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2. Abstract 
 
Men startte een langetermijnstudie bij 72 families die samen een totaal van 80 kinderen adopteerden uit de 
kindertehuizen in Roemenië. De hoofdvraag betreft factoren die de familiale stress in adoptiegezinnen beïnvloeden. 
De onderzoekers gebruikten de Nijmegen Child Rearing Questionnaire, the Child Behaviour Checklist en 
vragenlijsten die trauma, autisme, ADHD, en de adoptietevredenheid  meten. 
 
 
3. Trefwoorden 
 
Thema(’s) Gezin, welzijn 
Trefwoord(en) Adoptie, kinderen, ouder-kindrelatie, ouders, probleemgedrag 
 
4. Onderzoeker 
 
Opdrachtgever / 
Onderzoeker(s) René A.C. Hoksbergen, Jan Ter Laak, Cor Van Dijkum, Luuk M.H. Robbroeckx, Kathinka 

Rijk & Felicia Stoutjesdijk 
 
5. Onderzoeksvraag 
 
Onderzoeksvraag Hoe beleven adoptieouders de opvoeding van hun buitenlandse (Roemeense) adoptiekinderen 

en de gezinsbelasting die deze met zich meebrengt en welke factoren hangen met deze 
beleving/belasting samen? 

Hypothesen / 
 
6. Methode 
 
Onderzoeks-
methode 

Kwantitatief onderzoek, met volgende meetinstrumenten: 
- een semi-gestructureerde vragenlijst met vragen over de gezinssamenstelling, het 

verloop van de ontwikkeling van het adoptiekind en de ervaring van de ouders met 
de adoptie 

- Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingssituatie (NVOS): 4 delen (gesloten vorm) 
- De Adoptietevredenheids vragenlijst (gesloten vragen: men kan variëren van ‘zeer 

mee eens’ tot ‘zeer mee oneens’ (0-5). 
- Child Behavior Checklist (CBCL): ouders geven aan of een aspect niet (0), een 

beetje/soms (1) of duidelijk/vaak (2) voor hun kind van toepassing is. 
- Auti-R schaal: 51 vragen die in ongeveer 40 minuten ingevuld kunnen worden 
- AVL (ADHD-vragenlijst): 18 eenvoudig te scoren items 

Onderzochte 
groep  

Alle uit Roemenië afkomstige kinderen, die in de periode 1990 tot en met het eerste kwartaal 
1997 naar Nederland zijn gekomen, namen deel aan het onderzoek: 
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groep  1997 naar Nederland zijn gekomen, namen deel aan het onderzoek: 
 

- Onderzoek gestart in 1998:  74 gezinnen met 83 Roemeense adoptiekinderen. 
(respons 86% van de gezinnen) 

- Eerste helft van 2000: herhaling onderzoek + uitgebreid: 72 ouderparen met 80 
Roemeense adoptiekinderen, waarvan 44 jongens (55%) en 36 meisjes (respons 
83%). 

- 3 echtparen konden niet participeren; 1 echtpaar dat aan eerste onderzoek niet 
deelnam, nam nu wel deel 

- de 80 Roemeense kinderen waren op het moment van het onderzoek gemiddeld acht 
jaar oud en 5,01 jaar in het adoptiegezin 

 
Er zijn 2 vergelijkingsgroepen die bestaan uit niet-adoptieouders: 

- de ambulante: n=39 
- de controlegroep: n=166 

Bereik / 
 
 
7. Resultaten 
 
 Zowel adoptiemoeders als -vaders ervaren een hogere gezinsbelasting dan de controlegroep, 

maar een lagere belasting ten opzichte van de ambulante groep. De adoptiemoeders geven 
meer aan dat ze het niet aankunnen en dat ze minder plezier hebben in de omgang met het 
kind dan vaders en ze verwachten van de partner en derden meer steun. 
De onderzoeksgroep werd verdeeld in een klinische en niet-klinische groep op basis van de 
resultaten van het onderzoek. Bij de klinische groep geven de ouders aan dat de kinderen 
minder gezond waren en psycho-sociale problemen hadden bij aankomst in het gezin. 
Bij vergelijking van de klinische groep met dE ambulante groep kon vastgesteld worden dat 
de opvoedingssituatie van de klinische groep positiever wordt ervaren. 
Vergeleken met de Controlegroep, scoort de niet-klinische groep positiever op de volgende 
schalen: ‘Problemen hebben’, ‘Situatie anders willen’, ‘Goede omgang’, ‘Beoordeling van de 
opvoedingssituatie’ , ‘Inspanning’, ‘Aandeel partner’ en ‘Tevredenheid’. Dit houdt in dat 
adoptieouders psychologisch sterker zijn dan andere ouders. 
Naarmate de Gezinsbelasting als hoger wordt beoordeeld, zijn zowel de moeders als de vaders 
minder tevreden met de adoptiesituatie. 
Naarmate de score op ‘externaliseren’ stijgt, wordt de opvoeding van het kind sterker als een 
belasting ervaren door de moeder. Bij de vaders geldt ook de traumascore als een significante 
bijdrage. 

  
8. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek 
 
/ 
 
9. Beleidsaanbevelingen 
 
Nee 
 
10. Samenvatting 
 
Men startte een langetermijnstudie bij 72 families die samen een totaal van 80 kinderen adopteerden uit de 
kindertehuizen in Roemenië. De hoofdvraag betreft factoren die de familiale stress in adoptiegezinnen beïnvloeden. 
De onderzoekers gebruikten de Nijmegen Child Rearing Questionnaire, the Child Behaviour Checklist en 
vragenlijsten die trauma, autisme, ADHD, en de adoptie -tevredenheid  meten. De familiale stress bij de gehele groep 
van adoptieouders was significant hoger dan bij de controlegroep van niet –adoptieouders. De groep werd verdeeld 
in een klinische (n=41) en een niet –klinische groep (n=39) op basis van de resultaten van de hierboven vermelde 
instrumenten. 
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De niet–klinische groep ervoer minder familiale stress dan de controlegroep. Dit houdt in dat adoptieouders 
psychologisch sterker zijn dan andere ouders. De ouders van de klinische groep ervoeren significant meer familiale 
stress en significant minder tevredenheid bij de adoptie dan zowel de niet–klinische en de controlegroep deden. De 
hoofdfactoren die familiale stress en adoptietevredenheid beïnvloeden zijn Post Traumatische Stress Reactie (PTSR) 
en het naar buiten gebracht probleemgedrag. 
 


