
BELEID AANGAAN EN ONTBINDEN KWALITEITSOVEREENKOMSTEN 
zoals vastgesteld tijdens Platform RC 13-3-2014 

 
 

Kwaliteitsovereenkomsten met counselors, NT-echoscopisten en SEO-echoscopisten zijn landelijk 

geldig. Een zorgverlener vraagt een kwaliteitsovereenkomst aan aan het RC in regio waarmee de 

praktijk voor counseling/echocentrum waarin de zorgverlener werkt een samenwerkingsovereen-

komst heeft. 

 

In het onderstaande staat vermeld wat een RC moet doen met de kwaliteitsovereenkomst als een 

counselor/echoscopist (klik op link):  

a. niet meer werkt in de regio 

b. al een overeenkomst heeft in een andere regio en nu ook gaat werken in de regio 

c. niet meer voldoet aan de landelijke eisen én in verschillende regio’s werkt 

d. een NT/SEO-kwaliteitsovereenkomst wenst en voorheen een kwaliteitsovereenkomst in een 

andere regio had 

 

 

 
ACTIES VAN EEN RC BIJ DE KWALITEITSOVEREENKOMST ALS EEN COUNSELOR/ECHOSCOPIST …. 
 

a. niet meer werkt in de regio 

 

Als een counselor/echoscopist niet meer werkt in de regio en nergens anders werkt in die functie: 

 het RC ontbindt de kwaliteitsovereenkomst van de zorgverlener een jaar na datum van stoppen 

in de regio. 

 het RC registreert in Peridos: 

- een einddatum bij de rol van de zorgverlener in de praktijk/ het echocentrum 

- een einddatum bij de kwaliteitsovereenkomst van de zorgverlener, te weten een jaar later 

dan de einddatum bij de rol van de zorgverlener  

- bij de “opmerkingen regiobeheerder”: 'einddatum overeenkomst 1 jaar na uit dienst 
organisatie' 

 

Als een counselor/echoscopist niet meer werkt in de regio, maar wel in een andere regio werkt in 

die functie:  

 het RC ontbindt de kwaliteitsovereenkomst van de zorgverlener niet. 

 het RC registreert in Peridos: 

- een einddatum bij de rol van de zorgverlener in de praktijk/ het echocentrum 

 

 

b. al een overeenkomst heeft in een andere regio en nu ook gaat werken in de regio 

 

Als een counselor een kwaliteitsovereenkomst heeft in een andere regio en ook in de regio wenst te 

werken: 

 het RC toetst of de zorgverlener aan de opleidingseisen voldoet (indien dit niet uit Peridos 

blijkt: RC vraagt dit op bij de andere regio). Indien blijkt dat de counselor onvoldoende is 

geschoold, dient deze zich bij te scholen. 

 

Als een echoscopist een kwaliteitsovereenkomst heeft in een andere regio en ook in de regio wenst 

te werken: 

 het RC vraagt aan de echoscopist de laatste kwaliteitsbeoordeling op.  

 

 

 



c. niet meer voldoet aan de landelijke eisen én in verschillende regio’s werkt 

 

Als een counselor/echoscopist niet voldoet aan de landelijke eisen én in verschillende regio’s werkt: 
 het RC overlegt met het andere RC over het al dan niet ontbinden van de kwaliteitsovereen-

komst. 

 

 

d. een NT/SEO-kwaliteitsovereenkomst wenst en voorheen een kwaliteitsovereenkomst 

in een andere regio had 

 

Als een NT-/SEO-echoscopist ooit een kwaliteitsovereenkomst heeft gehad en een kwaliteitsover-

eenkomst voor NT/SEO in een andere regio wenst: 

 het RC toetst of de zorgverlener aan de opleidingseisen voldoet en vraagt aan de zorgverlener 

de laatste kwaliteitsbeoordeling op.  

- Als de kwaliteit langer dan een jaar geleden beoordeeld is en/of onvoldoende is: de 

zorgverlener dient zich bij te scholen, mag alleen onder supervisie NT/SEO maken en moet 

een logboek indienen ter beoordeling door het RC; of het RC beoordeelt de beelden in de 

zorginstelling. 

- Als de kwaliteit minder dan een jaar geleden beoordeeld is én voldoende is, biedt het RC de 

zorgverlener een kwaliteitsovereenkomst aan. 

 

 

 

 


