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Van harte gefeliciteerd met de verwachting/geboorte van jullie kindje! Een ongelooflijk 
bijzonder moment die het leven helemaal op zijn kop zal zetten. Keer op keer ben ik 
geraakt bij het zien van dit mooie en kwetsbare nieuwe leven. De zachte roes die een 
pasgeboren baby’tje omringt, de voorzichtige kennismaking met de wereld en de 
 al zo sterke band tussen het baby’tje en zijn/haar vader en moeder. Ik voel me vereerd 
en blij dat ik deze bijzondere eerste dagen van jullie kindje voor jullie mag vastleggen! 

Welkom



Mijn fotografie

Mijn fotografiestijl zou je kunnen omschrijven als oprecht, warm en intiem. 
Ik maak gebruik van de schoonheid van natuurlijk licht, dus geen studio fotografie maar 
fotoshoots op leuke buiten en binnen locaties. Met oog voor detail en gevoel voor emotie leg 
ik de mooiste, grappigste en liefste momenten voor je vast.

Een fotoshoot bij mij is niet alleen mooie foto’s maken maar ook lol maken! We gaan naar 
een mooie locatie waar je je helemaal vrij kunt voelen. Geen geposeer maar echte fotografie 
waarbij je helemaal jezelf kunt zijn.

“It is an illusion that photos are made with the camera. They are made with the 
eye, heart and head.”





Mijn werkwijze
Alles is nieuw en spannend deze eerste dagen en dan komt er ook nog een fotograaf langs. 

Maak je hier geen zorgen over, ik zal er alles aan doen om de fotoshoot zo prettig mogelijk 

te laten verlopen. Meestal kom ik bij jullie thuis langs, dus lekker in jullie eigen vertrouwde 

omgeving. Mijn stijl zou je kunnen omschrijven als warm en liefdevol Maak je geen zorgen 

om tranen of volle luiers, het hoort er allemaal bij! Mijn focus ligt op de zachte puurheid 

van de baby en op de relatie tussen jou en het kindje. Er is ruimte voor alle dagelijkse 

momentjes en voor mooie foto’s van het baby’tje alleen. Alles op een natuurlijke en fijne 

manier, dus geen overdreven studio opstellingen maar gewoon op bed of in huis met 

invallend daglicht. Natuurlijk is er altijd ruimte voor een leuke aankleding zoals zachte de-

kentjes of lieve knuffeltjes. Voel je vrij om wat mooie/bijzondere spulletjes klaar te leggen. 



De belangrijkste ingrediënten voor een mooie fotoshoot zijn aanwezig; twee kersverse 
ouders, een prachtig baby’tje en een fotograaf met een mooie camera. 
Toch zijn er nog een aantal voorbereidingen en tips die het ons nog makkelijker 
kunnen maken tijdens de shoot.

Belangrijk:
Zorg ervoor dat het huis/de kamer goed verwarmd is! Denk hierbij een 20 graden of meer. 
Tijdens de sessie zal het baby’tje niet constant onder een dekentje liggen of dicht tegen je 
aan kunnen liggen dus voorkom klapper”tandjes” met een lekker warm huis.

Rommel
Maak je geen zorgen om rommel in huis. Jullie zijn net papa en mama geworden van een 
nieuw kindje. Overlopende wasmanden en een opgestapelde afwas zijn volledig te begrijpen 
en zullen mij op geen manier in de weg staan.

Voorbereiding thuis





Voorbereiding thuis
Licht
Laat zoveel mogelijk licht naar binnen vallen. Lekker alle gordijnen open dus!

Fris en neutraal
Het bed zal een belangrijke plaats innemen tijdens de fotoshoot. Probeer lakens met een 
drukke print te voorkomen. Frisse lakens met een zacht en neutraal uiterlijk zorgen 
ervoor de dat focus bij het kindje blijft.

Klaarleggen
Alles alvast klaarleggen kan een hoop gezoek en spanning tijdens de shoot voorkomen. 
Verzamel dus alvast alles wat je nodig hebt zodat we ons alleen nog maar hoeven te 
focussen de de fotoshoot en het kindje. 





Voorbereiding baby
Rozige en tevreden baby’tjes zijn heerlijk om te fotograferen. Natuurlijk kun je dit niet 
afdwingen maar er zijn een aantal handigheidjes voor om deze “state of mind” zoveel mo-
gelijk te bevorderen. 

Goede voeding
Vermijdt de dag voor de sessie pittig eten en citrus dranken en vruchten. Dit kan ervoor 
zorgen dat de baby maagkrampjes krijgt en tijdens de sessie niet lekker in zijn vel zit.

Genoeg voeding
Baby’s met volle buikjes zijn tevreden en slaperig. Probeer de baby vanaf 12 uur voor de
sessie zoveel mogelijk te voeden, zo is de baby op de dag zelf heerlijk vol en slaperig. 
Ook handig: Plan het voeden van de baby op ongeveer 2-3 uur voor de sessie in, zodat 
je de baby vlak voor de sessie nog een keer kan voeden.





Voorbereiding baby
Kleding
Voor de kleertjes bestaat geen goed of slecht!Lekker kiezen voor jullie favoriete 
rompertje of het vestje dat oma gebreidt heeft, het is allemaal goed. Ik vind het trouwens 
fantastisch om mee te kijken, dus we kunnen ook altijd samen iets uitkiezen als ik er ben.  
Een goede tip: Kijk voor kleertjes die mooi aansluiten. Dus mini-mini maatjes voor de 
pasgeboren baby’tjes. 

Wil je zelf ook op de foto? Zoek een leuk kledingsetje uit!

Klaarleggen
Zorg ervoor dat je alles bij de hand hebt wat de baby kan helpen om zich fijn en rustig te 
voelen. Knuffeltje, speentje, luiers, gevulde fles enz.

Jijzelf
Heel belangrijk; zorg voor jezelf! Jullie hebben net een bevalling achter de rug dus het 
is van groot belang dat je goed uitrust en naar je eigen grenzen luistert. Ook tijdens de 
shoot! Laat het duidelijk weten als je wat rust nodig hebt, daar neem ik gewoon goed de 
tijd voor. Ik heb geen haast tijdens de shoot dus we doen alles rustig aan.





Locatie
Meestal is een babyshoot gewoon lekker thuis. Vooral als je babytje pas
geboren is, is het heerlijk om de foto’s thuis te maken in je eigen omgeving. 
Alle spulletjes bij de hand, lekker rustig voor de baby en je hebt zelf invloed op de 
temperatuur in huis. Vooral in de winter en op koude dagen is het erg raadzaam om de 
foto’s thuis te maken. 

Dat neemt niet weg dat een babyshoot buiten ook helemaal leuk kan zijn! Vooral voor 
baby’tjes die al was “ouder” zijn is een buitenshoot super. Schijnt het zonnetje lekker en 
is het 20 graden of meer? Dan kunnen we zelfs met je pasgeboren baby’tje de natuur in. 
Neem een leuk wiegje/mandje mee en zachte dekentjes en we maken er meeteen een leuk 
uitje van voor de kleine. 





Nadat we de fotoshoot gehad hebben kruip ik met alle foto’s achter mijn computer en kan 
het nabewerken beginnen.

Ik begin met het maken van een ruime selectie foto’s. Bij het selecteren kijk ik naar licht, 
compositie, emotie en heel belangrijk, het algemene gevoel dat een foto oproept. 
Een klein plukje haar dat scheef zit is zeker geen reden om een foto af te schrijven als 
hij verder fantastisch is! 

Deze ruime selectie zet ik op een speciale pagina op mijn site. Je krijgt van mij een linkje 
met een eigen wachtwoord waarmee je op jullie eigen pagina de foto’s kunt bekijken. 
Nu komt het leuke (en soms ook moeilijke) gedeelte, jij mag helemaal zelf kiezen 
welke foto’s je wilt hebben. Het aantal foto’s dat je mag kiezen hangt af van het pakket 
dat je hebt gekozen. Hoe dat precies uitkiezen precies werkt leg ik zo helemaal aan je uit 
als het zover is!

Nabewerking





Nabewerking
Zodra ik de fotokeuze binnen heb begint de nabewerking. Hier zit veel tijd in en dit
 vraagt om veel inzicht en vaardigheid. De nabewerking kan een foto naar een hoger 
plan tillen en een extra dimensie geven. 

Ik verander de foto’s niet, ik versterk de mooie elementen. Alles krijgt net wat meer glans 
en licht, waardoor jij en de omgeving mooi tot zijn recht komen. 
Mijn belangrijkste richtlijn tijdens het nabewerken is eenvoud. Ik houd de foto’s zo puur 
mogelijk. Dus niet knippen en plakken, maar zoveel mogelijk in tact houden van de
 originele foto. 

Naast kleur lever ik ook foto’s in zwart-wit. 
Welke foto’s zwart-wit worden is een keus die ik maak op basis van ervaring en gevoel. 





deborah@sterrenstof.nl

Prijs
De prijs voor een newbornshoot is € 180.

Hiervoor ontvang je:

- 1,5 uur fotografie bij jullie thuis

- Unieke & gevarieerde foto’s van jullie baby’tje

- Ontspannen en laid-back fotografie zodat jullie eigenheid mooi naar voren komt

- 20 beelden in hoge resolutie

-Zorgvulidge nabewerking in de stijl die bij jullie past







Aanlevering
• Sla de foto’s van We-transfer meteen op je computer op, de downloadlink verloopt 

namelijk na een aantal dagen. Houdt ook de map ongewenst in de gaten. Hier kan 
het mailtje in terecht komen als je het email adres (noreply@wetransfer.com) van        
WeTransfer nog niet in je contacten hebt staan! 

• De internet bestanden kun je gebruiken op al je social media, bijvoorbeeld op facebook. 
Omdat ik je de foto’s graag zo puur mogelijk wil geven zijn deze foto’s niet voorzien van 
een watermerk. Wel wil ik met je afspreken dat je even mijn naam (sterrenstof fotografie) 
noemt/tagt in de omschrijving van de foto.



Bedankt!
Ik hoop dat je deze informatiesheet met plezier gelezen hebt en dat ik je meer inzicht heb 
kunnen geven in een fotoshoot bij Sterrenstof. Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat 
natuurlijk graag! Wil je toch nog even zelf verder snuffelen? De volgende linkjes zijn zeker de 
moeite waard! 

Veel gestelde vragen 
http://www.sterrenstof.nl/faq/

Baby foto’s:
https://www.pinterest.com/starstof/baby/

Baby foto’s buiten:
https://www.pinterest.com/starstof/baby-buiten/

Kids en baby 
https://www.pinterest.com/starstof/lekker-thuis/

@sterrenstoffotografie
https://www.facebook.com/sterrenstof.nl/
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