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Betreft
Voortgang echoscopie

Uw kenmerk
-

Geachte mevrouw Van Irsen-Jacobs,
Medio februari 2021 ondertekenden KNOV en BEN een intentieverklaring om per 1 januari 2022 te
komen tot één register voor basisechoscopie in Nederland. Op 11 maart 2021 hebben we de
Zorgverzekeraars hierover geïnformeerd. In onze intentieverklaring hebben we uitgesproken
afspraken te maken die we gezamenlijk zouden uitwerken in een plan, dat beide verenigingen
zouden voorleggen aan hun respectievelijke ALV’s op 27 mei (BEN) en 25 juni (KNOV). Ondanks de
goede intenties van de kant van BEN zoals gebleken is uit diverse gesprekken de afgelopen tijd, moet
ik helaas constateren dat er tot op heden geen concrete voorstellen zijn gedaan richting de KNOV.
Daarmee is er geen gezamenlijk plan van uitwerking tot stand gekomen dat voorgelegd kan worden
aan de ALV van de KNOV op 25 juni 2021. Daarmee is wat ons betreft het vertrouwen grotendeels
weggevallen voor het tot stand brengen van één register voor basisechoscopie in Nederland.
BEN komt afspraken niet na
De afspraken uit de intentieverklaring zijn heel eenvoudig als volgt samen te vatten:
1. De belangen van verloskundigen worden geborgd in het kwaliteitsregister van BEN;
2. Er komt een soepele overgangsregeling voor KNOV-geregistreerden die overstappen naar het
BEN register per 1 januari 2022;
3. We werken dit uit in een plan van uitwerking en
4. We leggen dit plan voor aan beide ALV’s (BEN en KNOV) en communiceren hier gezamenlijk over.
Sinds het ondertekenen van de intentieverklaring zijn we met BEN in gesprek over dit plan van
uitwerking. Omdat BEN verantwoordelijk wordt voor het register is afgesproken dat BEN met een
voorstel zou komen voor bovengenoemde punten 1 en 2. Ondanks herhaaldelijk aandringen, zowel
in de gesprekken, per mail als ook telefonisch, hebben we tot op heden geen concrete voorstellen
mogen ontvangen. We hebben daarnaast op uw website wel mogen constateren dat u (eenzijdig)
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een overgangsregeling heeft gemaakt. Aanvankelijk voor leden van de KNOV die over zouden
stappen. Na ons bericht van 5 mei jl., heeft u dit aangepast. De manier waarop BEN zich opstelt om
uitvoering te geven aan de intentieverklaring stelt ons niet alleen teleur, maar schaadt ook in
ernstige mate ons vertrouwen om te komen tot één register voor basisechoscopie in Nederland.
KNOV heeft zich ingezet om te komen tot één register
Tot op heden heeft de KNOV zich hard ingespannen om te komen tot één register voor
basisechoscopie in Nederland. Dat is ook een afspraak die we in ons jaarplan hebben opgenomen. Ik
constateer echter dat de afspraken uit de intentieverklaring niet zijn nagekomen door BEN. Daarmee
is er voor de KNOV geen mogelijkheid haar leden op de ALV van 25 juni 2021 te adviseren in te
stemmen met het voorstel om het eigen kwaliteitsregister basisechoscopie per 1 januari 2022 op te
heffen en op te gaan in het register van BEN.
Binnenkort is er een gesprek tussen de KNOV en BEN ingepland om de situatie met elkaar te
bespreken. We rekenen op de mensen van BEN om de gemaakte afspraken uit te voeren en te
komen tot een gezamenlijke uitwerking.
Overgangsregeling voldoet niet
De overgangsregeling zoals BEN die nu voor haar leden heeft gemaakt, voldoet in onze ogen niet aan
een aantal cruciale eisen. Onderdeel van de eenzijdig opgestelde en gepubliceerde regeling is dat een
echoscopiecommissie verzoeken tot uitstel gaat beoordelen. We hebben BEN eerder laten weten dat
het voor ons essentieel is dat de kaders waarbinnen de BEN echoscopiecommissie formulieren gaat
beoordelen helder zijn:
•
•
•
•
•

Samenstelling en mandaat echoscopiecommissie
Opstellen beoordelingscriteria
Termijnen (indienen verzoek, binnen hoeveel tijd reactie, bezwaartermijnen ect)
Helderheid over wie neemt formeel het besluit; wat zijn bijvoorbeeld redenen om af te wijken
van het advies van de echoscopiecommissie?
Mogelijkheden tot bezwaar, vastgelegd in reglementen

Deze kaders zijn nu nog niet helder. Daarmee is het nu feitelijk voor leden een ‘black box’ en dat kan
leiden tot willekeur, iets dat wij niet acceptabel vinden.
Hoe nu verder?
Wij roepen de BEN dringend op de in de intentieverklaring gemaakte afspraken na te komen, zodat
uiterlijk 1 juli 2021 een plan van uitwerking gereed is. Wij zien dan ook graag een eerste concreet
voorstel voor de eerder genoemde punten 1 en 2 in het overleg van 25 mei aanstaande tegemoet.
Met het oog op het leveren van de beste geboortezorg voor (aanstaande) moeders, hun partners en
hun (ongeboren) kind, hecht de KNOV niet alleen aan een kwaliteitsregister dat inhoudelijk goed is
uitgewerkt, maar ook aan een context die dit optimaal stimuleert, onder de noemer ‘goed bestuur’.
Voor ons is het essentieel dat wij inzicht hebben in de manier waarop BEN dit heeft vormgegeven,
voordat we met goed vertrouwen onze leden kunnen adviseren zich in te schrijven in het register van
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BEN. Op dit moment ontbreekt dit inzicht. We vragen BEN dan ook ons inzicht te geven hoe zij
binnen haar vereniging de principes van goed bestuur heeft georganiseerd en ingericht.
Ter afsluiting
Al enige jaren wordt er gesproken om te komen tot één kwaliteitsregister basisechoscopie.
Zorgverzekeraars hebben hierop aangedrongen en de KNOV heeft zich bereid getoond om haar eigen
register hiervoor op te geven. Wel onder de voorwaarde dat dit in goede handen zou zijn bij BEN,
waarbij het hogere belang van borgen van kwaliteit richting de zwangere en haar ongeboren kind
voor ons altijd voorop staat. Helaas hebben we dat vertrouwen op dit moment nog niet en het
handelen van BEN heeft ons vertrouwen eerlijk gezegd geschaad. Desondanks willen we BEN de kans
geven ons dit vertrouwen te geven en toe te werken naar één kwaliteitsregister basisechoscopie in
Nederland zoals we ook met de intentieverklaring voor ogen hadden. Gelet op het feit dat we vóór
de zomer waarschijnlijk niet meer in staat zullen zijn iets aan onze leden voor te leggen, zullen we
ons huidige register in de lucht moeten houden en lijkt een overgang niet eerder dan 1-1-2023 reëel.
Een afschrift van deze brief sturen wij naar Zorgverzekeraars Nederland.

Met vriendelijke groet,

C.C.M. (Charlotte) de Schepper-Kerckhaert
directeur
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