
10 shoptips voor jouw
zwangerschapsfotoshoot

Voor een fijne voorbereiding voor jouw
 intieme & pure zwangerschapsshoot

bij je thuis

SHOPPING GUIDE



Shopping guide

Je hebt nog geen idee welke kleding je aan wil trekken tijdens je 
zwangerschapsfotoshoot, maar je weet wel:

“Die mooie grote jurken, die zijn niet zo aan mij besteed”
“Een spijkerbroek met een t-shirt erboven is 

óók niet wat ik wil”

DAN IS DEZE SHOPPING GUIDE VOOR JOU!

Deze gids staat vol handige tips, ingedeeld in de volgende categorieën:

01. Tips voor het juiste ondergoed
02. Welke truien en vesten het goed doen

03. Blouses

Grote kans dat je de meeste items al in je kast hebt hangen. Zo niet, gebruik 
dan de handige linkjes en voorbeelden die zijn genoemd voor tijdens je 

(online) shopping-sessie.

www.ilsestronksfotografie.nl

Maar eerst: starten we met wat het 
állerbelangrijkste is om in gedachten te 
houden bij het samenstellen van je 
outfit: mijn nummer 1 tip.

Liefs,

Ilse

https://www.ilsestronksfotografie.nl/
https://www.ilsestronksfotografie.nl/zwangerschapsfotograaf/?utm_source=shoppingguide&utm_medium=pdf&utm_campaign=shopping-guide-zwangerschapsfotografie


DE NUMMER 1 TIP VOOR JE OUTFIT
VOOR JOUW ZWANGERSCHAPSSHOOT

Zorg voor structuur in de
kledingstukken die je draagt

In deze Raw zwangerschapsshoots maken we veel gebruik
van blote huid. Blote huid is glad en zacht. Combineer je dat
met ook gladde en zachte kleding, zoals een simpel t-shirt,

dan krijg je niet dat intieme, warme gevoel waarnaar we juist
op zoek zijn.

Kies voor dus voor kledingstukken met structuur, zoals kant,
een gebreide trui, een item van jeans. In combinatie met het

‘glad en zacht’ van de huid, geeft dat een interessant beeld én
mooi lichtspel!

Probeer per outfit maximaal twee structuren te combineren.

www.ilsestronksfotografie.nl

https://www.ilsestronksfotografie.nl/zwangerschapsfotograaf/?utm_source=shoppingguide&utm_medium=pdf&utm_campaign=shopping-guide-zwangerschapsfotografie


Ondergoed
Voor wat betreft ondergoed zijn er een aantal dingen om rekening mee te 
houden. Kies allereerst ondergoed dat mooi aansluit, en dus niet te veel snijdt. 
Bij zittende poses is het fijn als je ondergoed een beetje meebeweegt, dus een 
bh zonder beugel is hiervoor ideaal.

LONGLINE BH
Door het extra reepje stof aan de onderzijde sluit de bh 
mooi aan, én ben je net wat meer bedekt. En: de 
gebroken wit-kleur is prachtig!
Hunkemoller, € 29,99

BRAZILIAN
Dit is de slip die hoort bij de Longline BH van 
Hunkemöller. Past mooi bij de bh én is ontzettend 
vrouwelijk.
Hunkemoller, € 14,99

KANTEN BRALETTE
Een bh zonder beugel zit net wat comfortabeler, en je 
kunt er fijn in bewegen. Zwart is een super krachtige 
kleur!
NA-KD, € 16,95

BRAZILIAN
Een slip die wat laat zien, maar tegelijkertijd mooi 
bedekt. En: mooi afkleedt! Een kanten variant snijdt zo 
goed als niet in de huid. 
Hunkemoller, € 6,99

www.ilsestronksfotografie.nl

https://www.hunkemoller.nl/voorgevormde-longline-bh-zonder-beugel-shiloh-wit-167613.html
https://www.hunkemoller.nl/brazilian-shiloh-wit-167612.html
https://www.na-kd.com/nl/na-kd-lingerie/two-strap-lace-bra-zwart
https://www.hunkemoller.nl/brazilian-rosie-zwart-99674.html
https://www.ilsestronksfotografie.nl/zwangerschapsfotograaf/?utm_source=shoppingguide&utm_medium=pdf&utm_campaign=shopping-guide-zwangerschapsfotografie


Truien en vesten
Ga voor truien met structuur en een mooie wijde hals. De trui hoeft geen 
zwangerschapstrui te zijn: we rollen ‘m toch op tot boven je buik. Het vest mag 
mooi lang zijn, zodat hij net over je billen valt. Qua kleur: ga voor een zachte 
tint als gebroken wit, lichtgrijs of beige, of kies voor zwart.

TRUI MET V-HALS
Je decolleté komt prachtig uit in deze trui, én we 
kunnen ‘m nonchalant van je schouder laten afglijden. 
In verschillende kleuren verkrijgbaar.
NA-KD, € 34,95

OFF-SHOULDER TRUI
Een iets korter model, ook mooi van je schouder te 
laten afglijden. Beschikbaar in verschillende kleuren, 
bestel ‘m wel 2 maatjes groter.
NA-KD, € 34,95

LANG GEBREID VEST
Lang, tot over je billen, in een fijne zachte kleur én 
goede structuur.
VILA, € 29,90

www.ilsestronksfotografie.nl

https://www.na-kd.com/nl/truien/gebreide-truien/deep-front-v-neck-knitted-sweater-wit
https://www.na-kd.com/nl/truien/gebreide-truien/deep-front-v-neck-knitted-sweater-wit
https://www.aboutyou.nl/p/vila/gebreid-vest-vlgood-4515506
https://www.ilsestronksfotografie.nl/zwangerschapsfotograaf/?utm_source=shoppingguide&utm_medium=pdf&utm_campaign=shopping-guide-zwangerschapsfotografie


Blouses en kimono’s
Een blouse of overhemd van jezelf óf van je partner: prachtig om te dragen! De 
mouwen vouwen we om of stropen we op. Mooi in een linnen stof, of in een 
cleane versie. Het mooiste is als hij wat langer valt en oversized is.

WIT OVERHEMD
Een variant in een linnen stof, en mooi oversized zorgt 
voor meerdere toepassingen. 
H&M, € 24,99

SPIJKEROVERHEMD
Dit item kun je ongetwijfeld bij je man of vriend in z’n 
kledingkast vinden! Grote kans dat hij fijn oversized is. 
Heeft je vent er niet zo eentje? Check dan zeker deze.
GAP, € 54,90

JASJE MET CEINTUUR
Misschien niet zo voor de hand liggend, maar een jasje 
met ceintuur werkt perfect als kimono! Bestel ‘m fijn 
een maat of twee maten groter, voor het oversized 
effect.
NA-KD, € 49,95

www.ilsestronksfotografie.nl

https://www2.hm.com/nl_nl/productpage.0902107001.html
https://www.aboutyou.nl/p/gap/zakelijk-overhemd-4536536
https://www.na-kd.com/nl/blazers/colberts-met-riem/belted-wrap-lounge-jacket-zwart
https://www.ilsestronksfotografie.nl/zwangerschapsfotograaf/?utm_source=shoppingguide&utm_medium=pdf&utm_campaign=shopping-guide-zwangerschapsfotografie


Hoi! Ik ben Ilse
Deze zwangerschapsfotosessies zijn voor mij een begonnen uit creatieve 
impuls: ik was mijn stem en stijl als fotograaf eind 2019 een beetje kwijt. 
Fotografeerde ik ‘echt’, of fotografeerde ik ‘mooi? In mijn beleving waren die 
twee niet te verenigen, en moest ik kiezen.

Wat ik deed: ik ging vrij werk maken. 
Beelden maken die ik wilde maken, 
waarbij ik die keuze die ik (van mezelf) 
moest maken losliet.

Wat ik al een tijd wilde doen was 
vrouwelijkheid vastleggen, op een mooie 
en rauwe manier. Artistiek en intiem, wél 
geposeerd en wél voorbereid. Met het 
ambitieuze doel om platen te 
schieten die zelfs zo mooi én echt 
zijn dat ze niet alleen bij de vrouw 
zelf, maar ook bij ándere vrouwen 
gevoelens van trots 
teweegbrengen.

En welk ander moment dan een 
zwangerschap kon ik hiervoor kiezen? 

Al creërende merkte ik dat het de 
beelden naast mooi ook écht waren. Dat 
de vrouwen in de beelden zichzelf echt 
herkennen, hun persoonlijkheid en hun 
gevoel terugzien in de beelden. De rust, 
de intimiteit, de geborgenheid, en ook het 
kwetsbare en onzekere van dit nieuwe 
hoofdstuk in hun leven.

Niet alleen vond ik mijn creativiteit weer 
helemaal terug, ook de vrouwen die ik als 
zwangerschapsfotograaf mocht 
vastleggen voor dit project waren 
ontzettend blij met het resultaat.

Ik hoop dat je mijn enthousiasme over deze sessie door deze 
woorden heen voelt. Want wauw: wat is dit werk als 

zwangerschapsfotograaf práchtig om te doen!

www.ilsestronksfotografie.nl

IK WIL MEER INFORMATIE

https://www.ilsestronksfotografie.nl/zwangerschapsfotograaf/?utm_source=shoppingguide&utm_medium=pdf&utm_campaign=shopping-guide-zwangerschapsfotografie
https://www.ilsestronksfotografie.nl/zwangerschapsfotograaf/?utm_source=shoppingguide&utm_medium=pdf&utm_campaign=shopping-guide-zwangerschapsfotografie


EN NU?

Nu ben je in ieder geval voor wat 
betreft je outfit goed voorbereid!

Ben je benieuwd hoe je je huis of je man het beste kunt voorbereiden op 
een zwangerschapsfotosessie? Check mijn instagramaccount 

freezetheday_nl waarin ik je in de stories meeneem naar hoe jij je het 
allerbest kunt voorbereiden, wanneer je je shoot het beste kunt boeken, en 

veel meer.

CHECK IT OUT!

www.ilsestronksfotografie.nl

Wie weet tot snel!

Liefs,

Ilse

https://www.instagram.com/freezetheday_nl/
https://www.instagram.com/freezetheday_nl/
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