel degelijk een verschil tussen deze twee. 
 
Mijn diepste gevoelens geven aan dat ik weet dat mijn biologische moeder is overleden, mijn 
biologische vader leeft nog hier ergens. Door dit soort gevoelens aan te geven, wordt er steeds geduid 
als mijn pure fantasie. Diep in mijn hart voel ik haar kracht. Het is net of er een stuk van haar nog in mij 
zit. En de bedoeling is dat los te laten, maar ik weet nog niet of ik dat kan. Want op een of andere 
manier is dat mijn enige houvast aan het verleden.  
Als paranormaal therapeut weet je wanneer de gedachten bovenkomen en wanneer je weet wat de 
innerlijke werkelijkheid is (helderwetend). 
Een kind is ALTIJD!!!! met zijn moeder verbonden, ook als je geen affiniteit hebt met deze moeder. Ik 
zie het als een onzichtbaar koord, alleen is die van mij wat verlengd.    
 
 
Afgelopen jaar ben ik voor het eerst teruggegaan naar Colombia met mijn vader en partner.  
Aangekomen in Colombia voelde het allemaal onwerkelijk voor me. Is dit het land waar ik vandaan 
kom? Het voelde niet anders aan dan een vakantiebestemming en dat kon ik niet echt verkroppen.   
In Colombia werden we al snel geconfronteerd met de situatie in het land, want op elke hoek van de 
straat stonden er militairen alles te bewaken. Veel zwervers en kinderen liepen er rond maar de stad 
was heel netjes. Ik werd steeds aangesproken door Colombianen. Ze keken er heel raar van op dat ik 
de taal niet sprak. Ik voelde me daar thuis, maar door dit soort confrontaties werd me duidelijk dat ik me 
ook hier een vreemde eend voelde. 
 
Het kindertehuis (stichting CRAN (Centro para la Rehabilitacion y Adoption del Niño)) bestond in september 2003 25 
jaar. CRAN is opgezet door een vrouw die uit humanistische overwegingen een goed huis wilde bieden 
voor alle kinderen die op straat liepen en werden weggedaan. Mijn vader is al vele jaren voorzitter van 
de Nederlandse stichting CRAN die geld inzamelt om de kinderen een goed thuis te bieden. Wij kregen 
in het nieuwste kindertehuis buiten het centrum van Bogotá een rondleiding. 
Het meeste wat mij indruk maakte was het aantal jonge kinderen dat daar rondliep. Op het moment dat 
wij daar waren werd er geluncht en ik zag mijzelf daar tussen zitten. Grote ogen, kinderen die zoveel 
weten maar nog zo klein zijn om te begrijpen. Zeer ontroerend. 
 
Het oude kindertehuis waar ik als kind geslapen heb is tegenwoordig het moederhuis. Meisjes die 
zwanger zijn geworden en het kind willen/ moeten afstaan. Op weg daar naar toe, was erg spannend en 
ik wist niet waar ik de zenuwen moest laten. Meteen toen we bij de ingang waren vroeg onze gids of ik 
de ingang herkende. Ik blokte dicht omdat ik mij niet had voorbereid op deze vraag. Ik voelde me bijna 
schuldig om te zeggen dat ik niets herinnerde. Binnen aangekomen zagen we een eerste groepje jonge 
meisjes/ vrouwen die zwanger waren. Je kon aan de gezichten aflezen hoe moeilijk zij het hadden en 
hoe vreselijk het wordt voor hen om hun kind af te staan.   
Boven zagen we de slaapkamers van de vrouwen en daar bleek ik ergens geslapen te hebben. Ik kan 
me dit niet bewust herinneren maar wel van foto’s. Beneden was een grote tafel waar ik als kind 
gegeten heb. Dit weet ik van foto’s maar niet vanuit mijn gevoel.    
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Het idee dat ik een van hun kon zijn, dat spookte de hele week door mijn hoofd. Wat als….. nou dan 
kan je van alles verzinnen. En ik dacht dat ik het moeilijk had met mijn dingen. Ik hield het dan ook niet 
meer uit en huilde alles bij elkaar. O wat voelde ik me rot, het zat ook zo diep van binnen. Ik denk dat dit 
de dag was dat alles eruit kwam van al het wachten of de reis wel doorging. De zenuwen hoe het zou  
 
verlopen, het kwam er eindelijk allemaal uit. Na dat deze momenten voorbij waren, werd een gesprek 
gehouden met deze vrouwen hoe het voelde om geadopteerd te zijn, hoe de manier van handelen rond 
een adoptie is enz.. Juist door mensen zoals ik te ontmoeten en te confronteren gebeurt het wel eens 
dat vrouwen het kind toch niet willen afstaan 

 
Met mijn vader, partner en een Colombiaanse tolk die we ondertussen goed leerde kennen, zijn we op 
weg gegaan naar de straat waar ik gevonden ben. We gingen naar het politiebureau (Carrera 7A # 4-
12) toe, waar ik 22 jaar geleden gebracht ben door jongens die mij gevonden hebben. Ik had voor het 
eerst in Colombia een veilig gevoel van binnen. Er werd op het politiebureau verteld, waar ik als kind 
eventueel gebracht ben, medewerkers uit die tijd waren er niet meer. Ze waren weg of met pensioen. 
Veel konden ze niet vertellen, alleen hoe ze te werk gaan met kinderen die nu gevonden worden. De 
straat was redelijk netjes. Er  werd door de tolk verteld dat deze straat er veel armer en slechter uitzag 
meer dan 10 jaar geleden. Deze straat loopt door tot het centrum van Bogotá. Omdat het voor 
buitenlanders niet een straat is waar je zomaar even gezellig wandelt zijn we daar niet lang gebleven. 
 
 
Kort nadat we weer terug waren, ging het uitstekend met me. De rust eindelijk naar Colombia gegaan te 
zijn, overspoelde mijn gevoelens. Ik voelde alleen maar de lieve mensen in Colombia en dat ik ergens 
bij hoorde. Mijn omgeving mocht niets verkeerd zeggen over het land, al weet ik hoe de werkelijkheid is. 
Iets wat zij in Colombia ook doen om een beetje normaal te kunnen leven. Anders overheerst alleen 
maar de angst door de oorlog.  
Ik had volop energie toen ik terugkwam. Het nu weten wat Colombia voor land is. Het weer. Nu weet ik 
waarom ik de winter niet fijn vind in Nederland. In het temperament kon ik me al helemaal terugvinden. 
De emoties worden heel anders geuit dan in Nederland. Veel meer expressie erin, daar kon ik mij 
helemaal uitleven.  
Het vinden van de straat waar ooit het leven ‘opnieuw’ begon deed mij enorm goed. Als je dan alle 
armoede ziet mag ik zeker ‘blij’ zijn dat ik Nederland opgegroeid ben. Toch vond ik het niet eng om hier 
rond te lopen. Het voelde wel vertrouwd aan. Nu kan ik met plaatjes zeggen waar het allemaal 
begonnen is. Ik had niet het gevoel eerder op deze plek te zijn geweest. 
Ik kon eindelijk openlijk praten over de adoptie zonder schuldgevoelens. Ik was er zelfs heel trots op.  
 
Na een paar maanden kwam de harde werkelijkheid terug en merkte ik op dat ik ontzettend heimwee 
had. Dit had ik nog nooit eerder beleefd en ik voelde me daar machteloos in. Dit gevoel, had ik nog 
nooit eerder meegemaakt.   
Het verdriet is veel groter geworden door op zoek te gaan naar mijn roots. En echt zoeken was het niet 
eens. Het was alleen meer weten over je verleden door middel van een dossier. Er stond voor mij niet 
veel extra informatie in. 
Het verdriet niet weten waar je vandaan komt is niet te beschrijven. Ik heb nu nog sterker het gevoel 
van het niet weten waar ik bij hoor. Ben ik nu Nederlander of Colombiaan of beiden.  
  
Het onvoorstelbare verlangen naar het weten wie ik ben en waar ik vandaan kom. Het willen weten 
waar ik geboren ben. Het willen weten hoe oud ik ben, wat mijn allereerste naam is. Allemaal kleine  
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dingen voor een ander, maar zo essentieel voor mij. Het terug willen gaan naar de essentie van mijn 
bestaan. Het lege plekje op kunnen vullen. Het willen voelen van de warmte van je biologische moeder. 
Ik heb vreselijk veel behoefte aan warmte en soms vraag ik dit op een manier zoals een kind dat vraagt. 
Er om ‘zeuren’ wanneer dit verlangen er is. Het lijkt erop dat ik alles aan het inhalen ben. 
Als ik dit alles teruglees, moet ik vaak slikken maar besef ik wel dat het een enorme stap is voor mij om 
zo open te staan voor de adoptie. Een stap waarbij ik mijn eigen verhaal naar voren MAG schuiven en 
niet meer hoef te verstoppen.  
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Hoofdstuk 7:  Wat de Paranormaal Therapeut kan aanreiken 
 
 
 
Als eerste is het belangrijk dat de paranormaal therapeut zich inleeft door zich te verdiepen in wat 
adoptie inhoudt. Wat doet het met de geadopteerde? In het algemeen weet de paranormaal therapeut 
weinig tot niets van deze groep. Dit is heel duidelijk naar voren gekomen in mijn onderzoek onder de 
paranormaal therapeuten. Geadopteerden zijn net als vele andere cliënten al vaak naar andere 
hulpdiensten geweest voordat ze bij jou in de praktijk komen. Wees dus direct en eerlijk tegen ze. Als je 
besluit om de geadopteerde te behandelen raad ik aan wat informatie in te winnen over adoptie. Welke 
problematiek lopen zij tegen aan? Wat doet de reguliere gezondheidszorg? Wat kan jij doen als 
therapeut?  De volgende paragrafen geven indicaties aan wat een paranormaal therapeut zou kunnen 
doen. 
 

6.1 Het kind dat aankomt of is aangekomen. 
 
Wanneer er ouders in de praktijk van een paranormaal therapeut komen en te horen krijgen dat hun 
kindje naar Nederland komt adviseer ik het volgende: 
Als zij het kind ophalen, maak dan een boek met plaatjes waar zij hun nieuwe thuis in terug vinden. De 
slaapkamer, het huis, eventueel broertjes en zusjes kunnen erin gezet worden. Ik praat dan over 
kinderen die ouder dan een jaar zijn. Ondanks dat zij zo klein zijn begrijpen zij donderds goed dat er 
veranderingen plaatsvinden.  
 

In China bijvoorbeeld worden meisjes niet hoog aangeprezen. Zij die geadopteerd worden 
krijgen ineens mooie kleertjes en dan opeens verdwijnen de meisjes. Ze weten niet dat ze in 
een nieuw gezin terecht komen. Dit brengt angstgevoelens naar boven bij kinderen die ineens 
weggerukt worden uit hun vertrouwde omgeving.  (Dit heb ik gehoord van een magnetiseur, een 
van die weinige, die veel met adoptiekinderen te maken heeft) 

 
Het is voor mij belangrijk aan te geven, dat het belang van het kind ALTIJD voorop staat. 
Zet je eigen belang opzij voor het kind, om het kind te leren wennen aan zijn omgeving. Zodra je het 
kind ziet, klamp het dan niet meteen aan, omdat jij als ouder zo blij bent dat je eindelijk een kindje hebt. 
Realiseer je dat het kind jouw niet kent en misschien doodsbang is voor jou. (simpel voorbeeld: kind is 
zwart en jij bent blank wat in sommige landen heel bijzonder is).  
Je hoeft het gemis dat het kind eventueel gehad heeft niet binnen een week in te halen. Juist als je nu 
alle liefde geeft wat het kind heeft gemist kan dit zeer beklemmend zijn en angst teweeg brengen. Het 
kind heeft tijd nodig om aan zijn omgeving te wennen. 
 
Net als een geboorte, want dat is het voor alle adoptie ouders wanneer zij terugkomen met hun kindje, 
wil iedereen langskomen om te ‘kijken’. Het advies voor deze ouders is dit gedoseerd te doen en het 
liefst niet gelijk in de 1e week. Ook voor adoptiebaby’s geld dit. De reden hiervan is dat deze kinderen 
ontzettend veel indrukken te verwerken hebben. Zij worden van hun vertrouwde omgeving weggehaald 
en het is belangrijk voor ze om te wennen aan hun nieuwe omgeving. Jij hebt als ouder jarenlang door 
de adoptieprocedure kunnen wennen aan het idee van een kindje in jouw huis, net als vrouwen die 
negen maanden het kind in de buik dragen. De kinderen horen alles of op het laatste moment of 
helemaal niet.  
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Moeders die een baby geadopteerd hebben, kunnen om contact te maken met het kind, dit wikkelen in 
een draagdoek. Het draagdoek zorgt ervoor dat het kind warm tegen je lichaam aan ligt. De motoriek 
wordt gestimuleerd omdat het bekken van het kind steeds beweegt, daarmee stimuleer je   
tevens de basisplek van het kind. Zonder dat je het kind tegen je aanklampt maakt het toch lichamelijk 
contact met je en kan het een heel intiem gevoel geven.   
 
De warmte en veiligheid kan door middel van energieoverdracht op afstand gegeven worden. In goed 
overleg met de ouders kan de paranormaal therapeut op afstand het kind behandelen om het wat rust te 
geven. Ouders zenden al energie naar het kind door aan ze te denken, en over ze te praten. De 
therapeut kan hier wat dieper op ingaan, zodat de ouders zich hier meer bewust van worden.  
 

6.2 Verhalen en Creativiteit voor het adoptiekind 
 
Sommige adoptie ouders klappertanden soms van verhalen die kinderen vertellen. Zonder een greintje 
van angst vertelt het kind dat het geslagen of mishandeld is. Sommige verhalen klinken heel 
overdreven, maar vergeet niet dat het een werkelijk beeld is van het kind. Laat ze er asjeblieft over 
praten en snoer ze niet de mond omdat jij als ouder en/ of therapeut dit niet aankunt. Want juist door er 
over te praten leren zij er mee omgaan dat dit nu eenmaal gebeurd is. Als jij als ouder nu ook nog eens 
verbied om er over te praten voelen zij zich helemaal miskent met hun gevoelens. Hoe ernstig het ook 
is, jij als ouder/ therapeut kunt dit het beste relativeren met de gedachte dat dit allemaal niet hier in 
Nederland hoeft te zijn en gebeuren. Zeg niet te snel dat ze fantaseren of dit vertellen omdat ze 
‘toevallig’ wat op tv gezien hebben. Juist dit soort momenten pikt het kind eruit om er over te beginnen. 
Het leeft voor het kind binnen het gezin op dat moment. 
 
Er zijn adoptiekinderen die op een leeftijd naar Nederland komen dat ze op school horen te zitten. Al lijkt 
het kind zich snel aan te passen aan zijn omgeving. Het advies is hier duidelijk op school te melden dat 
eventueel achterstand op een rustige manier ingehaald kan worden. Geef het kind de tijd om de taal wat 
beter te leren kennen. Helaas is het de leerplicht dat ervoor zorgt dat sommige adoptiekinderen binnen 
twee maanden naar school moeten.  
 
Mijn persoonlijke advies is om het kind een jaar thuis te houden. Vele hebben door gesloten, kleine 
afdelingen, slecht eten enz. motorische achterstand op gelopen. Het kind lijkt kleiner dan zijn leeftijd het 
hoort aan te geven. De taal wordt snel geleerd, maar dit betekent niet dat het kind de taal beheerst.  
 
Het is belangrijk dat het kind leert dat hun nieuwe huis vertrouwd is en zij niet het idee krijgen dat ze 
weer weggedaan worden. Vooral kinderen met incest verleden, kinderen die op straat geleefd hebben, 
kinderen die overal heen en weer geslingerd zijn van talloze kindertehuizen en/ of woonhuizen hebben 
tijd nodig om te beseffen dat het goed is waar ze nu zijn. Helaas weten veel adoptie ouders net als de 
kinderen niet altijd wat er met hen gebeurd is. Let op de kleine dingen die het kind aangeeft of doet. 
 
Kinderen die moeite hebben met praten over hun verleden of situatie waarin zij zich bevinden kun je het 
beste laten tekenen. Laat ze spelenderwijs tekenen wat er in hun land gebeurd is. 
Zo kun je als therapeut of ouder inzicht krijgen in de geschiedenis van het kind en hier wat mee te doen.  
Zo zijn er tekeningen van een groot poppetje die met de arm aan het kruis zit van het kleine poppetje. 
Incest kinderen. Dan leer je het kind langzaam aan aanrakingen te wennen. 
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Kinderen die opgesloten zijn in kleine hokjes zet je niet voor straf op de gang, want dan associeert het 
kind zich gelijk met dat gesloten gevoel en kan het panisch worden. Zo zijn er vele voorbeelden die het 
kind leren vertrouwen terug te krijgen in de medemens. 
Belangrijk is om niet direct aan de problematiek te gaan werken met het kind zoals bij volwassen. Stel 
vragen tijdens het spelen van kinderen. Leer ze bijvoorbeeld spelenderwijs ontspanningsoefeningen te 
doen door een verhaal samen te maken waar het kind zich prettig voelt. 
 
Laat het kind wat leuke activiteiten doen waar het stimuleert omgaan met hun gevoel. Indien de 
gezondheid het toelaat, haal eventueel een dier in huis waar het kind zich aan kan hechten. Dieren zijn 
vaak een veilige plek waar het kind zijn emoties mag laten zien. Het dier kan niet spreken en geeft 
onvoorwaardelijke liefde aan het kind.  
Laat kinderen iets doen waar energie op een andere manier kan gaan stromen. Bijvoorbeeld door 
muziek te spelen, te gaan sporten. Iets wat niet alleen op prestatie gericht is.  
 

6.3 De jongeren   
 
Adoptiejongeren merken wanneer zij een relatie aangaan dat de adoptieproblematiek veel naar de 
voorgrond komt. Vooral jongeren met hechtingsstoornis lopen hier tegenaan. 
Een intieme relatie is de meest intense vorm van hechting, die mensen dus ook het meest kwetsbaar 
maakt. Mensen met een hechtingsstoornis  gaan geen of alleen kortstondige relaties aan. Als ze toch 
een vaste relatie hebben, spelen daar meestal andere problemen bij. Onbewust houden ze hun partner 
op een afstand. Want als het goed gaat, ontstaat de gevreesde intimiteit. Mensen met hechtingstoornis 
hebben veelal een grote behoefte aan veiligheid. Mensen die bang zijn om zich te binden zijn vaak juist 
bang om verlaten te worden, of zij zijn niet sterk genoeg om een ander te durven verlaten. 
Als deze stoornis te groot is kan de partner zelden of nooit aan de voorwaarden van gewenste veiligheid 
voldoen. Zij ervaren onrust en angst als ze niet op een vertrouwd persoon kunnen terugvallen.  
 
De paranormaal therapeut kan hierbij een rol spelen. Adoptiejongeren zitten soms zo gevangen in hun 
angst en verwarde gevoelens, negatieve gedachtegangen en neutraliserende gedragingen, dat ze er 
alleen niet uitkomen. De paranormaal therapeut kan onzekerheden en twijfels over de kwaliteit van de 
relatie samen met deze jongere doornemen en hen begeleiden bij het vinden van een middenweg die 
de veiligheid het minst verstoort. Leer ze praten over de angst en ongecontroleerde gedragingen die ze 
uitoefenen tegenover hun partner om het patroon enigszins te doorbreken. Ga dus niet proberen om  
de hechtingsstoornis op te lossen, daar is het te complex voor. Meestal hebben deze jongeren daar al 
jaren therapie in gehad zonder enig of weinig resultaat. Door als therapeut wat afstand te nemen geef je 
de jongeren met hechtingsstoornis vanwege hun adoptie openheid. Zij voelen zich minder bedreigd. 
 
Ook nu haal ik de hechtingproblematiek sterk naar voren omdat ik er van overtuigd ben dat (al is dit bij 
velen niet in ernstige vorm) zij er wel de kenmerken van mee dragen. Naast de liefde en warmte waar 
deze jongeren op zoek naar zijn, is het praten met lotgenoten voor herkenning en erkenning een sterke 
vorm van therapie. Je hebt naast de Wereldkinderen dagen (één keer per jaar is er een speciale dag 
voor alle geadopteerden in Nederland) ook speciale internetsites6 die speciaal voor mensen zijn die 
alles met adoptie te maken hebben. Hier kun je met anderen praten over jouw verlangen zonder extra 
dingen uit te leggen. Informatie opvragen hoe anderen het ervaren hebben om op zoek te gaan naar 
eventuele biologische familie, en kun je hier bespreken wat je wel en niet mist in je adoptie.   
 

                                                 
6 Je vindt deze sites terug in de literatuurlijst. 
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6.4 Chakra’s 
 
Geadopteerde missen vaak hun bodem van het bestaan. Een paranormaal therapeut kan door middel 
van het overdragen van energie helpen om weer geaard in het leven te staan. Een vorm daarvan is het 
werken met chakra’s. Niet voor iedereen is bekend wat chakra’s zijn en ik leg dit even in het kort uit. 
Vooral de stuitchakra komt hier aan bod omdat ik denk dat juist deze chakra in therapievorm het meeste  
aandacht nodig heeft voor een geadopteerde. Het is belangrijk te weten dat het mijn persoonlijke visie 
is, en het is niet getest bij iemand die geadopteerd is. De kenmerken die bij de stuitchakra horen vind ik 
ijzersterk en daarom heb ik dit onderwerp gekozen. 
 
Chakra betekent in het Sanskriet 'wiel' of 'schijf'.  Chakra wortelt in de millenia-oude Indiase traditie toen 
genezers en goeroes met een hoog ontwikkeld zintuig in het etherisch lichaam draaikolken waarnamen. 
Ze deden denken aan wagenwielen, een indruk die ontstond vanwege de kleinere energiekanalen 
(nadi’s) die spaaksgewijs vanuit het middelpunt van iedere chakra uitwaaieren  
De chakra wordt dus omschreven als een wielvormige draaikolk waarin verschillende niveaus van 
bewustzijn elkaar kruisen of tegenkomen. Door de rotatie van de chakra's wordt energie aangetrokken 
en weer af gegeven, in een voortdurende energie-uitwisseling met de kosmos. De Chakra's dienen als 
ontvangststations, transformatoren en verdelers van de Prana, (levensenergie). Daardoor kunnen wij 
bestaan. 
 
Is er nu een chakra die niet goed functioneert, en dus te weinig energie opneemt of te actief is en teveel 
energie opneemt of afgeeft. Dan ontstaat een onbalans tussen de chakra's onderling die tot een ‘ziekte’ 
kunnen leiden. Dat kan zijn een gebied of orgaan in het lichaam op de plek waar de chakra zich bevindt.  
Bij de mens liggen deze hoofd chakra's langs de ruggengraat, in totaal zeven. Naast deze 
hoofdchakra’s zijn er ook kleinere chakra’s. Die bevinden zich in de handpalmen, voetzolen, knieholten, 
ellebogen en de minuscule chakra’s waarmee het lichaam letterlijk bezaaid is.  
De hoofdchakra's twee tot en met zes verschijnen zowel aan de voor als de achterzijde van het lichaam, 
waarbij de voorzijde het emotionele functioneren van de mens vertegenwoordigt en de achterzijde de 
wilsfunctie. Het zijn elementaire energiecentra die zich in het lichaam van de mens bevinden. Op het 
fysieke vlak corresponderen de chakra's met zenuwknopen en de endocriene klieren. 
De chakra's corresponderen met kleuren, tonen, goddelijke krachten en ander fijnstoffelijke processen. 
De zeven niveaus corresponderen met de zeven kleuren van de regenboog en het elektromagnetisch 
spectrum, de aura. 
 

6.4.1 Adoptie en de stuitchakra 
 
De Stuitchakra staat voor ‘zekerheid’ en ‘veiligheid’. Het bevindt zich tussen de anus en de genitaliën 
aan de onderzijde van het ruggengraat. Van hieruit zijn we verbonden met de aarde.   
Als je goed gegrond bent, helpt het stuitchakra om energie die niet van jouw is of niet (meer) goed voor 
je is af te voeren, en om nieuwe vitaliteitenergie op te nemen. Dit door onze elementaire behoeften als 
slaap, voeding, warmte en genegenheid. De chakra wordt ontwikkelt in onze 1e levensjaar. Het eerste 
chakra houdt het fysieke leven in stand. Informatie om te overleven, te handelen in noodsituaties en te 
reageren op direct gevaar, komt hieruit. Een kind dat geadopteerd word en weggerukt wordt uit zijn 
vertrouwde plaats zal dus veel energie putten uit deze chakra. 
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Een paranormaal therapeut kan door de stuitchakra te behandelen veel aandacht geven aan het 
aarden, het gevoed voelen, de gezondheid te versterken. Het gevoel van een huis en in een gezin te 
horen en ook het aangeven van de grenzen kunnen hierdoor versterkt worden. De elementen wat een 
geadopteerde zo mist in zijn leven. 
Bekend staat dat de meeste kinderen die net in hun nieuwe omgeving zijn ,slecht slapen, veel 
darmklachten hebben, slecht eten en veel lichamelijke klachten hebben. Al deze kenmerken komen 
terug in een onderontwikkeld stuitchakra.  
 
Wanneer een geadopteerd kind teveel wil eten, gefixeerd is op materialistische dingen, veel moe is en 
veel aandacht vraagt voor zekerheid heeft het uit overlevingsmechanismen geleerd zijn 1e chakra 
overmatig te ontwikkelen. Ook dan is het goed om daar de balans van terug te brengen.  
Door te gaan werken met deze chakra leer je het kind of jongeren de grenzen beter aan te geven.  
Een voorbeeld om te werken met deze chakra is het aarden, door een boom te planten. Je vraagt aan 
de cliënt wat voor boom het in zijn of haar gedachte heeft. Als de boom gevonden is laat je de wortelen 
steeds dieper de grond in groeien, zodat het stevig geplant (geaard) is. 
Een stevige boom bijvoorbeeld hoeft niet meteen stevig op de grond te staan. Denk maar eens aan een 
kleine boom die meegaat met de wind. Een dikke boom kan scheuren na een zware storm. Aan de type 
boom die de cliënt uitkiest kun je opmaken waar de geadopteerde nu staat in zijn of haar 
gevoelswereld. 
 

6.5 Rouwverwerking 
 

Geadopteerde jongeren/ volwassen komen in een rouwverwerkingfase terecht, wanneer zij zich bewust 
worden van hun adoptie. Ineens denken ze aan de biologische ouders die ze niet of nauwelijks gekend 
hebben. Zij ervaren het verlies van hun geboorteland, allemaal gevoelens waar een paranormaal 
therapeut bij kan helpen door middel van begeleiden.  
 
Maar wat is rouw?: 
Rouw is het complex van lichamelijke, psychische en sociale reacties op het verlies van een dierbaar 
iemand of iets. Eigenlijk rouwt iedereen wel eens in zijn leven. Niet alleen door overlijden, maar ook bij 
verhuizingen, vermindering van gezondheid, werk, scheidingen, het kind dat uit huis gaat, zijn vormen 
van rouwen. De paranormaal therapeut krijgt voor grotendeels cliënten in de praktijk die met een 
rouwproces te maken hebben. Belangrijk is te weten waaruit rouwverwerking kan bestaan.   
 
Rouwen is een heel persoonlijk proces en voor een rouwproces zijn er geen "regels" waar een ieder 
zich aan moet houden. De tijdsduur verschilt bij iedereen. Een ieder uit het heel anders. Er zijn 
verschillende vormen van rouw naar een gebeurtenis. Een voorbeeld is wanneer iemand heel lang ziek 
is, kan zijn omgeving wennen aan de situatie dat het de persoon gaat verliezen. Er zijn, en dat zie ik ook 
zo bij geadopteerden, verliezen door een onverwacht ongeluk, familie die er ineens niet meer is. Het 
maakt de rouw er niet minder op maar zo zijn er aspecten waar een therapeut op letten kan. 
 
Het rouwproces heeft vier taken waar een rouwende (specifiek de geadopteerde) mee kan werken 
onder begeleiding van de paranormaal therapeut.  
De functies van de rouwtaken zijn: 
- Dat de rouwende weet wat hem of haar te doen staat (de richtlijnen aangeven). 
- Dat de hulpverlener/ begeleider kan zien of en waar de rouwende hulp/ stimulans nodig heeft bij het 

uitvoeren van één of meerdere rouwtaken. 
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De vier rouwtaken worden omschreven met de daarbij behorende hulpstukken om met deze rouwtaak 
aan de slag te kunnen gaan. Wanneer je met een geadopteerde bezig bent op deze manier van 
verwerking is het belangrijk om van begin tot eind hen te begeleiden in dit proces.  De 
rouwprocessen gaan nu over de adoptie en de paranormaal therapeut, maar de taken gelden voor alle 
vormen van rouwprocessen. 
  
 
1. Accepteren van de werkelijkheid van het verlies 
 
Bij deze rouwtaak is het belangrijkste dat de geadopteerde onder ogen kan/ gaat zien hoe de 
geschiedenis van deze adoptie in elkaar steekt: dus, voor zover mogelijk alle informatie gaat 
verzamelen en heeft. (diverse betrokkenen en instanties gesproken heeft of/en informatie over 
gekregen heeft) In feite gaat het bij een/ dit verlies om de "ware toedracht" te kennen, zodat je die 
waarheid/ werkelijkheid zal "moeten" accepteren. Dat kan betekenen, dat een geadopteerde naar het 
land van herkomst gaat. Je gaat op zoek naar je moeder/ ouders of accepteren dat dit niet (meer) kan. 
 
Accepteren heeft hier de betekenis van toelaten van de realiteit, dat het gegaan is zoals het gegaan is. 
De realiteit toelaten van het verlies is noodzakelijk omdat er geen alternatief is. Het is zo en niet anders. 
Het verlies is onderdeel van het leven van de geadopteerde en dit moet een plaats krijgen om verder te 
kunnen leven. Accepteren heeft nog een andere inhoud: Het is ook aan het verlies een "betekenis"  te 
kunnen toekennen, en er "zin" aan kunnen verlenen. Dat is maar de vraag of iemand dat kan (bij elk 
verlies). Dit is afhankelijk van iemands geloofsovertuiging en levensvisie. De hulpverlener zal de 
rouwende hierin moeten volgen, want dit is een proces wat van binnenuitkomt en niet van buitenaf 
opgelegd kan worden.   
 
2. Ervaren van de pijn van het verlies. 
 
Dit zijn alle reacties en gevoelens omtrent het feit dat je de biologische ouders nooit gekend hebt en 
door andere mensen, in een andere cultuur dan je oorspronkelijke, bent opgevoed. De pijn van het 
gemis en van een onvervuld verlangen. Uiting en vorm geven aan al deze pijnlijke en tegenstrijdige 
gevoelens (praten, schrijven,  tekenen, schreeuwen, etc.). Dat is rouwen. De paranormaal therapeut zal 
de rouwende geadopteerde ruimte moeten geven en stimuleren om alle gevoelens er te laten zijn ( niet 
over oordelen!!!). 
 
3. Aanpassen aan een leven zonder het verlies  
 
Belangrijkste onderdeel hiervan is, het verleden los te (kunnen) laten. En hoe kun je dit iets/  iemand los 
laten? Dit is door je er eerst mee te verbinden (er contact mee maken). Je gevoelens te uiten naar de 
biologische moeder/ouders in bijvoorbeeld briefvorm (niet versturen!). Alles uit te spreken wat je (nog) 
wil zeggen. Dit kan onder andere door middel van een lege stoel in een Gestalt oefening (Gestalt is De 
gehele waarneming geconcentreerd op een plaats neerzetten). Tot slot daarvan kun je een 
vergevingsoefening doen: wat ik jou vergeef (wil vergeven), wat (ik wil dat) jij mij vergeeft en wat ik me 
zelf vergeef (wil vergeven). Dit kun je eerst uitschrijven en daarna in die Gestalt-oefening uitspreken; 
Hierbij is het ook goed om aan het einde daarvan op de lege stoel plaats te nemen en te zeggen, wat 
deze biologische moeder nu tegen jou (de geadopteerde) zou zeggen. Hetzelfde proces kan ook met de 
adoptieouders. Misschien zelfs "life", maar dat zal wel begeleid moeten worden.  
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Om los te kunnen laten zal je afscheid van het verleden moeten nemen. Hiervoor kun je bijvoorbeeld 
een afscheidsbrief aan je biologische moeder/ ouders schrijven en deze op rituele wijze loslaten: 
verbranden, begraven, in water versnipperen, uitstrooien, met een ballon een afscheidsgroet de lucht in 
sturen. Je kunt dit ook met een symbool, foto, of voorwerp doen. 
 
4. Het verlies een nieuwe/ andere plaats geven en een nieuwe relatie met het leven opbouwen. 
 
Je kunt letterlijk het verlies een plek geven door een herdenkingsplaats/"monument" voor je biologische 
moeder /ouders te maken. (b.v. een steen, beeldje, plant/ struik/ boom). Ook hier kun je een ritueel van 
maken. Het accent van de begeleiding ligt hier op het opnieuw verder gaan met je leven en je opnieuw 
kunnen verbinden, van het leven kunnen gaan houden/ genieten. 
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Conclusie 
 
 
In alle hoofdstukken is duidelijk dat geadopteerden een eigen verhaal hebben omtrent hun adoptie en 
de daarbijbehorend problematiek. Het is voor mij als paranormaal therapeut moeilijk om een specifieke 
therapie te ontwikkelen voor deze groep jongeren. Eigenlijk ben ik tot de ontdekking gekomen dat er 
GEEN specifieke therapie is. De individualiteit bij hen is zo groot en introvert dat ik geen andere uitweg 
zie, dan alleen de belangrijkste kenmerken te noteren.  
 
Als een paranormaal therapeut een cliënt die geadopteerd is in de praktijk onder behandeling neemt, is 
het belangrijk dat bijvoorbeeld de kennis van hechtingsproblematiek, rouwverwerking ruim voldoende 
aanwezig is. Er zijn wel herkenningspunten zoals de hechting die verstoort is, maar er zijn veel factoren 
waar de geadopteerde mee worstelt naar het soort leven wat het geleidt heeft.  
 
Paranormaal therapeuten die met personen te maken hebben die zijn geadopteerd, kunnen een hele 
goede steun en begeleiding geven, maar vaak is deze vorm van begeleiding alleen niet genoeg. 
Daarvoor is de kennis niet groot genoeg.  
 
Voor zover ik ervaringen heb uitgewisseld met paranormaal therapeuten, heb ik ontdekt dat er weinig 
kennis is over adoptie. Des te meer is het de reden waarom ik deze scriptie ben gaan schrijven voor de 
paranormaal therapeut. 
  
Het is goed om meer aandacht te geven aan de groep geadopteerden, zodat zij naast de vele instanties 
ook meer begrip krijgen voor hun adoptie. Laat de geadopteerde vertellen wat adoptie inhoudt en stel 
niet meteen vragen om ‘zogenaamd’ interesse vanuit ‘nieuwsgierigheid’ te tonen. Hiermee kwets je de 
geadopteerden veel meer mee dan je denkt. 
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Nawoord 
 
 
 
Het schrijven van de scriptie heeft me teruggebracht naar de essentie van wie ik werkelijk ben. Als ik 
geweten had, hoe moeilijk het zou zijn om over adoptie te schrijven, had ik waarschijnlijk een ander 
onderwerp gekozen. Ik ontdekte tijdens het schrijven dat ik vreselijk veel op mij zelf geworpen ben. 
Ik ken vrijwel geen therapeut die enigszins weet hoe je een geadopteerde het beste kan begeleiden.  
Ik kon moeilijk informatie vinden over adoptie die enige affiniteit heeft met het spirituele in het algemeen. 
Het weten waar te beginnen. Vele internetsites ben ik afgegaan, veel boeken heb ik gelezen om enig 
inzicht te krijgen over adoptie. Niet vanuit mijn eigen perspectief gezien, maar vanaf de andere kant.  
 
Zoals in de inleiding aangegeven, was een van mijn doelstellingen, een eigen therapie te ontwikkelen 
voor een paranormaal therapeut. Ik merkte op dat het te persoonlijk is voor mij om hier objectief een 
therapie te ontwikkelen. Ik vind het heel jammer dat dit mij niet gelukt is.  
Ik zit zelf nog midden in het proces van het accepteren dat ik niets weet van mijn verleden. Het los laten 
van het niet weten en het leren een plek te geven. Ik dacht dat ik in de loop der jaren daar wel was 
gekomen maar sinds de reis naar Colombia en door het schrijven van deze scriptie, is dit pas echt in 
werking gezet. Ik ben bereid om de strijd op te geven van het willen weten. Maar daarvoor ga je wel 
eerst door een fase van pijn en verdriet om er doorheen te komen. 
 
De scriptie is achteraf gezien, een vorm van therapie geweest. Dit was niet mijn opzet, ook omdat de 
scriptie niet de juiste plek is om dit te doen. Het was daarom zeer prettig dat de scriptiebegeleider hier 
goed op is ingegaan op momenten dat dit toch gebeurde. 
 
Ik ben ontzettend blij dat het me gelukt is om een scriptie te schrijven, want dat was toch wel een 
struikelblok. Ik heb nog nooit eerder een scriptie gemaakt en het was een enorme stap om te gaan 
schrijven, en mijn visie over adoptie neer te zetten. Ik weet dat ik heel goed kan schrijven over 
gevoelens maar bij een scriptie wordt verwacht dat je algemeen grammaticaal beschaafd Nederlands 
schrijft. Dit is niet mijn sterkste kant en daarom ben ik zo trots dat het grotendeels door mijn 
doorzettingsvermogen en met hulp van anderen is gelukt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Pagina 33 van 33 



Weet jij wie ik ben?  Adoptie en de Paranormaal therapeut 

 

Bijlage 1 Literatuurlijst 
 
 
 
Egmond; Geertje van: Bodemloos bestaan:  Problemen met adoptiekinderen ISBN 90 263 0833 7 

Verbinding Verbroken: Adoptie in adolescentie,  ISBN 90 263 1702 6 
 
Brennan; Barbara Ann: Licht op de Aura: Healing via het menselijk energieveld ISBN 90 230 0731 X 
Angelo; Jack:  Helende krachten     ISBN 90 202 8093 7 
 
 
Internetsites waar informatie gevonden is over adoptie. Ervaringen zijn hier gewisseld met verschillende 
adoptiejongeren via het forum. 
 
www.adoptie.nl  
www.adoptietrefpunt.nl 
www.adoptie.startpagina.nl  
www.startkabel.adoptie.nl 
www.wereldkinderen.nl 
 
Informatie betreft de betekenis van de chakra: 
 
www.yinyang.centerall.com 
 
Instanties die met adoptie te maken hebben: 
Hiervan zijn er paar selectief uitgekozen omdat zij het meest bekend zijn. Instanties die een 
paranormaal therapeut goede informatie kunnen geven over adoptie naast de bovengenoemde sites, 
die ook deze instanties aanraden: 
 
Stichting WAN (Wegwijzer Adoptie Nazorg): Geeft adviezen en informatie bij vragen op het gebied van 
identiteit en ontwikkeling, opvoedingsondersteuning, roots en hulpverlening op het terrein van afstand 
en adoptie aan adoptieouders, geadopteerden, leerkrachten en andere professionals.  
 
Het VIA (Bureau Voorlichting Interlandelijke Adoptie ) is met bovengenoemde stichting gefuseerd sinds 
1 januari 2002. Zij geeft telefonisch informatie over adoptie en in opdracht van het Ministerie van Justitie 
voorlichting over adoptie aan mensen die voor het eerst een kind uit het buitenland of uit Nederland 
willen adopteren. 
 
Wereldkinderen: Wereldkinderen is een kinderwelzijnsvereniging die zich inzet voor het kind in nood 
over de hele wereld door middel van projecthulp, sponsoring en adoptie. In alle activiteiten van de 
Vereniging staat het belang van de kinderen centraal. Een keer in het jaar zorgt wereldkinderen voor 
een bijeenkomst, wereldkinderendag, waar alle mensen die iets met adoptie te maken hebben bij elkaar 
komen.  
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Bijlage 2 Enquête  
 
 

Capelle aan den Ijssel, maart 2004 
 
Beste Jongeren, 
 
Ik ben een student aan het Johan Borgman College in Utrecht. Dit jaar staat voor mij in het teken van 
afstuderen. Zoals je misschien al in het CRAN krantje gelezen hebt of via andere weg gehoord hebt, 
ben ik op zoek gegaan naar jongeren die geadopteerd zijn. Het is voor mij van belang dat de mening 
van jouw als geadopteerde, goed in beeld te krijgen wat een toekomstige therapeut het beste zou  
kunnen doen om geadopteerde jongeren te begeleiden.  
 
Bijgevoegd tref je een enquêteformulier aan. Ik vraag je deze in te vullen en te retourneren via het 
emailadres of toe te sturen naar het adres onderaan geschreven.  
 
Zelf ben ik door omstandigheden (ben ondertussen getrouwd) later met de enquête gekomen dan 
gepland en mij vriendelijke verzoek doch dringend is om het ingevulde formulier voor eind april 2004 te 
retourneren.  
 
 
De vragen mogen kort en bondig ingevuld worden. 
 
Wanneer je vragen of opmerkingen over de enquête hebt, kun je deze mailen of bellen. Ik ben graag 
bereid om met jou de vragen door te nemen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Eefje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(hier was mijn naam met adresgegevens genoteerd.) 
 
De enquête is ook nog in het Engels vertaald voor geadopteerden buiten Nederland! 
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 Wat is je leeftijd nu: 
……………………………………………………………………………. 

1. Op welke leeftijd ben je geadopteerd: 
……………………………………………………………………………. 

2. Welk land ben je geadopteerd: 
……………………………………………………………………………. 

3. Heb je de adoptie als een probleem ervaren? 
 

o Ja:   ……………………………………………………………. 
o Nee:  ……………………………………………………………. 
o Anders, namelijk ……………………………………………………………. 

 
4. Ben je op zoek naar je roots? 

 
o Ja:   ……………………………………………………………. 
o Nee:  ……………………………………………………………. 
      

5. Wil je op zoek naar de roots?   
 
o Ja:   ……………………………………………………………. 
o Nee:  ……………………………………………………………. 
 

6. Heb je de roots gevonden?   
 
o Ja:   ……………………………………………………………. 
o Nee:  ……………………………………………………………. 
 

7. Kun je in het kort vertellen hoe het is om je roots wel/ niet gevonden te hebben. 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................... 
 

8. Ben je in het adoptie zijn begeleid?  
 
o Ja:  Op welke wijze (meerdere antwoorden mogelijk)   

o Therapeut 
o Familie 
o Vrienden 
o School  
o Anders, namelijk ……………………………………………………………. 
 

o Nee:  ……………………………………………………………. 
 

9. Zou je begeleiding gehad willen hebben? (ook invullen als je begeleiding gehad hebt, maar 
dit eventueel niet wilde) 

 
o Ja:   ……………………………………………………………. 
o Nee:  ……………………………………………………………. 
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10. Wat is je grootste gemis als geadopteerde. (meerdere keuzes mogelijk) 
 
o Je biologische ouders 
o Het niet weten waar je vandaan komt 
o Het verlangen naar het onbekende 
o geen gemis 
o anders, namelijk …………………………………………………………. 
 

11. Kies uit de volgende keuzes waar een therapeut aan moet voldoen om een geadopteerde 
jongere te begeleiden. (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

 
o Therapeut moet zelf geadopteerd zijn. 
o Affiniteit met het onderwerp adoptie hebben 
o Luisterend oor 
o Intensieve begeleiding tijdens een roots onderzoek 
o Medisch, psychologische begeleiding, 
o Paramedische, spirituele begeleiding 

 
12.  Welke leeftijd is volgens jouw het beste om te beginnen met een eventueel begeleiding 

omtrent het geadopteerd zijn. 
 

o 0-4 jaar 
o 4-12 jaar 
o 12-18 jaar 
o 18 jaar en ouder. 
o Geen leeftijd. 

 
13.  Als laatste, hoe vond je het invullen van deze enquête? Kort en bondig beantwoorden 

aub.  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 3 krantenknipsel 
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