
Voorbereiding - tips
v o o r  e e n  s u c c e s v o l l e  n e w b o r n s e s s i e



Voed je baby net voor de shoot
Wanneer je niet ver moet rijden kan dit thuis. Maar 
arriveer gerust een half uurtje vroeger en voed 
eerst je baby. Baby’s met een vol buikje vallen bijna 
altijd in slaap... net zoals ik hen graag heb.

Houd je baby wakker vóór de voeding
Indien mogelijk, houd je baby ongeveer een uur 
voor het voeden en het verlaten van thuis wakker. 
Dit zorgt voor een slaperige baby tijdens de sessie.
Een tip om je baby wakker te houden is hem/haar 
een badje te geven of hem/haar uit te kleden tot op 
de luier.

Comfortabele kleding
Doe je baby kledij aan die toestaat om hem/haar 
gemakkelijk uit te kleden. Kies dus géén kleding die 
over het hoofdje moet. Hoe gemakkelijker je baby 
kan uitgekleed worden, hoe rustiger hij/zij blijft 
tijdens de sessie. Breng ook een dekentje mee waar 
je baby aan gewoon is, om hem/haar lekker warm 
te houden tussen het poseren door.

Vergeet de fopspeen niet
Dit is héél belangrijk! Zelfs al heeft je baby nog geen 
fopspeen of heeft hij/zij het gebruik nog niet onder 
de knie, breng je toch beter één mee. Soms doet 
het al wonderen om de fopspeen maar eventjes te 
gebruiken tijdens het poseren.

Maxi-cosi of draagmand
Breng je baby de studio binnen in zijn/haar  
maxi-cosi of draagmand. Wanneer je de baby in 
de auto uit z’n zitje neemt, wordt hij/zij meteen 
klaarwakker. Om je baby zo stressvrij mogelijk te 
houden, haal je hem/haar best pas in de studio uit 
zijn/haar zitje.

Happy baby = happy shoot
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broertje/zusje 
Als je graag een broertje of zusje mee op de foto wil, 
vraag ik om dit op voorhand te vermelden, zodat ik 
hier rekening mee kan houden bij mijn opstelling. 
Bij een goed voorbereide opstelling verliezen we 
immers geen onnodige tijd.
Bij foto’s met broertjes of zusjes vraag ik om deze 
te laten nakomen op het eind van de sessie na een 
seintje van mij. Lang wachten voor kleine kinderen 
is niet leuk. Beter nog even thuisblijven dus, of naar 
de indoor speeltuin... 

Neem de tijd en ... relax
Breng gerust iets mee om de wachttijd tijdens 
de sessie wat aangenamer te maken (tijdschrift, 
tablet,...). Een newborn sessie kan immers een 
tijdje (2 à 3 uur) in beslag nemen en stilzitten kan 
lang duren.
Speciaal voor je baby is het zeer warm in mijn studio, 
dus kleed ook jezelf in laagjes. 

Tijdens de sessie
Tijdens de sessie mogen jullie kijken en genieten 
hoe ik met jullie baby omga. Graag heb ik wat 
bewegingsruimte. Ik voorzie een zitplaats in de buurt 
voor papa en mama. Zo kan ik optimaal gebruik 
maken van het licht op jullie baby. Fotograferen met 
eigen camera of telefoon is helaas niet toegestaan. 
In overleg mag je een foto maken terwijl ik jullie 
baby sus of positioneer

En tenslotte nog dit...
Veiligheid van je baby is mijn absolute top-prioriteit, 
en staat voorop gedurende de totale tijd van de 
fotosessie. Je baby zal nooit in posities gedwongen 
worden die voor hem/haar onaangenaam zijn
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