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Voorbereiding en informatie

Denk je erover na om een kind te adopteren? 
Of wil je graag weten hoe zo’n adoptieprocedure precies 
verloopt? Tijdens de voorbereidingsfase bereiden we je 

voor op interlandelijke adoptie en schetsen we een beeld 
van de huidige realiteit.

• Algemene informatiesessie over praktisch 
en wettelijk adoptiekader 

• In kleine groepjes een voorbereidingsprogramma 
• Getuigenissen van adoptieouders, artsen en andere 

betrokkenen
• Extra aandacht voor special needs

• Gratis boeken ontlenen via de bibliotheek 
.

Wat is de Adoptiemap?

Voor elke adoptiebetrokkene is adoptie 
een persoonlijk traject, vaak met onderweg heel wat 

uitdagingen en vragen. Net daarom werkt het Steunpunt 
Adoptie als een soort richtingaanwijzer: we informeren, 

ondersteunen en adviseren. Onze betrokkenheid bij 
aanvang, tijdens of op het einde van het traject is visueel 

weergegeven in de Adoptiemap.

Voor wie? 
Geadopteerden, (kandidaat) adoptieouders, afstandsoud-

ers, professionelen en andere geïnteresseerden.

Drie pijlers
Als laagdrempelig expertisecentrum in Vlaanderen willen 

we tijdens het hele adoptieproces gericht informeren 
en nazorg bieden aan alle adoptiebetrokkenen. 

Dit zijn onze drie pijlers
• Voorbereiding & informatie

• Ondersteuning & nazorg
• Vorming & expertise

Vorming en expertise

Als adoptie-expertisecentrum organiseren we vormingen 
op maat en in aanbod.

Op maat
Gastcolleges op vraag van hogeschool, universiteit of 

andere opleidingscentra.
Een adoptiegerelateerde vraag? 

We verzorgen voor leerkrachten, begeleiders en 
hulpverleners een coachingstraject.

In aanbod
In eigen beheer en in samenwerking met 

partnerverenigingen organiseren we vormingsavonden 
over uiteenlopende thema’s:

• Adoptiekind in de basisschool
• Praten met je kind over adoptie
• Diversiteit en raciale identiteit

• Adoptiepuberteit
• Trauma

Ondersteuning en nazorg

Tijdens of na de adoptieprocedure staat 
Steunpunt Adoptie klaar om geadopteerden, 

adoptieouders of afstandsouders te ondersteunen 
en te helpen.

• Via een adoptiekaart zoeken we samen met jou 
adoptiealerte hulpverleners.

• Wennen en hechten? Met EHBA 
(Eerste Hechting Bij Adoptie) ondersteunen we ouders, 

kort voor en tijdens de eerste jaren na adoptie.
• Het Stevige Start-programma geeft vorming over het 
hechtingsproces aan adoptieouders en hun omgeving.

• Rootswerking gaat dieper in op alle vragen rond 
herkomst van de adoptiebetrokkenen. Privé of in groep.

• Lotgenotencontact biedt ondersteuning en we bundelen 
de krachten met belangenorganisaties.

Surf naar www.steunpuntadoptie.be 
voor alle activiteiten en vormingen. 

Contact?

Een persoonlijk gesprek of bezoek 
aan de bibliotheek?

Maak gerust een afspraak.
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