
 

Factsheet Hoe verder met kwaliteitsregister 

basisechoscopie KNOV richting 2022 

 

De grote vier zorgverzekeraars kiezen ervoor om vanaf 1 januari 2022 nog maar één 

kwaliteitsregister voor basisechoscopie te erkennen en wel dat van de BEN, onder andere vanwege 

de volumenorm die de BEN hanteert. CZ, Zilveren Kruis, Menzis en VGZ hebben namelijk in hun 

inkoopbeleid opgenomen dat voor (basis)echoscopie een inschrijving bij de BEN vereist is. De overige 

zorgverzekeraars hebben dit niet in hun inkoopbeleid opgenomen, inschrijving bij zowel BEN als 

KNOV is voor hen een mogelijkheid. De KNOV heeft geen volumenorm in haar eigen 

kwaliteitsregister basisechoscopie opgenomen.  

 

KNOV is zeer teleurgesteld over de opstelling van deze zorgverzekeraars om te kiezen voor het BEN-

register. Met de KNOV-werkgroep echoscopie hebben we gekeken wat de opties zijn. We 

concluderen met elkaar dat het vooral belangrijk is nu verloskundige-echoscopisten  goed en 

zorgvuldig te informeren over de overgang naar 2022. In deze factsheet vind je deze informatie.   

 

Afspraken KNOV en de BEN 

KNOV en de BEN hebben het volgende afgesproken:   

• Vanaf 1 januari 2022 is de BEN verantwoordelijk voor de uitvoering van het (door de meeste 

zorgverzekeraars erkende) kwaliteitsregister basisechoscopie, inclusief de eisen die de BEN 

stelt.  

• De BEN heeft een overgangsregeling gemaakt. Hoe het BEN-register, de aanmeldings-

procedure en de overgangsregeling er precies uitzien, lees je in de factsheet van de BEN, die 

je tegelijk met deze factsheet van de KNOV ontvangt.   

• Voor vragen over inschrijving en de overgangsregeling kunnen verloskundig-echoscopisten 

daarom uitsluitend via mail terecht bij de BEN via kwaliteit@echoscopisten.nl. 
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Wat moet/kun jij doen? 

1. Schrijf je in bij de BEN. Voor meer informatie over de procedure kun je terecht bij de BEN. Als 

je bij BEN bent ingeschreven, voldoe je aan de eisen van CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis. Je 

kunt dan met deze zorgverzekeraars een contract afsluiten voor het leveren van 

basisechoscopie vanaf 2022.  

2. a. Je kunt ervoor kiezen bij de KNOV ingeschreven te blijven. De KNOV houdt haar eigen 

register in 2022 in de lucht.  Een inschrijving bij de KNOV betekent dat je geen contract kunt 

afsluiten met CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis. Je mag nog wel echo’s uitvoeren, maar dan 

onder de voorwaarden van niet-gecontracteerde zorg. In de regel betekent dit dat je minder 

vergoeding krijgt. Als je voor deze optie kiest, hoef je niets te doen.  

 

b. Je kunt je ook uitschrijven bij het kwaliteitsregister basisechoscopie van de KNOV. Bij 

inschrijving heb je voor 5 jaar betaald. Je krijgt het teveel betaalde bedrag (naar rato per 

volledige maand) terug. Als je je wilt uitschrijven, kun je dat via deze link doen. Op het 

moment dat je je uitschrijft, wordt ook je Vektis-erkenning bij de KNOV doorgehaald. Om 

ervoor te zorgen dat je altijd ergens bent ingeschreven, raden we je aan je pas uit te schrijven 

bij het KNOV-register als je inschrijving bij het BEN-register gerealiseerd is.   

3. Je ontvangt rond 1 september 2021 een contract van de zorgverzekeraars voor 2022. Je hebt 

formeel tot en met 30 december 2021 de tijd om dit al dan niet te ondertekenen. Let op: De 

zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. Rond 1 november gaan ze kijken of ze aan de 

zorgplicht kunnen voldoen. Zodra ze daaraan voldoen hoeven ze niet meer te contracteren. 

Maar als ze expliciet een aanbod doen, dat geldig is tot 30 december, dan is dat een aanbod 

dat geldig is tot 30 december. Behalve als er weer staat dat ze het aanbod elk moment 

kunnen intrekken vanwege genoeg contracten. 

 

Wat betekent de keuze voor de BEN voor verloskundigen en hun praktijken? 

De belangrijkste verandering is dat de BEN een volumenorm hanteert. Dat betekent dat iedere 

verloskundig-echoscopist ieder jaar 100 termijn en/of 100 biometrie echo’s moet maken. Hier kan 

niet van worden afgeweken, tenzij er heel bijzondere omstandigheden zijn, en dan in overleg met de 

BEN. Vanaf 2023 moet je aan deze eis voldoen. Het is een eis die bij de herregistratie in 2024 door de 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pq4FMwfr10iPI31czJcyVej9IMZJVhVCkZce0RPtCVFUMU1DODhDMVNBWUVYMk1MWEtDNFVITzdYOSQlQCN0PWcu
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BEN wordt beoordeeld. In de factsheet van BEN lees je hier meer over. Een ander belangrijk verschil 

is de registratietermijn; BEN hanteert 2 jaar (KNOV 5 jaar). Daarnaast vraagt BEN kort aansluitend op 

je aanmelding om een logboek in te leveren.  

 

Als je niet bent ingeschreven in het register van de BEN, mag je nog wel echo’s maken. Dit valt onder 

niet-gecontracteerde zorg; je krijgt dan een percentage van het gemiddeld gecontracteerde tarief 

vergoed. Dit percentage wordt per verzekeraar en per polis bepaald. Het percentage ligt tussen de 

60% (budgetpolissen) en 100% (marktconforme restitutiepolissen).  

 

Als je je inschrijft bij de BEN betekent dit voor jou/jouw praktijk:  

• Dat je afspraken maakt binnen je praktijk of met een aantal praktijken om je heen wie de 

echo’s uitvoert. Dit is dan de persoon die kan voldoen aan alle kwaliteitscriteria, waaronder 

de volumenorm, en zich dus kan aanmelden voor het kwaliteitsregister van de BEN. Niet 

iedereen in een (kleine) praktijk zal echo’s meer kunnen uitvoeren;  

• Dat je ook afspraken maakt voor vakantieperiodes en ziekte. Wellicht kun je hier 

buurpraktijken bij betrekken;  

• Dat ook waarnemers aan de normen moeten gaan voldoen.   

 

KNOV-meldpunt overgang naar BEN-register 

De KNOV stelt een laagdrempelig meldpunt in, waar verloskundigen grote en kleine knelpunten 

inzake de toegankelijkheid, bereikbaarheid en kwaliteit van de (verloskundige)zorg in relatie tot de 

overstap naar de BEN kunnen melden. Op het moment dat we in dit meldpunt structurele problemen 

constateren, bespreken we dit met de BEN en/of kaarten we het aan bij Zorgverzekeraars. Het 

meldpunt lost geen concrete, individuele problemen op, maar monitort hoe de overstap verloopt. 

Het meldpunt wordt bemenst door de leden van de werkgroep echoscopie samen met medewerkers 

van het KNOV-bureau. Een melding kun je via deze link doen. 

 

Visie op kwaliteit in ontwikkeling 

Daarnaast ontwikkelt de KNOV in samenspraak met haar leden een visie op kwaliteit van het 

professioneel handelen van de beroepsgroep, omdat we het belangrijk vinden om zelf de regie te 

voeren over de kwaliteit van de verloskundige zorg. We willen inzetten op de beste geboortezorg, 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pq4FMwfr10iPI31czJcyVej9IMZJVhVCkZce0RPtCVFUQTY5V1FMU1YzSVBCODVNWTEwVzIxQVVWQSQlQCN0PWcu&wdLOR=c006A5EAA-C552-46BD-AA78-C24D038766DB
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aansluitend bij onze ambitie en visie op de verloskundige zorg in 2030. Een visie waarin de 

uitgangspunten en speerpunten vanuit een brede kijk op kwaliteit van de verloskundige 

zorg zijn vastgelegd. Een visie waarin kwaliteit geborgd is in een continue leer- 

en verbetercyclus. Met deze visie laten we aan de leden en aan onze stakeholders zien hoe we als 

beroepsgroep werken aan de kwaliteit van de geboortezorg. In ons perspectief is de basisechoscopie 

onlosmakelijk verbonden met de zorg die verloskundigen bieden. Een conceptvisie wordt in de zomer 

van 2021 ter consultatie aangeboden aan de KNOV-leden. De definitieve visie agenderen we in de 

ALV van november 2021. Dan wordt ook onze visie op de toekomst van het kwaliteitsregister 

verloskundigen aangeboden.   

 

Kwaliteitsregister basisechoscopie blijft in 2022 ongewijzigd in de lucht  

De uitkomst van het visietraject heeft, samen met de ontwikkelingen rond het kwaliteitsregister 

basisechoscopie van de KNOV, gevolgen voor het al dan niet in de lucht houden van het KNOV 

kwaliteitsregister basisechoscopie vanaf 2023. Daarom houden we in 2022 ons eigen 

kwaliteitsregister basisechoscopie in de lucht; verloskundig echoscopisten kunnen ervoor kiezen 

ingeschreven te blijven. Er worden geen andere eisen opgenomen en ook de kosten voor 

verloskundigen blijven in 2022 gelijk. In de loop van 2022 zullen we bezien of en zo ja hoe we deze 

overgangsregeling kunnen beëindigen. Daarbij betrekken we de eerdergenoemde visies en ook 

financieel zal er een afweging gemaakt worden. Het huidige kwaliteitsregister basisechoscopie is 

namelijk verlieslijdend. Besluitvorming vindt plaats tijdens een van de ALV’s van de KNOV in 2022.  

 

Ter afsluiting  

KNOV heeft zich afgelopen jaren ingespannen voor een betere kwaliteit van de basisechoscopie. We 

zijn van mening dat basisechoscopie onlosmakelijk verbonden is met de zorg die verloskundigen 

bieden en zijn ervan overtuigd dat ons eigen register een bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteit van 

deze zorg. KNOV is ook bereid om met zorgvragers, aanbieders en relevante andere partijen 

(tripartite) te komen tot gedragen  kwaliteitsnormen voor de basisechoscopie.  
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Voor zorgverzekeraars en de BEN is afzien van de (huidige) volumenorm niet bespreekbaar. 

Zorgverzekeraars hebben tijdens een overleg op 8 juni 2021 laten weten hun inkoopbeleid 2022 niet 

te wijzigen; zij konden kiezen tussen twee registers en de grote verzekeraars hebben gekozen voor 

dat van de BEN en zij zijn niet gevoelig voor de zorgen die we hebben geuit over de organisatie, 

controle etc. binnen het BEN register/systeem. Ook geven zij geen extra tijd om te komen tot een 

volumenorm die in ogen van de KNOV tripartite (zorgvragers, zorgaanbieders en verzekeraars) tot 

stand zou moeten komen. We betreuren dit. Desalniettemin werkt de KNOV mee aan een zo soepel 

mogelijke overgang richting 2022. 


