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Newborn sessie 
 
Een pasgeboren baby, niets is leuker om naar te blijven kijken. Een serie professionele foto’s als 
blijvend aandenken aan dat schattige snoetje, daar zorg ik voor jullie graag voor.  
 
 

Wanneer?  
 
Het ideale moment voor een newbornsessie is wanneer de baby tussen de 8 en 18 dagen oud is. 
Jullie zijn al wat kunnen bekomen van de bevalling, de voeding is goed op gang en het 
navelklemmetje is er vaak al afgevallen.  
 
Als de baby al wat ouder is, wordt het wrappen moeilijker en is de baby vaak al alerter, wat het 
fotograferen iets moeilijker maakt.  
  
  

Hoe verloopt zo’n sessie? 
 
Bij aankomst in de studio ga ik je vragen om de baby nog even te voeden. Dit moet geen volledige 
voeding zijn als u pas gevoed heeft.  
Bij borstvoeding is het voldoende als u uw kleintje eventjes aanlegt en bij flesvoeding geeft u nog 
een klein ‘dessertje’ (restje van de laatste voeding bijvoorbeeld). Dit zorgt er meestal voor dat de 
baby lekker indommelt tijdens het inbakeren.  
 
Na het voeden nemen we rustig de tijd, zodat de baby rustig wordt en de kans krijgt om in een 
diepe slaap te vallen. Wanneer jullie kleintje rustig is begin ik met een eerste wrapping. Het wrappen 
duurt meestal het langste omdat ik hier mijn tijd voor neem, zo blijft de baby het rustigst.  
 
Ik fotografeer jullie (slapende) baby in verschillende houdingen, het kan zijn dat ik (indien nodig) aan 
de ouders vraag om dichtbij de baby te komen zitten, om zo even te ondersteunen wanneer ik iets 
van materiaal moet nemen. Dit om de veiligheid tijdens de poses te garanderen.   
  
Ook zorg ik voor de juiste temperatuur in mijn studio, zachte materialen en veilige props (schalen, 
bedjes, …) . 
 
Tijdens de sessie kunnen jullie genieten en toekijken, terwijl ik uw baby poseer en fotografeer. 
Daarom vraag ik om zelf tijdens de sessie niet te fotograferen. Indien u toch graag een fotootje 
maakt, vraag het me eerst even en dan kiezen we samen een goed moment waarop u een foto kan 
maken.  
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Omdat ik mijn tijd neem voor dit soort sessies komen we al snel op een shoot van 2 uur en reken 
ik maximum op 3 uur. Dit om rust te creeëren in de studio, zowel voor jullie, de baby als voor mezelf 
als fotografe.  
 
 
 Do’s & Don’ts  
 
Do’s:  

- Zelf pampers meebrengen  
- Eventueel een tutje om te sussen indien nodig 
- Geluid van je gsm dempen 
- Laat oudere kinderen thuis, behalve wanneer je gekozen hebt voor de gezinssessie 

uiteraard. 
- Draag zelf lichte kledij, het kan warm worden in de studio.  

 
 
Don’ts  

- Een oliebadje geven vlak voor de sessie (de baby gaat heel erg blinken op de foto’s), dus 
ook liefst niet helemaal insmeren met crème e.d.  

- Extra familie/vrienden meebrengen, zij krijgen de mooie resultaten zeker nadien te zien. Dit 
zorgt enkel voor meer drukte in de studio en hoe rustiger ons plekje, hoe rustiger de baby.  

 


