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De KNOV ontvangt vragen over de samenwerking tussen de KNOV en de BEN als het gaan om het 
kwaliteitsregister obstetrische basisechoscopie (zie bericht van 24 november 2021). Deze vragen zijn 
binnen gekomen bij het speciaal ingestelde meldpunt. In deze Q&A beantwoorden wij deze vragen. 
Deze Q&A krijgt regelmatig een update. 
 

Vraag Antwoord 

 
Ik ben nu ingeschreven in het echoregister van 
de KNOV en nog niet bij de BEN.  
Het is me onduidelijk of dat nu nog nodig is 
voor 2022 of is lidmaatschap bij de KNOV 
voldoende? 
 
Kan ik ook gewoon ingeschreven blijven in het 
register van de KNOV? Moet ik dan dubbel 
betalen? 

 
Het register van de KNOV blijft in 2022 bestaan. 
Zorgverzekeraars VGZ, Menzis, CZ en Zilveren 
Kruis vragen een inschrijving in het 
Kwaliteitsregister Basisechoscopie, zoals de BEN 
dat gaat beheren. Check dus even of je bij een 
van deze zorgverzekeraars een contract hebt of 
wilt hebben. 
Als je je wilt inschrijven in beide registers, moet 
je ook voor beide registers betalen, er zijn 
immers kosten mee gemoeid. 
 

 
Wordt mijn inschrijving in het echoregister van 
de KNOV automatisch overgezet naar de BEN? 
 

 
Je moet je zelf inschrijven bij de BEN en kunt je 
uitschrijven bij de KNOV. 
 

 
De kosten voor registratie in het 
Kwaliteitsregister Basisechoscopie 225 euro per 
5 jaar. Ik begrijp dat we ons kosteloos kunnen 
laten overschrijven naar de BEN en dat we geld 
terug ontvangen voor de niet-benutte KNOV-
jaren. Maar wat worden de kosten bij de BEN? 

 
Het lidmaatschap bij de BEN (inclusief het 
register) is 200 euro per jaar. Je kunt je ook 
inschrijven voor het kwaliteitsregister zonder 
lidmaatschap van de BEN. Zie verder de 
website: BEN-lidmaatschap of BEN-registratie?  
Realiseer je dat de kosten van het register van 
de KNOV beneden de kostprijs zaten. Als wij dit 
in stand hadden gehouden, waren de kosten 
ook flink verhoogd naar een kostendekkend 
tarief.  
 

 
Worden de scholingen die ik heb gevolgd en de 
goedgekeurde logboeken overgezet naar het 
register zoals de BEN die gaat beheren? 

 

De inschrijving en de behaalde punten en 
beoordeelde logboeken gaan niet mee naar het 
register zoals de BEN die gaat beheren.  Als je in 
het bezit ben van een logboek basisechoscopie 
dat als voldoende is beoordeeld door de KNOV 
en niet ouder is dan 2 jaar krijg je geen 
logboekcontrole. Bewaar je goedgekeurde 
logboek en beoordeling dus.  
 

 

Ik heb recent van de KNOV een verzoek 
gekregen voor het indienen van een logboek. 

 
Het Kwaliteitsregister Basisechoscopie, zoals de 
BEN dat gaat beheren, is gebaseerd op het 

https://www.knov.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=44498944&title=Goed%252bnieuws%25253a%252bde%252bKNOV%252ben%252bde%252bBEN%252bmaken%252bgezamenlijke%252bafspraken%252bover%252bkwaliteit%252bbasisechoscopie
https://www.echoscopisten.nl/nl/lid-worden/ben-lidmaatschap-of-ben-registratie
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Klopt het dat ik deze als niet-verzonden kan 
beschouwen? Mag ik wachten tot de BEN en 
KNOV samen met vereisten en logboek 
vereisten komen? 

huidige register van de BEN. Zolang er geen 
nieuwe eisen zijn, gelden de huidige eisen van 
de BEN. De BEN zal in de loop van 2022 een 
logboek bij je opvragen. 
 

 
Gaan mijn reeds verzamelde punten in het 
KNOV-kwaliteitsregister mee naar het BEN 
register? 
 

 

De inschrijving en de behaalde punten gaan niet 
mee naar het nieuwe register. 

 
Ik ben erg te spreken over PE-online. Wordt het 
echoregister straks ook een deelregister zodat 
ik het overzicht over al mijn kwaliteitseisen 
binnen 1 systeem kan houden? 
 

 
Het echoregister wordt ondergebracht bij het 
beheer van de BEN. De BEN heeft een ander 
systeem als de KNOV. Voor dit onderdeel zul je 
dus bij een ander register moeten aansluiten. 

 
Wordt het nieuwe echoregister dat gezamenlijk 
met de BEN wordt opgezet, één register voor 
basisechoscopie? Dus zowel voor termijn als 
voor biometrie? Als ik nu naar de (vernieuwde) 
website van de BEN ga, zou ik me apart voor 
beide registers moeten inschrijven. En als ik me 
nu wel daar inschrijf, snappen ze dan dat ik me 
inschrijf voor het nieuwe gezamenlijke register? 
 

 
Het Kwaliteitsregister Basisechoscopie bestaat 
uit twee onderdelen. Je kunt ervoor kiezen je in 
te schrijven voor de biometrie-echo’s, de 
termijnecho’s of voor beide. Voor de kosten 
maakt het niet uit of je in één of beide 
deelregisters staat. Let wel op de eisen die 
gesteld worden voor de verschillende 
onderdelen. 

 
Kan ik nu het contract met de zorgverzekeraars 
tekenen? 

 
Of je een contract wel of niet tekent, is een 
individuele keuze. Met de afspraken, zoals de 
KNOV en de BEN nu gemaakt hebben, zijn de 
belangen van verloskundig-echoscopisten 
geborgd; zij kunnen meebeslissen over de 
kwaliteitseisen. Als in het contract van een 
zorgverzekeraar staat dat je ingeschreven moet 
zijn in het BEN-register, dan kun je dat lezen als 
in het kwaliteitsregister obstetrische 
basisechoscopie in Nederland, zoals dat wordt 
uitgevoerd en beheerd door de BEN. 
 

 
Hoe kan ik in 2022 echo’s declareren?  

 
Als je in 2022 echo’s wilt declareren moet je zijn 
ingeschreven in het Kwaliteitsregister 
Basisechoscopie. De vier grote verzekeraars (CZ, 
VGZ, Zilveren Kruis en Menzis) erkennen alleen 
het Kwaliteitsregister Basisechoscopie zoals dat 
beheerd wordt door de BEN. De andere 
verzekeraars staan ook nog het register van de 
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KNOV toe. Als je in 2022 wilt declareren bij alle 
zorgverzekeraars, adviseren we je, je in te 
schrijven in het Kwaliteitsregister 
Basisechoscopie zoals de BEN dat beheert. Je 
krijgt dan ook een erkenning van de BEN. Bij 
Vektis moet die erkenning aan je AGB-code zijn 
gekoppeld. Dit kan de BEN regelen of je doet 
dat zelf door een bewijs van inschrijving van het 
Kwaliteitsregister Basisechoscopie, zoals de BEN 
dat beheert, te sturen naar de service desk van 
Vektis (info@agbcode.nl) . 
 

 
Per wanneer is de 100-echonorm door de BEN 
losgelaten? Geldt dat voor heel 2021 of pas 
vanaf 2022? 

 
Voor beide jaren geldt dat de aantallen wel 
geregistreerd worden, maar dat het geen harde 
eis (meer) is voor herregistratie.  
 

 
Hoe zit het nu precies met de volumenorm van 
100 echo’s? 

 
Iedereen die in een bepaald jaar minder dan 
100 echo’s maakt, zal ieder jaar een logboek 
moeten inleveren. Voor iedereen die meer dan 
100 echo’s maakt geldt dat er iedere 2 jaar een 
logboek moet worden ingeleverd. De beheerder 
van het register (de BEN) vraagt aan het eind 
van het jaar op hoeveel echo's je hebt gemaakt. 
Meer informatie hierover vind je bij de BEN of 
stel je vraag aan kwaliteit@echoscopisten.nl 
 

 
Wordt het Kwaliteitsregister Basisechoscopie 
van de KNOV per januari 2022 opgeheven? 

 
Nee, het Kwaliteitsregister Basisechoscopie van 
de KNOV blijft voorlopig in de lucht. Het 
opheffen ervan is een besluit dat in 2022 wordt 
voorgelegd aan de ALV. 
 

 
In het contract van de zorgverzekeraar staat dat 
ik ingeschreven moet staan in het BEN-register. 
Hoe zit dat nu precies? 
  
 

 
Als in het contract van een zorgverzekeraar 
staat dat je ingeschreven moet zijn in het BEN-
register dan kun je dat lezen als in het 
kwaliteitsregister obstetrische basisechoscopie 
in Nederland, zoals dat wordt uitgevoerd en 
beheerd door de BEN. 
  
 

 
Moet ik lid worden van de BEN om in het 
nieuwe kwaliteitsregister ingeschreven te 
staan? 

 
Bij inschrijving in het nieuwe Kwaliteitsregister 
Basisechoscopie, is er een keuze om wel/niet lid 
te worden van de beroepsvereniging BEN. Er is 

mailto:info@agbcode.nl
mailto:kwaliteit@echoscopisten.nl
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dus geen plicht tot lidmaatschap. Inschrijven 
kan via echoscopisten.nl. L Alle informatie vind 
je hier BEN-lidmaatschap of BEN-registratie? 
(echoscopisten.nl) 
 

 

https://www.echoscopisten.nl/nl/lid-worden/ben-lidmaatschap-of-ben-registratie
https://www.echoscopisten.nl/nl/lid-worden/ben-lidmaatschap-of-ben-registratie

