Algemene kwaliteitseisen voor het Register MSU
De NVMBR heeft KABIZ benaderd om te starten met een register MSU. Er zijn meerdere opleidingen
die, mits met goed gevolg voltooid, leiden tot het mogen inschrijven in het register MSU.
Het register MSU is ingesteld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening MSU te borgen en het in de
toekomst mogelijk te maken om het uitvoeren van een echografisch onderzoek te kunnen declareren
bij de zorgverzekeraar. Met ingang van 15 juli 2014 is het mogelijk voor beroepsbeoefenaren die met
goed gevolg een MSU opleiding heeft gevolgd waarvan de inhoud voldoet aan de beschreven
opleidingseisen te registreren in het Register MSU. Bij de eerste inschrijving wordt getoetst of de
gevolgde opleiding voldoet aan de beschreven opleidingseisen en of de geregistreerden minimaal
200 MSU onderzoeken in het afgelopen jaar heeft uitgevoerd.
1. Opleidingseisen
Om geregistreerd te kunnen worden in het Register MSU dient te voldoen aan de vastgestelde
opleidingseisen voor MSU echografie (bijlage). Er wordt onderscheid gemaakt in twee gebieden:
MSU en MSU enkel/voet.
2. Bij- en nascholing
Bij herregistratie in het Register MSU dient aangetoond te zijn dat men op de hoogte blijft van
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van MSU. Bij herregistratie moet minimaal 40 geaccrediteerde
punten behaald zijn uit nascholing MSU in een periode van vijf jaar. Scholing wordt geaccrediteerd
specifiek voor MSU bij KABIZ. Accreditatie moet worden aangevraagd door de scholingsaanbieder.
3. Aantallen verrichtingen
Jaarlijks dient de MSU echografist minimaal 200 MSU onderzoeken te verrichten.
4. Werkomgeving
De werkomgeving dient te voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen. Waarbij de aandacht ligt op
echografische apparatuur, (digitale) beeldarchivering en verslaglegging, de werkruimte en
samenwerking/afstemming met andere disciplines.
5. Individuele persoonlijke ontwikkeling
Professionele ontwikkeling door het voortdurend verbeteren van kennis en vaardigheden, is
essentieel voor het behouden van een hoog niveau van vakbekwaamheid. Het cyclische proces valt
onder te verdelen in vier fasen: reflecteren, plannen, uitvoeren en evalueren. Dit proces wordt
Individuele Professionele Ontwikkeling (IPO) genoemd. De gehele cyclus moet ten minste eenmaal
zijn uitgevoerd in een periode van vijf jaar.
6. Kwaliteitsvisitatie
Periodiek (minimaal 1 keer per vijf jaar) wordt door middel van een kwaliteitsvisitatie door de
NVMBR getoetst of de kwaliteit van de uitvoering van MSU voldoet aan de normen. Deze
kwaliteitsvisitatie moet apart worden aangevraagd.

Tijdens de kwaliteitsvisitatie wordt bekeken of het aantal verrichtingen, de beeldvorming,
verslaglegging en de werkomgeving overeenkomt met de hiervoor geldende vastgestelde
kwaliteitseisen en worden aandachtspunten doorgegeven ter verbetering.
6. Kwaliteitsborging
Om de kwaliteit te borgen en inzichtelijk te maken voor verschillende partijen is vereist dat teven een
actuele registratie in het kwaliteitsregister van het betreffende beroep (bijv. MBB’er,
Fysiotherapeut, podotherapeut, podoposturaal therapeut, registerpodoloog etc.) overlegd kan
worden bij de registratie en herregistratie in het Register MSU.

