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Goed nieuws: de KNOV en de BEN maken gezamenlijke afspraken
over kwaliteit basisechoscopie
Op basis van een eerdere intentieverklaring zijn de KNOV en de BEN erin geslaagd te
komen tot gezamenlijke afspraken met het oog op verdere verbetering en optimalisatie
van de kwaliteit van de obstetrische basisechoscopie in Nederland. De KNOV en de BEN
hebben ervoor gekozen één toekomstbestendig kwaliteitsregister in te richten. Het
huidige kwaliteitsregister basisechoscopie, zoals opgezet, beheerd en uitgevoerd door
de BEN is de basis voor dit register. Nieuw is dat er een onafhankelijke commissie wordt
ingesteld die kwaliteitsnormen ontwikkelt, toetst bij de afzonderlijke beroepsgroepen en
deze uiteindelijk in consensus vaststelt. De huidige normen van het BEN-register zijn de
basis voor het kwaliteitsregister, waaraan in 2022 niets verandert.
Resultaat van constructief overleg
De afspraken zijn het resultaat van constructief overleg tussen partijen. Voor de
KNOV was het belangrijk dat verloskundigen zeggenschap zouden houden over de
kwaliteitseisen. Beide partijen waren het er verder snel over eens dat de kwaliteit voorop
moest staan in de uitkomsten en dat ook andere beroepsgroepen (medisch specialisten,
huisartsen) in de gekozen oplossing zouden kunnen aansluiten. Een volgende stap voor
beide organisaties is om dit te gaan realiseren.
Kwaliteitsnormen worden opgesteld door onafhankelijke commissie
Onderdeel van de afspraken is dat er een multidisciplinaire commissie komt die bestaat
uit afgevaardigden van de verschillende beroepsgroepen met expertise t.a.v. de
basisechoscopie. Ook een vertegenwoordiging vanuit de cliëntenperspectief wordt
gevraagd aan te sluiten. De commissie wordt geleid door een onafhankelijk
voorzitter. Deze commissie kan op basis van de stand van wetenschap en praktijk tot
nieuwe voorstellen komen. Voordat er nieuwe normen worden vastgesteld vindt er altijd
een consultatieronde plaats bij de aangesloten beroepsverenigingen. De commissie
komt vervolgens in consensus tot besluiten. Lukt dit onverhoopt niet, dan zal een
onafhankelijke derde partij hiertoe een beslissing nemen. Door de commissie op deze
wijze in te richten, is geborgd dat beroepsgroepen die basisecho’s uitvoeren,
zeggenschap hebben over toekomstige kwaliteitseisen. De KNOV en de BEN maken
afspraken over samenstelling en werkwijze van deze commissie, die in het eerste
kwartaal van 2022 ingericht wordt.

Juridische kaders
De afspraken die de BEN en de KNOV hebben gemaakt sluiten aan bij de wens van
zorgverzekeraars om in Nederland te komen tot één register evenals bij de
intentieverklaring die beide organisaties in februari 2021 hebben getekend. Deze
afspraken zijn uiteraard niet in strijd met wet- en regelgeving. De KNOV en de BEN
zullen de gemaakte afspraken nu juridisch gaan vastleggen.
Geen lidmaatschap nodig voor registratie
Belangrijk om te vermelden is dat de BEN heeft besloten het lidmaatschap van de BEN
en de registratie in het kwaliteitsregister los te koppelen, zoals dat bij de KNOV ook
gebruikelijk is. Daarnaast is ook afgesproken dat er in 2022 geen wijzigingen doorgevoerd
worden in het kwaliteitsregister zoals dat nu is ingericht bij de BEN. Verder wordt de BEN
verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer.

