
FAQ 

Wanneer plan ik mijn zwangerschapsshoot in? 

Dat mag jij helemaal zelf bepalen. Meestal is je buik het mooist tussen de 30-34 weken. Je moet je 

natuurlijk nog wel fit genoeg voelen om de shoot te kunnen doen. Het lijkt misschien simpel, maar 

het is best inspannend om te poseren. 

Wat doen we als het slecht weer is en ik heb een shoot geboekt op een buitenlocatie?  

Slecht weer is natuurlijk vervelend, maar niet perse een dealbreaker. Als het droog is maar wel 

bewolkt is dat voor mij geen probleem. Sterker nog: bewolking en het licht op een bewolkte dag kan 

prachtig zijn. Regen kan wel roet in het eten gooien en dan kan de shoot uiteraard worden 

verplaatst. Naar een binnenlocatie of naar een andere datum. 

Mijn kinderen zitten nooit stil. Kan een fotoshoot dan wel?  

Ja natuurlijk! Leuk juist! Kleine kinderen hebben een korte spanningsboog en zitten niet lang stil, 

maar dat hoeft ook niet. Ik vind het een uitdaging om druk babbelende en spelende kindjes op het 

juiste moment vast te leggen. Door een gesprekje met ze te voeren, ze de tijd te geven als ze niet 

meer op de gevraagde plek willen zitten en ze lekker te laten spelen tussendoor, is het absoluut 

haalbaar om ze mooi vast te leggen. Vaak met wat hulp van papa of mama :-)  

 

Ik heb nog nooit geposeerd. Ben ik wel geschikt om te fotograferen?  

JA. Iedereen is geschikt om te fotograferen. Ik kan je sturen en aanwijzigen geven en ik zorg dat je je 

direct op je gemak voelt. Een mooi portret is een goede samenwerking tussen het model en de 

fotograaf. #tegeltje 

Kan ik ook een fotoshoot inplannen in het weekend?  

Jazeker! Ik werk ook op zaterdag en zondag. Weekenden zitten wel het snelst vol. Houd daar 

rekening mee. 

Weet jij mooie buitenlocaties voor een shoot?  

Oh absoluut! Ik woon in Naarden, onderdeel van het Gooi, en in mijn woonomgeving zijn er 

ontzettend veel mooie plekjes. De heide, de bossen, de duinen, de vesting. Genoeg keuze. Ook 

fotografeer ik graag op de NDSM Werf in Amsterdam. Die plek heeft een stoere uitstraling met veel 

graffiti. Ideaal voor een stoere shoot met kids of tieners, maar ook een fantastische plek voor een 

zwangerschapsshoot! In mijn portfolio vind je voorbeelden. Als je zelf een mooie locatie weet hoor 

ik dat natuurlijk graag. 

Hoe snel krijg ik de foto’s te zien?  

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken. Na de shoot en de betaling ga ik aan het werk om de 

mooiste foto’s uit te kiezen en na te bewerken. Vaak ben ik sneller klaar, maar ik houd twee weken 

als maximum aan. 

Ik wil een zwangerschapsshoot, maar weet niet wat ik aan moet. Heb jij tips?  

Die heb ik zeker. Ik heb al veel vrouwen zwanger vastgelegd en heb ook kleding die je aan kunt als je 

zelf niets hebt dat geschikt is. Het belangrijkste is dat je iets aanhebt waar je je lekker in voelt. In een 

gesprek vooraf kan ik je nog wat tips geven. 

Ik heb een leuk filtertje gevonden en de foto die jij gemaakt hebt daarmee bewerkt. Mag ik die 

plaatsen op Social Media?  

Nee, dat mag helaas niet. Ik bewerk mijn werk met veel zorgvuldigheid na en zo lever ik het aan bij 



jou. Het mag dan ook niet veranderd en daarna verspreid worden. Het auteursrecht van de foto ligt 

bij de maker: de fotograaf. Daar mag je dus niets aan veranderen.  

Hoe kies jij de mooiste foto’s uit? Gooi je veel weg?  

Ik gooi weg wat écht niet goed is. Ogen dicht, onflatteuze uitdrukkingen en (ja die zijn er ook wel 

eens) onscherpe foto’s. Ik lever alleen mijn beste werk bij jou aan zodat jij een keuze kunt maken uit 

enkel mooie plaatjes.  

 

Fotografeer je ook pasgeboren baby’s?  

Nee, ik doe geen newbornshoots. Ik fotografeer wel baby’s, maar die zijn meestal al meer dan een of 

een paar maanden oud. Een baby hoeft niet perse al te kunnen zitten. Meestal zijn die baby’s ook 

onderdeel van een familyshoot met broertjes en/of zusjes. Newborn fotografie is met baby’s van 1 à 

2 weken oud. Dat is een vak apart en dat vergt een specifieke set kennis en kunde die ik (nog) niet 

bezit. Ik bied het daarom ook (nog) niet aan. 


