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Geboortefotografie 
geeft unieke plaatjes

Bij onze Noorderburen en in de 
Verenigde Staten is geboorte-

fotografie al behoorlijk goed in-
geburgerd. België volgt schoor-
voetend de trend want stilaan 

begint ook bij ons de fotogra(a)
f(e) zijn/haar weg te vinden 
naar het verloskwartier. En, 

toegegeven, het levert unieke 
plaatjes op. Al dan niet om te 

delen met familie en vrienden, 
of om gewoon te koesteren 

met zijn tweetjes.
Marijke Thoen is professioneel 
geboortefotografe. Mini sprak 

met haar.

Maar wil jij dat wel?

Bevalling door Maarten Vandensande

Wat is nu precies 
geboortefotografie?
Geboortefotografie is het in 

beeld brengen van het volledi-

ge geboorteproces (arbeid, 

bevalling en de eerste 

uren na de geboor-

te). Het gaat om 

het vastleggen 

van emoties 

en sfeer, zo-

dat je als ou-

ders nadien 

deze unieke 

gebeurtenis 

aan de hand 

van de foto’s in alle rust kunt 

herbeleven en de magie van dit 

wonderlijke moment van de ge-

boorte van jouw baby voor altijd 

kunt blijven koesteren.

Waarom een 
professioneel 
geboortefotograaf?
De geboorte van je kindje is im-

mers een intieme gebeurtenis? 

Daar wil je toch geen ‘onbeken-

de’ bij hebben?

Een blik in het verloskwartier 

zal je al gauw een ander beeld 

geven. De fotograaf die jij in-

huurde blijkt lang niet de enige 

‘onbekende’ die bij een bevalling 

aanwezig is. Vroedvrouwen lo-

pen af en aan. Zeker als je in een 

ziekenhuis bevalt, zal niemand 

kunnen voorspellen dat jouw 

kindje het levenslicht ziet tijdens 

de shift van de vroedvrouw die 

nu dienst heeft. Wellicht maak 

je nu voor het eerst kennis met 

de anesthesist die langskomt. 

Misschien is jouw vertrouwde 

gynaecoloog met vakantie of 

heeft hij een congres is het bui-

tenland,…  
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Al bij al komt het er mis-

schien zelfs op neer dat de 

geboortefotogra(a)f(e) nog de 

meest vertrouwde, of in ieder 

geval, de minst storende ‘onbe-

kende’ is die bij de bevalling aan-

wezig zal zijn.

Misschien 
voelt die inkijk 
storend aan?
Je kunt je inderdaad de 

vraag stellen waarom 

je je, zonder ver-

dere bedenkin-

gen, tijdens je 

zwangerschap, 

arbeid en beval-

ling laat begelei-

den door artsen 

en verloskundigen 

en dan voor het ul-

“Op m’n 18de twijfelde ik of ik fotografie of verloskunde 

zou gaan studeren. Nu, op m’n 36ste, is mijn bedrijf als 

geboortefotografe een feit. Ik studeerde aanvankelijk af als 

fotografe. Toen ik een paar jaar later moeder werd en 

bovendien de vraag kreeg van een klant of ik de geboorte 

van haar kindje wilde fotograferen vielen voor mij 

alle puzzelstukjes in elkaar. Dit was inderdaad 

wat ik wilde gaan doen: geboortefotografie. 

Ik heb inmiddels een heel aantal geboortes 

gefotografeerd en volgde, ter aanvulling op 

mijn eigen ervaringen, ook nog een workshop 

geboortefotografie in Nederland. 

Ik vind het telkens weer een hele eer om 

de geboorte van nieuw leven te mogen 

vastleggen voor de ouders!”

HET VERHAAL
VAN MARIJKE THOEN, 36, 

GEBOORTEFOTOGRAFE
EN MAMA VAN MEREL EN SIEBEN.

“IK 
VIND HET 

TELKENS WEER 
EEN HELE EER OM DE 

GEBOORTE VAN NIEUW 
LEVEN TE MOGEN 

VASTLEGGEN VOOR DE 
OUDERS!”

tieme gebeuren terughoudend 

bent naar een professioneel 

geboortefotograaf toe. 

Die weet zichzelf als 

het ware onzichtbaar 

te maken. Hij of zij 

zal je partner, de 

artsen en verlos-

kundigen nooit 
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voor de voeten 

lopen, steeds 

het welzijn van 

ouders en baby 

vooropstellen én 

ervoor zorgen dat 

je de foto’s hebt die je 

graag wilt. 

Als geboortefotograaf ken je 

perfect het verloop van de 

bevalling, op bepaalde han-

delingen zal je anticiperen en 

andere zal je zo in beeld bren-

gen dat er geen bloederige ta-

ferelen aan te pas komen. De 

reportage zal voornamelijk aan 

de hand van foto’s de sfeer en 

emoties van jouw bijzondere 

verhaal vertellen. 

En de partner?
Voor de partner is het een lood-

zware verantwoordelijkheid om 

naast het steunen van de aan-

staande moeder, ook nog de 

taak van fotograaf op zich te ne-

men. De geboorte van een kind 

is voor de arbeidende vrouw im-

mers een heel intense levensfa-

se waarbij alle emotionele steun 

en liefdevolle omkadering van 

haar partner cruciaal zijn. Zij zal 

later veel terugdenken aan die 

heftige momenten en energie 

putten uit de intense betrokken-

heid van haar partner. Ook haar 

partner zal de voorkeur geven 

aan het meebeleven van de ge-

boorte van zijn/haar kindje. En 

ook al vind je vast wel ergens 

een bereidwillige vroedvrouw, 

assistente of stagiaire die even 

een eerste familiekiekje wil ma-

ken van jullie nieuwe gezinnetje, 

dat moment kun je niet meer 

overdoen... Eigenlijk kun je toch 

beter aan een fotograaf vragen 

om een portret te maken, dan 

wat onwennig het fototoestel 

in de handen van de verloskun-

dige te duwen die dan toevallig 

dienst heeft…

Mini geeft samen met 

Marijke Thoen 

2 cadeaubons 

t.w.v. € 150 weg

voor een unieke 

newbornshoot, een 

babyportret of 

gezinsfotoshoot.

win&
Speel

Bevalling


