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'BEN in bedrijf' is een partnerschap met de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland
waarmee echocentra ondersteunt en geïnformeerd worden door de BEN.

Update invoering 1e trimester SEO
Vanuit de Regionale Centra heb je een bericht
ontvangen met informatie over de invoering van het
1e trimester SEO: nieuws omtrent het
wetenschappelijke onderzoek, planning van de start
van dit onderzoek, informatie over tarief en
betaling, de (opleidings-)vereisten die worden
gesteld aan de echoscopist en de apparatuur.
Gecontracteerde echocentra zullen tevens een

vragenlijst

ontvangen om de huidige capaciteit

m.b.t. de uitvoering van het 1e trimester SEO te
inventariseren. Wij vragen jullie deze vragen te
beantwoorden op basis van deze laatste informatie,

Tarieven echoscopie 2021

zodat een reële en actuele inschatting kan worden
gemaakt. Voor vragen naar aanleiding van dit
bericht of de vragenlijst, kun je contact opnemen
met de contactpersoon van jouw Regionale
Centrum:
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-enseo/professionals/contact#regionalecentra

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 1 juli
2020 de tariefbeschikking voor verloskunde voor het
jaar 2021 gepubliceerd. De Beleidsregel
verloskunde is niet gewijzigd. Voor 2021 geldt dan
de volgende regelgeving:
De prestatiebeschrijvingen verloskundige zorg
(echoscopie maakt daar deel van uit) en hoe die
worden opgebouwd zijn te lezen in de beleidsregel
verloskunde:
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_270370_22
/
De tarieven voor echoscopische onderzoeken staan
in de tariefbeschikking verloskunde:
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_311634_22/1
/
In deze beschikking staat dat voor de verloskundige
echoscopische onderzoeken in 2021 de volgende
tarieven gelden:

Overige(aanvullende) verloskundige
zorgprestaties:
F.1 Algemene termijnecho om
de zwangerschapsduur te bepalen:
F.2 Specifieke diagnose echo

Klachtenregeling van de BEN
Alle zelfstandig werkende echoscopisten met
wie er gewerkt wordt in de praktijk of
echocentrum, zijn zelf verantwoordelijk voor
het afsluiten van een klachtenregeling.En zij
moeten zich aansluiten bij een
geschilleninstantie. Het komt nog wel eens
voor dat een echocentrum daar niet van op de
hoogte is. Als men een contract aangaat met
een echoscopist dient men zich daarvan te
vergewissen. Dit is een verplichting vanuit de
Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen
zorg). De BEN biedt een klachtenregeling die
gratis aan te vragen is via de website.

€

€

48,02

40,02

Indicatie DE moet op aanvraagformulier verwijzer
staan (vitaliteit, biometrie, vaginaal bloedverlies,
placentalokalisatie, liggingsecho, begeleidingsecho
bij versie)
F.4. Counseling Prenatale screening

Nt-meting:

€

48,88

-bij eenlingen en bij het eerste kind van een
meerlingenzwangerschap

€

186,63

-bij elk volgend kind van een

€ 112,40
Structureel echoscopisch onderzoek (SEO):
meerlingenzwangerschap

-bij eenlingen en bij het eerste kind van een
meerlingenzwangerschap

€

162,31

-bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap

€

162,31

Oproep insturen casus weigering van
aanvraag aansluiting bij een VSV-IGO van
een echocentrum.
Sinds het ontstaan van de wens van het organiseren van
integrale geboortezorg en bekostiging (2018) zijn er
geleidelijk aan meerdere regio’s die een IGO (integraal
geboortezorgorganisatie) hebben opgericht, waarin
allerlei partijen (verloskundige praktijken,
kraamzorgorganisaties, gynaecologische
maatschappen, lactatiekundigen, echocentra, etc.)
verenigd rondom geboortezorg, kunnen participeren om
gezamenlijk onderwerpen als contractering
zorgverzekeraars, digitale gegevensuitwisseling, facturatie
van verleende zorg etc. uit te werken. Naarmate er meer
IGO’s opgezet worden, bereikt ons vaker het geluid dat er
problemen worden ondervonden met het kunnen/mogen
aansluiten bij een IGO. Het komt voor dat in het
zorggebied van een VSV meerdere echocentra zorg
bieden. Uit concurrentie-oogpunt laat men bepaalde
echocentra niet toe tot het VSV. Dit komt niet ten goede
aan de kwaliteit van de geboortezorg immers de client is
gebaat bij vloeiende afspraken en communicatie over
genoemde onderwerpen. Het CPZ (College Perinatale
Zorg) houdt zich hier mee bezig en is bereid om in een
volgende echocentrumbijeenkomst (gepland eind
November, exacte datum volgt nog) een gekozen casus
volledig uit te werken en toe te lichten. Heb je een
dergelijke ervaring (zoals hierboven beschreven), dan
vragen wij je dit (uitgebreid) op papier te zetten. De casus
met de meeste handvatten voor het uitwerken van de
meeste informatie omtrent dit onderwerp wordt uitgekozen
en volledig behandeld op de bijeenkomst eind November!

Update SEO en het coronavirus

Uitslag enquête tarieven

Vanwege het coronavirus geldt een nieuw

Uit deze enquête is ons duidelijk geworden dat

landelijk beleid voor de uitvoering van het SEO.

er voor dezelfde echo-onderzoeken verschillende

Dit beleid is op 23 juni 2020 geüpdatet.

tarieven gevraagd en uitbetaald worden. En ook

Belangrijkste wijzigingen zijn:

dat een goede onderbouwing voor een passende
arbeidswaardering veelal ontbreekt. We gaan

-De toevoeging van de gezondheidscheck: vijf

proberen hier wat meer handvatten aan te

vragen om de zwangere een dag van tevoren te

bieden rekeninghoudend met het voorstel tarief

stellen. Alleen wanneer de zwangere alle vragen

1e trimesterscreening (er is een onderzoek

met NEE beantwoordt, mag ze naar de afspraak

gedaan door KPMG voor het vaststellen van een

komen. De checklist met gezondheidsvragen is

onderbouwd tarief voor het eerste trimester SEO

ook beschikbaar als download.

dat alle aspecten belicht; dus ook de beloning

De toevoeging dat vanaf 1 juni 2020 iedereen

voor

met klachten die wijzen op het virus, zich kan

de arbeidsinspanning van de echoscopist

laten testen. Geeft een zwangere bij de triage

,tijdsduur 2e trimester SEO en overige

aan dat zij klachten heeft? Dan zijn de

onderzoeken (benodigde herhaling), fysieke en

mogelijkheden nu:

mentale belasting van de echoscopist versus het
aantal uren die je per dag/week kunt maken,

1.

De zwangere laat zich testen.

loondiensttarief versus zelfstandige tarief, 1e lijn

2. Uitstel van het SEO.

versus klinisch werkenden. We vragen hier de

3. SEO met persoonlijke beschermingsmiddelen.

hulp

Lees meer op SEO en het coronavirus.

en expertise van financiële experts in de
gezondheidszorg van de VVAA: wordt vervolgd!
Vind de uitslag op onze site

Fraude bij SEO’s
De Regionale Centra hebben gemerkt dat het voorkomt dat
SEO’s in het cliëntenregistratiesysteem of in Peridos op naam
van een andere echoscopist geregistreerd worden dan op
naam van degene die in werkelijkheid het SEO verricht heeft.
Door de registratie op andermans naam kunnen de Regionale
Centra de kwaliteit van de onderzoeken niet goed borgen.
Belangrijk voor de zorginstelling en de betrokken
zorgverleners is dat de registratie op andermans naam
risico’s geeft op aansprakelijkheidsstelling.

Daarnaast gelden in het kader van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) diverse plichten, zoals het
borgen van de juistheid van gegevens, de beveiliging van de
verwerking van persoonsgegevens en het melden van een
inbreuk hierop. Zie hiervoor ook: https://www.peridos.nl/avg
Het Regionaal Centrum zal registratie op andermans naam
moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en het
RIVM. Tevens kan een melding bij de Inspectie
Gezondheidzorg en Jeugd nodig zijn. De risico’s zijn
eenvoudig te voorkomen door de volgende regels te
hanteren:
• Een SEO mag alleen uitgevoerd worden door echoscopisten
die een kwaliteitsovereenkomst met het regionaal centrum
hebben én geregistreerd zijn in de zorginstelling als
echoscopist.
• Het SEO moet geregistreerd worden op de naam van
degene die het onderzoek heeft uitgevoerd.
• Namen van de echoscopisten mogen niet worden gewijzigd
voorafgaand aan de aanlevering van de registratiegegevens
aan Peridos.

Nieuwe folders ‘screening op
down-, edwards- en
patausyndroom’
en ‘20 wekenecho’
Binnenkort verschijnt een nieuwe versie van de
folders ‘Screening op down-, edwards- en
patausyndroom’ en ’20 wekenecho’. De nieuwe
folders zijn naar verwachting eind juli 2020 te
bestellen via de webshop.

50% korting Vacatures plaatsen
Alle echocentra die partner zijn van de BEN
kunnen vanaf heden bij ons een vacature laten
plaatsen voor

€

150,00 i.p.v.

€

300,00

Handige links
MODELOVEREENKOMST 2017
Beleidsregel verloskunde NZa

Wij staan altijd open voor suggesties en

Prestatie en tarief beschikking verloskunde NZa

zijn volop in ontwikkeling met

www.kennisnetgeboortezorg.nl

‘BEN in Bedrijf’.

ISUOG
NVOG
TheFetus.net
FMF

Wij willen dit partnerschap samen met
jullie waarde geven.
Bel of mail ons gerust vragen

Medisch onderwijs

of suggesties.

Fetal Heart academy van Monique Haak

secretariaat@echoscopisten.nl

