BEN-kwaliteitsregister echoscopie: schrijf je nu in!
Nieuwsflits maart 2020
Net als de BEN, hechten alle zorgverzekeraars belang aan kwaliteitscriteria om goede zorg
te kunnen borgen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN)* heeft kennisgenomen van beide
kwaliteitsregisters voor basisechoscopie: van KNOV & van BEN. Zij hebben aangegeven dat
“het BEN-register stringentere kwaliteitscriteria heeft dan het KNOV-register. Met het oog op
de toekomst zullen de zorgverzekeraars gezamenlijk in 2020 deze kwaliteitseisen formuleren
voor hun toekomstig inkoopbeleid. Tevens willen zij verloskundigen en echoscopisten daarbij
voldoende tijd bieden om aan de gestelde kwaliteitscriteria te kunnen voldoen.” Uiteraard
kunnen jullie hiervoor blijvend een beroep doen op de BEN als jullie beroepsvereniging! Ad
interim worden in 2020 beide registers erkend.
Net als de BEN hebben de zorgverzekeraars een sterke voorkeur voor één register met
eenduidige kwaliteitseisen. De BEN probeert het gesprek hierover met KNOV en NVOG dan
ook gaande te houden en hoopt tot een voor allen werkzaam register te komen. Ook zal de
BEN jullie bij alle relevante overleggen omtrent echoscopie in de verloskunde en/of
gynaecologie blijven vertegenwoordigen. Zowel voor de cliënten/patiënten als de
echoscopisten is (inzicht in) kwaliteit van de echoscopie van groot belang: professionaliteit
wordt hiermee aangetoond en geborgd en de cliënte/patiënte kan rekenen op uniforme
kwaliteit, ongeacht achtergrond en werksetting van de betreffende echoscopist.
Omdat de BEN recht wil doen aan alle deelaspecten van de echocopie in de verloskunde
en/of gynaecologie, bouwen we het basis kwaliteitsregister verder uit met deelregisters voor
GUO’s, gynaecologische echo’s en doppler. Iedere echoscopist (ook niet-BEN-leden,
ongeacht arts, verloskundige of overige achtergrond), kan zich volgens de gestelde criteria
laten registreren in het BEN-kwaliteitsregister. Ook hanteert de BEN een kwaliteitsregister voor
pretechobureaus:
https://www.echoscopisten.nl/nl/kwaliteitseisen-modelprotocollen-richtlijnen/kwaliteitseisenpretecho-en-keurmerk.
Binnenkort vinden jullie een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden omtrent het
BEN-kwaliteitsregister op onze website.
https://www.echoscopisten.nl/nl/kwaliteitsregister/kwaliteitsregister-hoe-werkt-het. Staat
jouw vraag er niet tussen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

* ZN is een branchevereniging die afspraken (probeert te) maken die voor de gehele
branche gelden.

