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Algemene voorwaarden en kwaliteitseisen voor inschrijving kwaliteitsregister  
termijnecho en biometrie :  

1. Diploma basisechoscopie: termijn en/of biometrie uploaden in BEN profiel. 

(minimaal post -HBO opleiding, door de BEN erkende opleiding)  

2. Verrichten van 100 termijnecho’s en/of 100 biometrie per jaar  

3. Insturen van een logboek (geanonimiseerd), wél voorzien van datum en tijd, 

eenmaal per 2 jaar.  

Termijnecho:  

6 termijnecho’s waarvan 3 transvaginaal, tussen 9 en 10 weken en 3    

abdominaal  tussen 10 en 12+ 6 weken. 2 overzichtsfoto’s ( 1 transvaginaal en 1 

transabdominaal) van de uterus met vruchtzak met embryo. Ostium internum en 

cervix zijn zichtbaar.  

Biometrie:  

5 casus biometrie waarvan 3 tussen 26 en 32 weken en 1 tussen 32 en 37 weken, 

meting vruchtwaterpocket (SDP). 

1.4.1     Logboeken worden geanonimiseerd voor de beoordelaars. 

Beoordelaars voldoen aan de door de BEN gestelde criteria door het BEN-

bestuur. (criteria ter inzage) 

1.4.2    De echobeelden voor het logboek zijn niet ouder dan 3 maanden. 

1.4.3 De logboeken worden, na een oproep van de BEN, in een daarvoor 

bestemd format aangeleverd. Deze formats kunnen via de website worden 

gedownload. 

1.4.4   Bij voldoende beoordeling vindt (her)registratie in het kwaliteitsregister 

basisechoscopie plaats. 

1.4.5    Bij onvoldoende beoordeling ontvangt de echoscopist feedback en er 

kan een bindend advies gegeven worden voor het volgen van een HO-

training bij een door de BEN geaccrediteerde HO trainer. 

1.4.6 Bij herhaling onvoldoende beoordeling; uitschrijving uit het 

kwaliteitsregister. De BEN neemt hierover contact op met de 

echoscopist.   
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1.4.7   Indien de echoscopist het oneens is met een onvoldoende 

beoordeling (na herkansing) is er een mogelijkheid tot anonieme 

herbeoordeling door een 2de beoordelaar * 

1.4.8 ’beroepsmogelijkheid': momenteel werkt de BEN een mogelijkheid uit   

om in beroep te kunnen gaan tegen de eindbeslissing 

 

 

Zolang er geen bekwaamheid aantoonbaar is, kan de betreffende 

echoscopist geen basis echoscopisch onderzoek uitvoeren in de 

verloskundige zorgverlening.  

Verplichte, beveiligde digitale opslag van data en echobeelden, volgens 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Alle documenten voor het kwaliteitsregister dienen digitaal aangeleverd te 

worden aan kwaliteit@echoscopisten.nl  

4. BEN leden betalen een bijdrage van € 75,00 voor het beoordelen van een 

logboek.  De kosten voor een her-beoordeling zijn kosteloos ( voor 1 

herkansing) Deze bijdrage wordt aan het einde van het kwartaal waarin er 

beoordeeld is per automatische incasso geïncasseerd.  

2.  Eisen aan de apparatuur (echoapparaat en software computer): 

1. Verplichte, beveiligde digitale opslag van data en echobeelden, volgens 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Jaarlijks technisch 

goedgekeurd echoapparaat door de leverancier. 

2. Beschikken over post freeze zoom en cineloop functie. 

3. Beschikken over een abdominale en vaginale transducer 

4. Het echosysteem moet voldoende te beoordeelden beelden opleveren 

(goede resolutie en aantal beeldlijnen). 

5. In datasysteem schriftelijke verslaglegging. 

6. Cliënt/patiënt identificatie, datum en tijd op echosysteem ten tijde van het 

onderzoek. 

7. Gebruik van de juiste referentie curves door de NVOG vastgesteld. 

- Termijnecho : curve van Robinson. 

- Biometrie : curve van Verburg  en Hadlock 3 voor berekening EFW. 

 

3.  Eisen aan de werkomgeving: 

1. Er dient gewerkt te worden met een in hoogte verstelbare onderzoeksbank en 

of stoel, kruk. 
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2. Echo ruimte moet goed toegankelijk zijn voor de zwangere. 

3. De echoruimte moet in het kader van de privacy van de cliënt geluidsarm en 

afsluitbaar zijn. 

4. De echoruimte moet voldoende verduisterd en geventileerd kunnen worden. 

5. De echoruimte moet beschikken over middelen voor handhygiëne en 

reinigingsmiddelen voor vaginale probe. 

 

 4.  Eisen aan de software: 

1. Onderzoeks- en cliëntgegevens moeten via een beveiligd systeem verzonden 

worden.  

2. Bij voorkeur een CE- gecertificeerd softwaresysteem geschikt voor echo 

gegevens. 

 

5.  Eisen voor herregistratie na 2 jaar: 

1. Het behalen van 8 accreditatiepunten in 2 jaar (2020-2021) 

2. Voldoende behaald voor logboek beoordeling 

3. Voldoen aan de eisen gesteld aan algemene voorwaarden inschrijving 

kwaliteitsregister basisecho (volumenorm). 

*Bij discrepantie tussen de twee beoordelaars zullen deze met elkaar in overleg gaan. Hierbij kan een 3e beoordelaar 

geraadpleegd worden. Het streven is om binnen 6 weken tot consensus te komen. 

Bij overmacht zoals (langdurige) ziekte, zwangerschap, sabbatical, meldt de echoscopist dit vooraf aan de oproep 

aan de BEN en wordt in overleg gekeken naar een geschikt moment voor het insturen van het logboek. Na 

zwangerschap en sabbatical insturen logboek maximaal 4 maanden na aanvang werkzaamheden. 


