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“Door de komst van Marjolein van Earlybirds fotografie hebben 

wij een hele mooie, zorgeloze ochtend gehad. Als gezin op de 

foto! Niet de nadruk op alle medische dingen, maar op onze 

mooie zoon” 

 
Stichting Earlybirds Fotografie  

Sinds juni 2013 zijn wij een officiële stichting met professionele fotografen. Wij maken 
belangeloos fotoreportages van te vroeg geboren baby’s in het ziekenhuis, met als doel 
de ouders een mooie herinnering te bieden aan een heftige en emotionele periode. 
Het is gebleken dat dit enorm waardevol is en bijdraagt aan het verwerkingsproces. 
Wij richten ons hierbij met name op kinderen die vóór 37 weken zwangerschap zijn 
geboren en langer dan drie weken in het ziekenhuis verblijven of zullen verblijven. Juist 
de eerste weken kunnen een goed moment zijn voor de reportage, omdat ouders in 
die weken vooral geleefd worden.  

Wat bieden wij de ouders? 

Foto's door de ouders zelf gemaakt zijn vaak hard door de 
moeilijke lichtomstandigheden en gezinsfoto's ontbreken al 
helemaal. Onze professionele fotografen kunnen de situatie 
op een mooie, zachte en liefdevolle manier vastleggen, zodat 
de ouders toch een mooie herinnering hebben aan een zware 
en moeilijke tijd waarin veel langs hen heen ging. Later kan 
het kind zelf ook terugkijken naar foto's waarop het wel aan 
slangetjes, draadjes en monitoren ligt, maar die niet eng zijn 
om naar te kijken. Er wordt ook gelet op de interactie tussen 
ouder en kind. Deze foto’s zijn onbetaalbaar.  

Hoe gaat de reportage in zijn werk?  

Tijdens de reportage, die ongeveer een uur zal duren, leggen we de liefdevolle 
momenten tussen ouder(s) en kind vast, zonder de dagelijkse routine te doorbreken. 
Dagelijkse routines als badderen, buidelen en voeden zijn prima momenten om vast te 
leggen. De gezondheid van het kind staat daarbij uiteraard voorop en we zullen het 
kind dan ook niet extra belasten. Er hoeft niet geposeerd te worden en al onze 
fotografen zijn professioneel en werken zonder flitsers.  

Wat kost het?  

De ouders krijgen de reportage en twintig tot vijftig digitale hoge 
resolutie foto’s gratis aangeboden. De stichting draait op donaties. 
Dit betekent dat we ouders wel zullen vragen om een vrijwillige 
donatie te doen, maar ze zijn dit uiteraard niet verplicht.  
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Hoe zit het met privacy?  

Van onze fotograaf krijgen de ouders de vraag of zij hun verhaal met 
andere ouders willen delen. Als ouders dit willen wordt er met hun 
toestemming een blog gemaakt met het verhaal dat ze aan de fotograaf 
hebben verteld of met hun eigen verhaal over hetgeen ze willen delen 
over de zwangerschap, de bevalling en de zorgen over hun kindje, 
uiteraard met een paar van de mooie foto's. Indien de ouders dit niet 
willen, wordt hun wens gerespecteerd en zal er niets online verschijnen, 
noch op de website van onze stichting of die van de fotograaf, noch op 
Facebook. De ouders hebben de tijd om over deze beslissing na te 
denken en mogen altijd terugkomen op hun beslissing. 

 

Wie komen in aanmerking?  

Alle kinderen geboren tussen de 24 en 36 weken die 
minimaal drie weken in het ziekenhuis zullen liggen 
komen in aanmerking voor een fotoreportage, er zijn 
geen uitzonderingen. Het is wel eens voorgekomen 
dat het duidelijk werd dat een gefotografeerd kindje 
het niet zou gaan redden. Onze fotograaf is toen 
meerdere malen teruggegaan om het kindje zo vaak 
mogelijk te fotograferen om de ouders zoveel 
mogelijk tastbare herinneringen te geven. Dit is 
allemaal kosteloos voor de ouders.  

 

Hoe kunnen ouders zich aanmelden?  

Ouders kunnen hun kind aanmelden via onze website:  www.earlybirdsfotografie.nl.  

Na aanmelding ontvangen de ouders een e-mail met 
daarin informatie over onze werkwijze. Wij streven 
ernaar om het kind vervolgens binnen twee weken te 
fotograferen.  

 

 

“Doordat je zo druk bent met heen en weer gaan naar het 

ziekenhuis en de zorg voor je kind, word je toch een beetje 

geleefd. Nu hadden we even de tijd om met z’n drieën te 

genieten en werd dit als herinnering voor ons vastgelegd.”  

http://www.earlybirdsfotografie.nl/
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Earlybirdjes en NiCU 

Speciaal voor de prematuur geboren kinderen heeft de 
Stichting Earlybirds Fotografie een Earlybirdje ontworpen; 
een gehaakt vogeltje met gedraaide sliertjes als staartjes. 
Het idee komt uit Scandinavië waar de kinderen in de 
couveuse een inktvisje met gedraaide tentakeltjes krijgen. 
Met toestemming van de bedenkers uit Scandinavië hebben 
we een vogeltje ontworpen: passend bij het logo, maar met 
dezelfde bijzondere eigenschappen als de inktvisjes.  

De gedraaide sliertjes geven kinderen een gevoel van geborgenheid. De reflex om de 
navelstreng vast te houden kan hiermee nagebootst worden en de sonde en het infuus 
worden met rust gelaten. 

Naast het Earlybirdje is ook de NiCU ontworpen. De NiCU 
heeft net als het Earlybirdje gedraaide sliertjes als staartjes, 
maar heeft in tegenstelling tot het Earlybirdje een lijfje 
zonder vulling. Dit om de kans op bacteriegroei in het 
knuffeltje nog kleiner te maken. De NiCU is hierdoor bedoeld 
voor de meest kwetsbare kinderen.  

Alle Earlybirdjes en NiCU’s worden door vrijwilligers gehaakt en aan de stichting 
geschonken. Wij zorgen vervolgens voor de controle en verspreiding.  

Veiligheid 

De Earlybirdjes (en NiCU’s) moeten aan een aantal 

veiligheidseisen voldoen:  

 Gehaakt met 100% geschikt katoen: er 

moet worden gehaakt met katoen. In 

tegenstelling tot acrylgaren of wol pluist 

katoen niet of nauwelijks. Omdat is 

gebleken dat sommige katoengarens wel 

degelijk pluizen, is er een lijst met goedgekeurd katoengaren beschikbaar.  

 Vulling: De Earlybirdjes moeten zo strak mogelijk gehaakt worden, zodat de 

vulling niet naar buiten kan. Daarnaast wordt geadviseerd om een panty te 

gebruiken om de vulling in te doen, zodat de vulling niet naar buiten kan.  

 Grootte: De lijfjes van de Earlybirdjes moeten minimaal 4.5 cm doorsnee zijn.  

 Lengte van de staartjes: De staartjes van een Earlybirdje mogen niet langer zijn 

dan 20 cm als ze uitgerekt zijn. De staartjes van een NiCU mogen niet langer zijn 

dan 18 cm. Dit is in overeenstemming met wettelijke veiligheidseisen van 

kinderspeelgoed.  
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 Geen losse onderdelen en geen veiligheidsoogjes: Alle onderdelen moeten zo goed 

mogelijk vastgezet worden en er mag geen gebruik gemaakt worden van 

veiligheidsoogjes (plastic oogjes).  
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Ingezonden Earlybirdjes worden vervolgens zorgvuldig gecontroleerd, gewassen en 
verpakt door 12 coördinatoren door het hele land. De Earlybirdjes worden gewassen 
op 60 graden met parfumvrij wasmiddel. De NiCU’s worden op 90 graden gewassen. 
Zowel voor als na het wassen worden de Earlybirdjes en NiCU’s gecontroleerd op de 
volgende punten:  

 Pluis: Als er na het wassen pluis is ontstaan, zal het 
Earlybirdje worden afgekeurd.  

 Loszittende onderdelen: Er wordt gekeken of alle 
onderdelen (snaveltje, vleugels en staartjes) goed 
vastzitten en na het wassen goed vast zijn blijven 
zitten.  

 Lengte van de staartjes: Er wordt gecontroleerd of 
de staartjes niet langer zijn dan de maximaal 
toegestane lengte (20 cm voor Earlybirdjes en 18 cm 
voor NiCU’s). 

Voor het wassen van de Earlybirdjes en NiCU’s gebruiken wij enkel wasmiddel van het 
merk Neutral. Dit wasmiddel is parfum- en kleurstofvrij. Hiervoor zijn we een 
samenwerking aangegaan met Neutral/Unilever. Zij sponsoren ons door wasmiddel te 
leveren voor al onze controlepunten.   

Na het wassen worden de Earlybirdjes en NiCU’s verpakt in een luchtdicht zakje.  

Wie komen in aanmerking? 

Wanneer ouders een fotoreportage hebben 
aangevraagd zal hun kind tijdens de reportage 
een Earlybirdje of NiCU krijgen van de fotograaf.  

Daarnaast is het voor ouders mogelijk om een 
Earlybirdje bij ons aan te vragen, bijvoorbeeld 
voor hun pasgeboren baby die door ziekte of een 
operatie aan slangetjes ligt of wanneer ze geen 
fotoreportage willen.  We vragen hiervoor enkel 
een bijdrage in de verzendkosten. Aanvragen 
kan via haakeenearlybirdje@gmail.com  

Tenslotte is het voor ziekenhuizen mogelijk om Earlybirdjes te ontvangen om uit te 
kunnen delen aan alle kinderen die opgenomen worden op de Neonatologie.  

 

 

Ouders van Daisy: “Sinds ze haar Earlybirdje aangereikt heeft 

gekregen, heeft ze deze niet meer losgelaten. Ook wanneer ze 

gebuideld wordt houdt ze hem stevig vast.” 

mailto:haakeenearlybirdje@gmail.com


 

9 

 “Ik heb zelf in de situatie gezeten, omdat allebei mijn kindjes te vroeg 

geboren zijn. Deze periode heb ik als heel heftig ervaren. Je wordt in dit 

tijd echt geleefd en het is dan ook jammer dat ik van deze periode haast 

geen foto’s heb om te bewaren als herinnering en als verwerking. Te mogen 

fotograferen voor de stichting is voor mij dan ook extra speciaal en ik doe 

het met alle liefde en plezier.” 

 

Hoe werkt Stichting Earlybirds Fotografie?  

Al het personeel bij de stichting bestaat uit vrijwilligers. Er zijn geen 
beroepskrachten in dienst. De vrijwilligers werken allemaal vanuit huis.  

 Fotografen:  De fotografen zijn professionele fotografen. Zij 
maken vrijwillig reportages van premature kinderen en bewerken 
de foto’s. Daarnaast versturen zij de foto’s naar de ouders per 
mail. Een fotograaf kan zelf naar beschikbaarheid reageren op de 
aanvragen die binnenkomen. 

 Beoordeling nieuwe fotografen: Er is een groep fotografen die nieuwe 
fotografen aan de hand van een serie foto’s beoordeelt. Er wordt bekeken of de 
stijl van fotograferen bij de stichting past. Pas na goedkeuring van deze groep 
kan een fotograaf vrijwilliger worden bij de stichting.  

 Aanmeldingen: Vrijwilligers verwerken de aanmeldingen en deze worden aan 
fotografen toegewezen. Binnen twee weken wordt er met de ouders contact 
opgenomen. Direct na de aanmelding ontvangen ouders een bevestigingsmail.  

 
Op dit moment werken wij met ongeveer 100 fotografen samen. 
Zij gaan allemaal vrijwillig op reportage voor ons. De fotografen 
kunnen de parkeer- en vervoerskosten declareren bij de stichting.  

Onze inkomsten verkrijgen wij door middel van sponsoring, 
donaties, een veiling op Facebook waar gedoneerde spullen 
worden verkocht en een jaarlijkse loterij. Van deze opbrengsten 
kunnen wij de reis- en parkeerkosten van de fotografen betalen.  

 
 
 

 “Wanneer je mag fotograferen voor een stichting als deze kun je de ouders 

blij maken met een stukje beeld. Een stukje dat ze wellicht helemaal niet zo 

bewust meegemaakt hebben door de rollercoaster van emoties. Je laat iets 

tastbaars achter van een ontastbare periode. Ik ben apetrots dat ik voor 

Earlybirds mag fotograferen!” 
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Contactgegevens 

Heeft u vragen? Of wilt u flyers, posters of een 

voorbeeldalbum aanvragen? Neem dan contact op 

met de Stichting via info@earlybirdsfotografie.nl  

Voor vragen over Earlybirdjes en NiCU’s kunt u 

contact opnemen met Marjanneke de Jong via 
marjanneke@earlybirdsfotografie.nl   

Wilt u onze stichting steunen? Donaties zijn 

welkom op rekeningnummer 6262411 (IBAN: 

NL23INGB0006262411) t.n.v. Stichting Earlybirds.  

Bezoek ook onze website: www.earlybirdsfotografie.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“We hebben nog wel een poosje te gaan in het ziekenhuis maar 

door deze foto’s krijg ik echt nog meer moed. Ze doen me goed 

en ik kan trots op mezelf zijn, want ik zie nu echt vastgelegd wat 

ik diep van binnen voel ondanks alle ellende:  

liefde, trots en blijdschap” 

  

mailto:info@earlybirdsfotografie.nl
mailto:marjanneke@earlybirdsfotografie.nl
http://www.earlybirdsfotografie.nl/
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