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Organisatie
Bestuur
Voorzitter: mevrouw L.C. van Ruitenburg (Loes)
Penningmeester: mevrouw C.E.E.Scheele (Connie)
Bestuurslid: mevrouw S. Ledda ( Sabina)
Bestuurslid: mevrouw M. Hazelhoff Roelfzema (Maryse)
Bestuurslid: mevrouw S. Volp-Velzel ( Sofie)
Bestuurslid: mevrouw J. Ummels ( Judith)
Aspirant bestuurslid: mevrouw J. Snelder ( Judith)
In de verslagperiode werd 9 keer vergaderd.
Secretariaat
Het secretariaat wordt verzorgd door de verenigingsmanager Marieke Dik.
De ledenadministratie wordt ook verzorgd door het secretariaat.
Financiën
De financiën worden geregeld door de penningmeester Connie Scheele.
Het financiële jaarverslag 2017 en begroting van 2018 vindt u op onze
website. De kascontrolecommissie 2017 bestaat uit Helene Aarts en Isabelle
de Groot.
De uitgaven en inkomsten van 2016 zijn door de kascontrolecommissie,
bestaande uit Rony Nichting en Helene Aarts, gecontroleerd en
goedgekeurd. Tijdens de ALV van 16 mei 2017 werd het financiële jaarverslag
2016 en de begroting 2017 door de leden goedgekeurd.
Sinds juni 2017 heeft Connie Scheele het penningmeesterschap
overgenomen van Wilmy Verschoor. We zijn in 2017 gestart met automatische
incasso voor het innen van contributie en fee's voor de diverse BEN
evenementen.
Helaas heeft dit ivm technische redenen nogal veel problemen
en opgeleverd maar loopt nu goed. Dit scheelt het bestuur enorm veel werk.
Ook huren we Dirk Spek, financieel expert, op uurbasis in om veel van dit
werk van ons over te nemen.

Accreditatie
Dit viel onder de verantwoordelijkheid van Connie Scheele. Medio 2017 is de
accreditatie overgenomen door het secretariaat wat het bestuur weer veel
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werk scheelt zodat ze dir aan andere zaken kan besteden. Er zijn in 2017
totaal 104 aanvragen voor accreditatie gedaan.
Herregistratie
De herregistratie van 2016 is geweest, pas in het voorjaar van 2018 zal de
herregistratie van het kwaliteitsregister weer plaatsvinden.
Commissies RIVM
Daarnaast hebben diverse bestuursleden een plek in één van de
werkgroepen van het Centraal Orgaan van het Centrum voor
Bevolkingsonderzoek van het RIVM.
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Evenementen
Algemene Ledenvergadering
De 29e ALV werd op 16 mei 2017 gehouden in het Muntgebouw te Utrecht.
Voor het huishoudelijk gedeelte wordt verwezen naar de notulen van de ALV.
Voor het wetenschappelijk gedeelte hadden we uitgenodigd:
Claar Lap; Gastroschisis
Gijs Tecklenburg; Gynaecologie
Tijdens de ALV Thematour kon ieder zich naar een thema van haar/zijn
interesse begeven om meer informatie te krijgen of vragen te stellen over
diverse actuele onderwerpen.
Hands-on dagen
Dit jaar zijn er twee hands-on dagen georganiseerd op 22 maart en 4 oktober
2017. Net als in 2016 waren ook deze waren weer snel volgeboekt. De
evaluaties waren lovend en het is superleuk te zien hoe gemotiveerd de
echoscopisten zijn om de kwaliteit van hun echo-vaardigheden te
bevorderen.
Symposium BEN 3 november 2017
Op vrijdag 3 november 2017 heeft de BEN het jaarlijkse symposium
georganiseerd in de Prodent Fabriek te Amersfoort. Het Thema was; ‘Kunst
van de Echoscopie’.
Met een zeer gevarieerd programma, nationale en internationale sprekers en
parallelle sessies met uiteenlopende onderwerpen konden we ons weer
verheugen op massale belangstelling van de BEN leden. Omdat het tevens
het 20e symposium van de BEN was had de dag een feestelijk tintje met een
pop-up museum, de wedergeboorte caravan, de onvergetelijke dames
PinkenBiest en voor de voetjes van de vloer was er een ouderwetse disco
tijdens de lunch.
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Algemeen
Bestuurswissel
Aftredend; Wilmy Verschoor-Pauwels en Sofie Volp-Velzel
Toetredend bestuurslid: Judith Ummels
Aspirant bestuurslid Judith Snelder heeft van een bestuursfunctie afgezien.
Klankbordgroep
Bestaande uit:
Mw. Els Lorijn, Echoscopist UMCU en oud-voorzitter BEN
Dr. Titia Cohen- Overbeek, senior-arts prenatale geneeskunde, Erasmus MC
Dr. Wendy Manten, perinatoloog UMCU,
Dr. Rob Stigter, perinatoloog Deventer ziekenhuis
Zij geven het bestuur desgevraagd advies. Op 11 maart 2017 is er een
bijeenkomst geweest met het BEN-bestuur en de klankbordgroep.
Aanwezigheid congressen
Het doel hiervan is om de BEN meer bekendheid te geven in het buitenland,
de vinger aan de pols te houden wat betreft nieuwe ontwikkelingen, een
netwerk op te bouwen en om nieuwe sprekers voor onze symposia te vinden.
Uit financiële overwegingen geen congresbezoek in 2017.
Werkgroepen
Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM, regisseur van de
prenatale screening, heeft het Centraal Orgaan ingesteld. Het Centraal
Orgaan neemt besluiten over de screening op Down en het Structureel
Echoscopisch Onderzoek. Deze besluiten worden door de leden gezamenlijk
genomen. Het CvB bekrachtigt vervolgens het besluit, waarna het definitief is.
Mededelingen en besluiten over screening worden door het RIVM in
nieuwsbrieven verspreid.
Momenteel zijn er 6 werkgroepen die aan het Centraal Orgaan adviseren:
• Werkgroep Onderzoek. De werkgroep geeft gevraagd en ongevraagd
advies aan het Centraal orgaan Prenatale Screening over onderwerpen
welke tot de taak van de werkgroep behoren.
• Werkgroep Kwaliteit Zorguitvoering. De werkgroep geeft gevraagd en
ongevraagd advies aan het Centraal orgaan Prenatale Screening over
onderwerpen welke tot de taak van de werkgroep behoren.
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• Werkgroep Voorlichting en deskundigheidsbevordering. De werkgroep
geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Centraal orgaan Prenatale
Screening over onderwerpen welke tot de taak van de werkgroep behoren.
•Werkgroep Informatiemanagement. De werkgroep geeft gevraagd en
ongevraagd advies aan het Centraal orgaan Prenatale Screening over
onderwerpen welke tot de taak van de werkgroep behoren.
• Werkgroep Scholing en deskundigheidsbevordering SEO/ NT, Zorguitvoering,
Voorlichting, Informatiemanagement, Regiobeheer Peridos
Integrale Zorg
De BEN neemt deel aan de Technische Overleggen (TO) geboortezorg
monodiciplinair en Technische Overleggen (TO) doorontwikkeling
geboortezorg . Deze overleggen worden voorgezeten door de
NZA.(Nederlandse Zorgautoriteit)
Tijdens deze overleggen proberen we een zo goed mogelijk beeld te krijgen
over hoe de VSV’s gaan functioneren en hoe onze leden kunnen
participeren in de VSV’s.
Met deze kennis kunnen we leden goed voorlichten hoe belangrijk het is om
deel te gaan nemen in een VSV en hebben we ook de hulp ingeroepen van
de Taskforce Integrale Zorg die ons hierbij gaat helpen.
We zijn momenteel met diverse instanties in gesprek om onze leden die
problemen ervaren bij deelname aan een VSV hierbij zo goed mogelijk te
kunnen ondersteunen.
Wkkgz
De BEN heeft in Klacht&Company een goede organisatie gevonden die de
Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg voor de BEN leden heeft
opgetuigd. De BEN betaalt jaarlijks de contributie hiervoor en heeft de kosten
gedragen van het maken van een klachtenreglement.
Kwaliteitsregsiter basis-echoscopie en kwqliteitsregister termijnecho
Aangezien de BEN de kwaliteit van de echoscopie hoog in het vaandel heeft
staan is er een kwaliteitssysteem ontwikkeld voor de basis-echoscopie(
termijnecho, biometrie, placentalocalisatie) en een
kwaliteitsregister termijnecho's.
We hebben een pilot uitgevoerd onder ca 25 leden voor deze
kwaliteitsregisters en dit verliep positief.
Er is veel energie en tijd in gestoken zodat we op 1 januari 2018 van start
kunnen gaan. Helaas hebben de gesprekken over samenwerking met de
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KNOV, die in eerste instantie hoopvol begonnen, niet het gewenste resultaat
opgeleverd. Dit is een ontwikkeling die de BEN betreurt, onze ambitie is toch
een landelijk gedragen kwaliteitsregister met de BEN ‘in the lead’.

Opleidingen
In 2017 is de BEN gestart met gesprekken met alle (basis) echo-opleidingen (
Fontys, InHolland, Hanze Hogeschool, Academie Verloskunde Maastricht,
Basiscursus echografie Verloskunde Utrecht). Deze gesprekken zijn
tweejaarlijks.
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