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HOE WERKT EEN 
GEBOORTEREPORTAGE?
De geboortereportage vertelt het complete 
verhaal van de geboorte van jullie kindje en geeft 
een fijne tijdslijn van alle momenten die er waren. 
Het grote voordeel is dat jullie totaal niet hoeven 
te denken aan het maken van foto’s en deze 
momenten samen kunnen beleven. 

Vanaf het moment van boeking staan wij 24/7 
stand-by voor jullie, dus ook als jullie kindje voor 
de 37e week geboren wordt zijn wij er! Via een 
gezamenlijke groepsapp houden we elkaar op de 
hoogte van alle ontwikkelingen. Op het moment 
dat de bevalling begint, de vliezen breken of 
de weeën beginnen, bel je ons. Wij maken een 
geboortereportage vanaf de actieve weeën fase 
tot ongeveer 2 uur na de geboorte van jullie 
kindje. Op de achtergrond leggen wij de eerste 
waardevolle herinneringen van jullie gezin vast. 

De foto’s helpen naderhand ook om een tijdlijn 
te herinneren en kunnen waardevol zijn voor de 
verwerking.

FOTO'S MET GEVOEL
Persoonlijk vinden we de geboortes van onze 
kinderen de mooiste momenten in ons leven. Vanaf 
het moment dat onze kindjes in onze armen lagen 
konden wij ons geen leven indenken zonder dit 
prachtige wonder.  Geboortefotografie is voor ons 
veel meer dan foto’s maken tijdens de geboorte. 
We leggen de pure intense sfeer voor jullie vast 
op een integere chique wijze. Met gevoel leggen 
wij de geboorte vast, het moment dat alle andere 
momenten overtreft. 

NA DE GEBOORTE REPORTAGE
Na de geboorte maken wij een selectie van de 
beelden en ontvangen jullie een slideshow als 
eerste preview. Ons advies; hou zakdoekjes bij de 

hand. De complete reportage ontvangen jullie in 
een galerij waarna we samen aan de slag gaan met 
een selectie voor jullie persoonlijke geboortealbum.
In het adviesgesprek stellen we, geheel naar jullie 
eigen wensen, een prachtig waardevol album 
samen. Met het geboortealbum in je hand geniet je 
keer op keer van de geboortedag van jullie kindje. 

KEIZERSNEDE 
Soms weet je al dat je middels een geplande 
keizersnede gaat bevallen. Wij hebben in Noord-
Nederland met verschillende ziekenhuizen een 
overeenkomst gesloten zodat wij ook op de 
operatie kamers een waardevolle reportage van 
de geboorte van jullie kindje kunnen maken.
Wij maken een geboortereportage vanaf het 
moment dat jullie in het ziekenhuis aankomen, 
de keizersnede zelf tot aan de eerste uurtjes na 
de geboorte. Het complete geboorte verhaal van 
jullie kindje.

Wat leuk dat jullie je aan het oriënteren zijn op fotografie rondom de geboorte.  
Het is zo waardevol, die prachtige foto’s van de geboorte van jullie kindje, juist ook 
om zo goed te kunnen zien wat er nou allemaal is gebeurd, de emoties en vooral de 
ontlading als jullie kindje er is. Het begin van zijn of haar leven.
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Geniet van dat eerste gouden uurtje 
met je pasgeboren kindje door lekker 
veel huid op huid contact. Als mama 
de kleine even niet vast kan houden 
dan kan de kleine altijd lekker warm 

bij de andere ouder liggen
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Een uniek moment 
WAAROM KIEZEN VOOR GEBOORTEFOTOGRAFIE?

    De geboorte van je kindje is zo'n belangrijk  
moment uit je leven

    Jouw partner kan zich fijn focussen op jou en jou 
ondersteunen

    Geboortefoto's kunnen jou helpen bij de  
verwerking van de geboorte

    Je bent zeker van foto's van deze bijzondere 
dag, het wordt niet vergeten (of vergeten om de 
camera mee te nemen) 

    Door de jaren heen worden de foto's van de ge-
boorte van jouw kindje alleen maar waardevoller 

    Je bent zeker van scherpe en nette foto's van 
hele waardevolle momenten

    Jouw partner hoeft zich niet druk te maken om 
het maken van foto's en wordt hierdoor ontlast

    Als vrouw ontbreken er vaak stukjes van de 
puzzel na je bevalling, dankzij de foto's kun je elk 
moment weer opnieuw beleven

 "Bij onze eerste zijn alle foto's mislukt" 

 "Ik had geluk dat er bij de geboorte van mijn zoon foto's zijn  
gemaakt omdat er een stagiaire aanwezig was, bij deze zwangerschap wil ik 

het niet van geluk laten afhangen"

 "In alle hectiek zijn we bij ons eerste kindje de camera vergeten"

 "Die eerste momenten krijg je nooit meer terug! Ik kijk regelmatig in ons 
prachtige album. De liefde en emotie op de foto’s had alleen een  

geboortefotograaf kunnen vastleggen"

"Zo bijzonder,  
sommige dingen 

kan ik mij niet eens 
herinneren"
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 HUMOR, TRANEN, LACHEN, OPLUCHTING, ER DOOR 
HEEN ZITTEN, VERVELEN, TRANEN VAN GELUK, SPANNING...  

ALLES HOORT ERBIJ TIJDENS EEN BEVALLING, 
NIKS IS VERKEERD EN ALLES MAG ER ZIJN 
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5 momenten 
DIE JE ALS MOEDER  
TERUG WILT ZIEN OP JOUW 
GEBOORTEFOTO’S

    De eerste blik van jou en jouw partner, de eerste 
ontmoeting met jullie kindje. Die eerste blikken en 
emoties zeggen alles!

    De support die er voor je was tijdens het hele 
geboorteproces. Wat kan die support helpend en fijn 
zijn. Doordat je zo in je proces zit vergeet je dit zelf 
vaak. Het is dan super fijn om dit op de foto’s terug te 
kunnen zien.

    Jouw eigen kracht. Wat mag je trots zijn op je eigen 
lichaam en jouw eigen power! Op welke manier je 
kindje ook geboren wordt je bent een powervrouw!

    De verwondering in jullie ogen als je je kindje 
bewondert in die eerste uren. De eerste uurtjes die 
jullie heerlijk besteden aan het verkennen van elkaar.

    De mooie details van jouw kindje, denk aan  
huidsmeer, rimpeltjes, dat handje gelijk weer naast 
het gezichtje, die heldere blik net na de geboorte. De 
details die binnen 24uur alweer zo anders zullen zijn.
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Collecties
Wij werken met een aantal waardevolle collecties voor jouw geboortereportage. Alle collecties zijn 
geheel naar eigen wens aan te passen qua aantal digitale foto's én het geboortealbum. De collecties 
zijn uit te breiden met de combinatie geboortefotografie en filmbeelden, de eerste ontmoeting of 
een zwangerschapssessie of newbornsessie. Betalingen worden veelal in termijnen gedaan, we kijken 
gezamenlijk graag naar de mogelijkheden.

COLLECTIE 1 
• Geboortereportage
• Filmbeelden
• Luxe geboortealbum 30x30 (30 foto's)
• Alle geselecteerde geboortefoto's digitaal
• Persoonlijke slideshow
• Adviesgesprek na de geboorte
• Foto-app met de geselecteerde foto's
• Excl. parkeer- en reiskosten
€ 2199,-

COLLECTIE 2 
• Geboortereportage
• Luxe geboortealbum 25x25 (20 foto's)
• Alle geselecteerde geboortefoto's digitaal
• Persoonlijke slideshow
• Adviesgesprek na de geboorte
• Foto-app met de geselecteerde foto's
• Excl. parkeer- en reiskosten
€ 1699,-

COLLECTIE 3 
• Geboortereportage
• Cadeau album met 6 foto’s
• 75 geslecteerde geboortefoto’s digitaal
• Online foto galerij
• Adviesgesprek na de geboorte
• Excl. parkeer- en reiskosten 
€ 1299,-

8     



“HET IS VRIJWEL NIET ONDER WOORDEN 
TE BRENGEN HOE WAARDEVOL DE 
GEBOORTEFOTO’S VOOR ONS ZIJN”
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Speciaal voor jou
Speciaal voor jou hebben we waardevolle 
aanvullingen op jullie geboortereportage. Laat 
de hele periode rondom de geboorte vastleggen 
door bijvoorbeeld een zwangerschapssessie of 
een newbornsessie. In combinatie met jouw 
geboortereportage kun je deze sessies er extra 
voordeling bij boeken. Het is zo bijzonder 
om deze hele periode vast te laten leggen in 
waardevolle herinneringen.

FILMBEELDEN
Tijdens jullie geboortereportage kunnen 
wij ook korte momenten filmen, dat eerste 
huiltje, het sabbelen op een knuistje, etc. Deze 

filmfragmenten zullen jullie terug vinden in jullie 
persoonlijke slideshow van de geboortereportage..

EERSTE ONTMOETING
Die eerste ontmoeting met grote broer/zus of 
familie is zo enorm waardevol. Soms lukt het 
niet om dit aansluitend op de geboortereportage 
te doen, bijvoorbeeld waneer grote broer/ zus 
nog ligt te slapen. Wij komen dan graag terug 
voor de eerste kennismaking. Tijdens de eerste 
ontmoeting leggen wij de bijzonder liefdevolle 
momentjes vast zodat jullie lekker van elkaar 
kunnen genieten.

Birth can be tough my darling, 
but so are you 
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OOK TIJDENS EEN KEIZERSNEDE IS
 ER VAAK DE MOGELIJKHEID OM 

JE KINDJE BIJ JE TE HOUDEN EN TE 
GENIETEN VAN HUID OP HUID CONTACT 
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Sorry no sorry
JIJ DOET WAT NODIG IS TIJDENS

 JOUW BEVALLING. SCHAAM JE NIET 
VOOR GELUIDEN, SCHEETJES OF 

DINGEN DIE JE INEENS ZEGT. 
WEES MILD VOOR JEZELF 

EN LAAT HET WOORD SORRY EVEN LOS
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    Laat je niet ontmoedigen door de cm’s  
ontsluiting. De laatste cm’s kunnen ineens heel 
snel gaan. 

    Verdiep je in verschillende mogelijkheden qua 
pijnbestrijding 

    Bedenk wat voor jou belangrijk is en noteer dat 
in je geboorteplan

    Neem iets mee ter ontspanning: eigen muziek, 
geurtje, boek, magazine, foto van je gezin...
alles om je fijn en ontspannen te voelen

    Een eigen mutsje direct na de geboorte is altijd 
een optie

    Verschillende houdingen tijdens de weenfase 
zijn bevordelijk voor het zakken van je kindje

Tips rondom de geboorte

Om voor altijd 
 van te houden

ONZE TIPS VOOR EEN ONTSPANNEN BEVALLING WAARIN JIJ DE REGIE HEBT.
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GROOTOUDERS ALBUM
Naarst het prachtige geboortealbum voor julie 
zelf zijn er meerdere mogelijkheden. Een extra 
album voor jullie kindje zelf of juist een album 
voor de grootouders. In dit album kunnen 
bijvoorbeeld de details van jullie kleintje en de 
eerste onmoeting met de grootouders.

WENSALBUM
Wil je iets unieks voor de kraamvisite of tijdens 
jullie kraamfeest? Dan is een wensalbum een 
unieke herinnering voor later. Een wensalbum 
bevat foto’s van jullie kindje en de bladzijden zijn 
te beschrijven waardoor de kraamvisite mooie 
wensen voor de kleine in het album kan schrijven.

Geboortealbum
Zeg nou zelf welk verhaal wordt niet in een 
boek verteld. Een geboortealbum hoort bij een 
geboortereportage. Na de geboorte nodigen wij 
jullie graag uit voor een adviesgesprek. We gaan 
dan samen kijken naar de selectie van foto's en we 
helpen jullie kiezen uit alle verschillende kleuren 
en materialen. Het album wordt persoonlijk voor 
julie ontworpen waardoor er alle ruimte is voor 
jullie wensen.

Wil je een foto op de voorkant, de naam en 
geboortedatum van jullie kindje in goudfolie of 
juist de naam verzonken in de omslag, er is van 
alles mogelijk. Het geboortekaartje kan op unieke 
wijze worden verwerkt en ook de lettertypes 
stemmen we vaak af op het geboortekaartje. Wij 
begeleiden jullie bij alle mogelijkheden. Zo krijg 
je een waardevol geboortealbum om nog jaren te 
koesteren.
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FOTOALBUMS ZIJN 
ENORM WAARDEVOL,

 ZE LATEN KINDEREN ZICH
 GEWAARDEERD VOELEN 
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JE BED OP DE LAAGSTE STAND ZETTEN 
VOOR DE EERSTE ONMOETING MAAKT HET 
VOOR GROTE BROER OF ZUS MAKKELIJKER 
OM BIJ JOU EN DE BABY TE KOMEN EN ZO 
KUNNEN ZE HET OOK BETER ZIEN 
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Veel gestelde vragen
WAT KUN JE VOORBEREIDEN OF IN GEDACHTEN HOUDEN 
VOOR DE GEBOORTEREPORTAGE? 
Helemaal niks! Wij leggen jullie unieke verhaal vast zonder van invloed te zijn op jullie 
geboorteproces. Wij zijn er wel maar toch ook weer niet. Tijdens de zwangerschap blijven we graag 
op de hoogte en leven we mee.

MOETEN WIJ SPECIALE KLEDING AAN? 
Nee, doe vooral aan wat julie fijn vinden. Voor de foto’s geldt wel hoe drukker de print hoe meer dat 
afleidt. Blote borsten vragen ook meer de aandacht dan een bikinitop, bh of shirt. Het is belangrijk 
dat jij doet wat voor jou prettig voelt. Het is meestal vrij warm in de ruimte van de geboorte. Doe 
dus vooral luchtige kleding aan, dit geldt zeker ook voor de partner. 

WORDEN DE FOTO’S ALTIJD DOOR JULLIE ONLINE GEBRUIKT? 
Wij  gebruiken alleen foto’s online nadat we van jullie toestemming krijgen. Zonder toestemming 
zullen wij niks delen. Wij vinden het belangrijk dat jullie je hier prettig bij voelen en hier de regie in 
hebben. Na de geboortereportage ontvang je van ons een toestemmingsfomulier waarop je precies 
kunt aangeven wat jullie wel en niet willen. 

KOMEN JULLIE MET Z’N 2-EN OF 3-EN? 
Nee, wij staan om de beurt voor jullie oproepbaar maar komen alleen om de geboortereportage te 
maken. 



Ervaringen van andere ouders

“Het is vrijwel niet onder woorden te brengen hoe 
waardevol de geboortefoto’s van onze zoon voor 
ons zijn. Wat zijn we blij dat we onze twijfel over 
de aanwezigheid van een derde bij de bevalling 

hebben besproken en toch hebben gekozen voor 
geboortefotografie! Wat zijn de foto’s prachtig 

geworden. Onze zoon is inmiddels 7 maanden en de 
foto’s worden alleen maar waardevoller. Het brengt de 
bijzondere momenten van de bevalling terug. Elke keer 
bekijken we ze weer met tranen in onze ogen. En dat 
geldt eigenlijk voor een ieder die we ze laten zien!  Wij 

hadden de foto’s voor geen goud willen missen”

“Er zijn geen woorden te vinden 
die beschrijven hoe prachtig 
en waardevol deze foto's en 

filmbeelden zijn. Niet alleen het 
resultaat mag er zijn maar jullie 

ook echt geweldige mensen. Wat 
hebben wij veel steun gehad aan 

jullie”

“Wij hebben gekozen voor 
de geboortefotografie met 

een fantastisch resultaat! De 
foto’s zijn waanzinnig mooi. 

Ik kan het iedereen aanraden, 
al die eerste momenten liggen 

vast, die krijg je nooit meer 
terug! Ik kijk regelmatig in ons 

prachtige album. Deze foto’s 
zijn voor ons heel waardevol.”

“Die eerste momenten krijg je nooit meer 
terug! Ik kijk regelmatig in ons prachtige 

album, De foto’s worden mij steeds 
dierbaarder.” “Zo bijzonder, sommige dingen 

kan ik mij niet eens herinneren. Als vrouw 
ontbreken er vaak stukjes van de puzzel 

na je bevalling, dankzij de foto’s kan ik elk 
moment weer opnieuw beleven.”   “Deze foto’s 

hadden wij zelf nooit kunnen maken. De 
liefde en emotie op de foto’s kan alleen een 

geboortefotograaf vastleggen”

“Mijn man was, net als ik, in eerste instantie wat sceptisch. Een 'vreemde' bij zo'n bijzonder en intiem 
moment als een bevalling. Maar we dachten zo iets moois maak je niet vaak mee.. We besloten dat 
een informatief gesprek van wat precies te verwachten nooit kwaad kon en ons ook tot niets zou 

verplichten. Uiteindelijk besloten we bij onze bevalling een geboortefotograaf te willen. En wat zijn wij 
blij dat we dit hebben gedaan! Wat hebben we mooie foto's gekregen. Als vrouw had ik sommige delen 
van de bevalling toch wat als een roes beleefd en door de foto's kan ik dingen weer terug halen. Wat we 
ook erg mooi vonden is dat we een aantal dagen na de bevalling een compilatie kregen van een aantal 
foto's die waren gemaakt, we waren allebei met tranen geroerd zo mooi vonden we het. Wanneer we 

nu in het fotoboek kijken, neemt je dit weer mee terug naar die bijzondere dag voor ons. Op de foto's is 
zoveel liefde en emotie vastgelegd, dit had je zelf nooit kunnen vast leggen.”
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Marjolein 
is een mooie, gevoelige en betrokken vrouw. 

Marjolein verloor haar eerste zoontje die 
extreem prematuur werd geboren. Hierdoor 

zal ze  alles voor jullie doen om voor prachtige 
herinneringen te maken. Als Marjolein jullie 
fotograaf is dan val je in een warm bad. Ze is 

betrokken, lief en zorgzaam.

Bianca 

is een warme, zorgzame en betrokken vrouw 
met enorm veel liefde. Ze vind het heerlijk om 
voor jullie een waardevolle geboortereportage 

te maken. Bianca is een gevoelige zorgzame 
moeder die graag aandacht geeft aan jou en 

jouw gezin.

Wie zijn de fotografen van Verwonder Fotografie?
Verwonder Fotografie is in 2017 gestart door twee fotografen vanuit een diepgewortelde motivatie om herinneringen te maken met 
mensen en deze momenten voor altijd vast te legen. Sinds juli 2021 runt Marjolein Verwonder Fotografie met ondersteuning van 
fantastische fotografen voor de geboortereportages. Wij zijn allemaal gevoelsmensen en ons vuurtje wakkert door onze persoonlijke 
ervaringen met o.a. verlies en daarnaast het (te) snel opgroeien van onze kinderen.
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Wij zijn er voor jou
Wij hopen dat je hebt genoten van deze gids vol met informatie rondom geboortefoto-
grafie. En dat we je hebben geïnspireerd wat betreft je wensen rondom de geboorte. Wil 
je meer weten of heb je nog vragen neem dan contact op. Wij beantwoorden al je vragen 
en zien we je graag tijdens een kennismakingsgesprek.

www.verwonderfotografie.nl

info@verwonderfotografie.nl

facebook.com/verwonderfotografie

instagram.com/verwonderfotografie

06-57583272

  erwonder 
        f o t og ra f i e


