Kwaliteitseisen voor echoscopisten/echobureaus die echo’s aanbieden op eigen verzoek van
zwangeren (‘pretecho’s’)

Algemene voorwaarden voor inschrijving in het kwaliteitsregister pretechobureau
van de BEN:
1. De uitvoerend echoscopist heeft minimaal een diploma behaald in de obstetrische
basisechoscopie (termijn- en groeiecho’s)
2. De uitvoerend echoscopist is lid van de BEN.
3. Er wordt gewerkt volgens ALARA (‘As Low As Reasonably Achievable’) principes.
4. Het pretechobureau informeert de klant (mondeling en schriftelijk/op de site)
voorafgaande aan het maken van de echo over het doel (bv ‘intacte zwangerschap’,
‘geslachtsbepaling’, ‘kijken naar je kindje’ enz.) en geeft daarbij expliciet aan dat de
pretecho niet bedoeld is voor het opsporen of constateren van medische afwijkingen.
Daarbij maakt het pretechobureau met de klant een afspraak over het wel of niet
informeren bij (mogelijk) medische afwijkingen, voor het geval deze bij de pretecho
ontdekt worden en maakt hiervan een notitie. Ook spreekt het pretechobureau met
de klant af dat als de echo een (mogelijke) medische afwijking laat zien, en de klant
heeft aangegeven over deze afwijkingen geïnformeerd te willen worden, het de
verloskundig zorgverlener hierover zal informeren met toestemming van de klant.
Deze werkwijze dient het pretechobureau te beschrijven in een ‘protocol werkwijze
pretecho’.
5. Het pretechobureau voldoet bij de gegevensverwerking aan de eisen van de AVG. Zo
voldoet het aan de algemene informatieplicht aan een klant door middel van een op
de site en in praktijkfolder opgenomen privacy statement. Daarin geeft het
pretechobureau expliciet aan dat de echobeelden opgeslagen worden, voor welk doel
en hoe lang zij bewaard worden. Ook wijst het pretechobureau de klanten conform de
AVG in dit privacy statement op hun rechten, waaronder het recht op verwijdering van
de echobeelden.
6. De praktijk voldoet aan de Wet Kwaliteit en Klachten, Geschillen Zorg, waaronder de
verplichting tot het hebben van een klachtenregeling en klachtenfunctionaris en een
aansluiting bij een erkende geschilleninstantie

Voor het geval een pretechobureau naast pretecho’s ook medisch geïndiceerde echo’s
verricht, kan de regeling die voor de medische echo’s is getroffen ook toegepast worden op
het pretechobureau.
Indien er louter pretecho’s worden verricht kunt u meer informatie over de WKKGZ vinden op
de site van VWS.

