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Rondetafelgesprek Afstandsmoeders (Tweede Kamer) 

Op 10 september 2015 heeft in de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek over het thema 

afstandsmoeders plaatsgevonden. Tijdens dit overleg is door diverse deskundigen en onderzoekers 

bevestigd dat maatschappelijke omstandigheden in de eerste helft van de 20e eeuw hebben geleid tot het 

afstand doen van pasgeboren baby’s door ongehuwde moeders. De vertegenwoordigers van de BC en de 

KNR hebben aangegeven dat vanuit de RKK met name religieuze congregaties voorzieningen als de 

Vroedvrouwenschool in Heerlen en Moederheil in Breda hebben opgezet om deze ongehuwde moeders 

voor en na de bevalling op te vangen. Op het gebied van de gezondheidszorg waren er -met name voor 

ongehuwde moeders en hun baby’s- zeker voor de Zuidelijke provincies van Nederland praktisch geen 

voorzieningen.  

In die tijd werd vanuit de bisschoppen het standpunt uitgedragen dat moeder en kind de eerste drie 

maanden niet zouden moeten worden gescheiden. Dit was uit medische overwegingen niet goed voor 

moeder en kind. Tevens werd gehoopt dat de ongehuwde moeder hierdoor de ruimte zou krijgen om toch 

met de vader te huwen en het door de Kerk voorgestane gezin te stichten. De trend om moeder en kind zo 

vroeg mogelijk van elkaar te scheiden kwam pas op in de tweede helft van de jaren vijftig in welke periode 

religieuzen in snel tempo werden vervangen door professionele hulverleners, die toen hun intrede deden. 

Deze inbreng is ook op schrift door vertegenwoordigers van BC en KNR en door diverse deskundigen aan 

de vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie ter beschikking gesteld en terug te vinden op de website 

van de Tweede Kamer. 

 

Hulpverlening 

De voorzitters van de BC en de KNR hebben overlegd met het bestuur van B&T, de voorzitter van het 

Platform Hulpverlening, het hoofd van het Meldpunt en de (twee) kerkelijke vertegenwoordigers in de 

Adviesraad van het Platform Hulpverlening over de doorverwijzing naar de aangeboden hulpverlening. De 

voorzitters wilden hiermee niet alleen hun betrokkenheid met dit thema onderstrepen, maar  ook hun 

gedachten aan het Platform Hulpverlening voorleggen en hierover in gesprek gaan. Zo is er uitgebreid 

gesproken over de mogelijkheden om de effectiviteit van de geboden hulpverlening te registreren. 

Immers, het is belangrijk te weten of deze hulp ook goed uitpakt en of hoeveel gebruik ervan wordt 

gemaakt door slachtoffers. De voorzitter van het Platform zegt toe dat binnen de marges van de 

mogelijkheden wordt gewerkt aan het bieden van meer zicht op de effecten van de geboden hulp. 

De voorzitters geven aan dit overleg zeer op prijs te hebben gesteld.  

 

Slotactie 

Het bestuur van de KNR heeft medio september met de heer Deetman gesproken over de Slotactie. De 

voorzitter doet hiervan verslag. De contouren van de Slotactie worden gedeeld. Ook de voorzitter van 

KLOKK doet verslag van zijn gesprek met de heer Deetman, dat een kleine week later plaatsvond.  

De heer Deetman, die optreedt als onafhankelijke adviseur van de BC en KNR, heeft toegezegd de 

informatie tot zich te nemen en zo spoedig mogelijk te komen met het definitieve advies voor de regeling 

voor de Slotactie. Ook heeft hij een enquête laten houden onder een aantal klagers met een 

ongegrondverklaring van de Klachtencommissie. Met de bevindingen daarvan zal hij rekening houden bij 

het opstellen van zijn definitieve advies.   

 

 


