
7 tips om zelf je
bevalling vast te leggen
HELLO BABY GEBOORTEFOTOGRAFIE



tip #1
COMPLEET VERHAAL

Zorg voor een begin (opvang weeën),

midden (geboorte) en een eind

(controles, borstvoeding, eventuele

ontmoetingen etc) om het complete

geboorteverhaal te vertellen in beeld.



tip #2

Zo bekijken we de wereld vanuit
onze ogen ook. Horizontale foto's
vertellen bij een reportage meer

over de omgeving en achteraf heb
je ook meer bewerkingsruimte dan

een verticale foto.
 

FOTOGRAFEER HORIZONTAAL



tip #3
IN EN UITZOOMEN
Bekijk de situatie, maak een

overzichtsfoto om een idee te geven

van de plaats en focus daarna op de

details.



Zorg dat de beelden wat weggeven van de tijd

en locatie. Denk aan een foto van de klok, de rit

naar het ziekenhuis, voorkant van het

ziekenhuis, jij samen met je partner tijdens het

opvangen van de weeën, vergeet niet de

details. 

tip #4
TIJD EN LOCATIE



Mama's perspectief

tip #5
PERSPECTIEF OM DE
GEBOORTE VAST TE LEGGEN

Fotografeer de geboorte van mama's

perspectief en/of wat mama juist niet

kan zien (wanneer alleen het hoofdje is

geboren)

Wanneer het hoofdje is geboren

De eerste ontmoeting



tip #6
 CAMERA INSTELLINGEN

Maak je foto's in RAW-formaat in plaats van JPG.

Het voordeel van fotograferen in RAW is dat je in

het nabewerkingsproces over veel meer

informatie beschikt dan bij een JPG-foto. Kies

hier alleen voor  als je de juiste software hebt

om de foto's te bewerken of als je de bewerking

laat uitbesteden door een professional.

Indien je niet thuis bent met

sluitertijd/diafragma/ISO, kun je het beste op de

automatische stand fotograferen. 



tip #7
JE GEBOORTETEAM 

Vraag of het zorgpersoneel jullie kan

helpen met de foto's wanneer zij hun

handen vrij hebben. Ook de momenten

van jou en je partner. Als je dit niet

benoemt, zullen ze vaak pas aan foto's

denken op momenten zoals het

doorknippen van de navelstreng. 



Heel veel succes! 
Ik hoop dat je het een waardevolle e-book vond! Nog niet

gerustgesteld? Bang dat de bevalling alsnog aan je voorbij

gaat en je niet alles meekrijgt? Boek dan gratis een koffiedate

in waarin ik je vertel hoe ik de puurste momenten voor je kan

vastleggen, zodat jouw geboorteteam volledig op jou kan

focussen.  

Neem gerust contact op voor meer informatie. info@hellobaby.nu | 06-57884539

Klik hier voor een gratis koffiedate!

https://hellobaby.nu/geboortefotografie/#koffiedate

