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Algemeen 
- Er kunnen omstandigheden zijn (b.v. ongunstige ligging van het kind, dikkere buikwand van de 

moeder, ligging van de placenta, hoeveelheid vruchtwater) waardoor niet alles goed in beeld gebracht 

kan worden. 
 

- Garanties over gezondheid zijn door middel van echoscopie niet af te geven. Ook als het onderzoek 

een goede uitslag heeft opgeleverd, bestaat er een kans dat er foetale of maternale afwijkingen zijn. 

Verloskundepraktijk Harlingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen of niet geven van 

een diagnose. De echoscopiste zal bij twijfel, via uw behandelaar, doorverwijzen voor 

vervolgonderzoek. Ook aan uitspraken over het geslacht kunnen op geen enkele wijze rechten 

worden ontleend. 
 

- Bijzonderheden en/of afwijkingen welke worden opgemerkt zullen ten alle tijden aan de cliënte 

worden meegedeeld tijdens de echo. Meegekomen gasten zullen daar getuige van kunnen zijn. Indien 

hier omtrent bezwaren zijn zal de cliënte dit vooraf zelf aangeven aan de betreffende echoscopiste.  
 

- De volledige medische verantwoordelijkheid van haar zwangerschap blijft berusten op de 

behandelend verloskundig zorgverlener. Dat betekend dat er geen sprake is van een geneeskundige 

behandelingsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7:446BW. 
 

- Cliënt  geeft toestemming voor het uitwisselen met relevante informatie met de verloskundig 

zorgverlener. 
 

- Schadelijke effecten en of nadelige gevolgen van ultrageluid zijn niet wetenschappelijk aangetoond. 

Verloskundepraktijk Harlingen aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade en of 

letsel berokkend aan cliënten of derden door welke oorzaak dan ook, noch voor daaruit 

voortvloeiende kosten en/of vergoedingen anderszins. 
 

- Zorgverzekeraars stellen vast hoeveel medische echo’s (op indicatie) worden vergoed. 

Zorgverzekeraars hanteren hierbij het advies van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). 

Verloskundepraktijk Harlingen declareert de zorg direct bij de zorgverzekeraar van cliënt. Echo’s die 

door de zorgverzekeraar van cliënt niet worden uitgekeerd kunnen bij cliënt in rekening worden 

gebracht. 
 



- Al het medisch beeldmateriaal zal worden opgeslagen en bewaard door Verloskundepraktijk 

Harlingen. 
 

- Cliënte geeft toestemming om de bevindingen te gebruiken voor regionale en landelijke 

evaluatiedoeleinden en kwaliteitscontrole, met in acht neming van de privacy regelgeving. 
 

- Er mag alleen in overleg gefotografeerd en gefilmd worden.  
 

- Verloskundepraktijk Harlingen behouden zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen 

op grond van de Auteurswet. Al het door ons verstrekte beeld en/of geluidsmateriaal is uitsluitend 

bestemd om te worden gebruikt door cliënt en mogen niet door haar en zonder toestemming van 

Verloskundepraktijk Harlingen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden 

worden gebracht. 
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Eerste trimester echo / Groeiecho / Liggingsecho 
 

- Cliënt is geïnformeerd over het doel van deze echo en de beperkingen van het onderzoek zijn duidelijk. 
- Deze echo heeft geen screenende functie naar het opsporen van foetale en/of maternale afwijkingen.  

 

 

 

 

Structureel Echoscopisch Onderzoek 
 

- Cliënt is geïnformeerd door de verloskundige of huisarts over de mogelijkheden en beperkingen van 

prenatale screening. 
- Dit onderzoek is geen garantie op een gezond kind. Niet alle bestaande afwijkingen zullen gevonden 

kunnen worden bij dit onderzoek. 
- Cliënte geeft toestemming voor het opvragen van relevante informatie bij de verloskundig 

hulpverlener na de geboorte van het kind, ten behoeve van de kwaliteitsbewaking van het echo-

onderzoek. 
 

 

 

 



Geslachtsbepaling 
 

- Op geslachtsbepalingen wordt geen garantie gegeven. Aan afgegeven beoordeling kunnen geen 

rechten worden ontleend; derhalve wordt geen aansprakelijkheid dienaangaande aanvaard.  
- Pretecho’s hebben geen enkel medisch diagnostisch doel. 
- Alle bijzonderheden en/of afwijkingen welke worden opgemerkt zullen ten alle tijden aan de cliënte 

worden meegedeeld tijdens de echo.  
 

 

 

 

Pretecho / echo op verzoek 
 

- Pretecho’s en echo’s op verzoek worden niet vergoed door de zorgverzekeraar, de kosten van 

deze echo zijn voor de cliënt. 
- Pretecho’s hebben geen enkel medisch diagnostisch doel. Er wordt dan ook niet gekeken naar 

eventuele afwijkingen bij moeder of kind.  
- Er wordt niet gekeken naar eventuele bijzonderheden en afwijkingen bij moeder en kind 

 

 

 

 
 
 


