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Algemene Voorwaarden !

Aanvaarding !
Op alle reserveringen en diensten tussen  
Eyebaby en haar cliënten zijn onderstaande 
voorwaarden van toepassing. Cliënten worden 
geacht deze voorwaarden te aanvaarden bij 
het maken van hun afspraak. 

Betaling pretecho !
De kosten voor pretecho's worden volgens de 
tarieven op onze website betaald. Boek je 
vooraf via de website, betaal je vooraf. Maak je 
telefonisch een afspraak, dan betaal je direct 
per pin / betaallink, na afloop van de echo.  

Betaling medische - echo !
De kosten voor een medische echo worden 
vergoed door jouw zorgverzekeraar. Om onze 
declaratie te kunnen versturen controleren we 
jouw recht op verzekering. Hiervoor wordt ge-
bruik gemaakt van je NAW gegevens (Naam, adres, 

woonplaats) en je BSN nummer. Ben je niet verze-
kerd? Dan draag je zelf de kosten van de echo.  

Annulering !
Bij annulering zonder dringende reden, minder 
dan 24 uur vooraf, brengen wij de gereser-
veerde tijd in rekening. De kosten hiervan be-
dragen het tarief behorende bij jouw afspraak. 
Eyebaby kan jouw afspraak verplaatsten wan-
neer er sprake is van een uitzonderlijke situatie, 
bijvoorbeeld ziekte van de echoscopist, nood-
weer, of logistieke redenen. De nieuw in te 
plannen afspraak maken we binnen een termijn 
van 5 werkdagen na je geplande afspraak.  

Technische gebreken !
Bij een technisch gebrek van de apparatuur zal 
binnen 1 week een nieuwe afspraak gemaakt 
worden. 

Dossiervoering & Privacy !
Echo beelden vallen onder het medisch dossier. 
Op het medisch dossier zijn de alg. geldende 
wettelijke bepalingen en privacy regels van toe-
passing en worden 20 jaar bewaard.  

Wij bewaren een aantal persoons- en medische 
gegevens  .  Hier wordt door ons zorgvuldig mee 1

omgegaan. Eventuele gegevens van echo's die 
je eerder bij ons gedaan hebt, zijn voor de me-
dewerkers van Eyebaby beschikbaar.  

Gegevens  verstrekking: !
Wanneer je bij ons een echo laat maken, ver-
klaar je dat je NAW gegevens, BSN nummer en 
relevante medische gegevens juist zijn. Zo kunnen 
wij een kloppend dossier aanleggen, bijhouden 
en verzekerde zorg declareren bij jouw zorgver-
zekering. 

Ook voor een pret-echo hebben we je BSN 
nummer nodig. Hiermee kunnen we een koppe-
ling maken tussen een beveiligde digitale omge-
ving en het echo apparaat.  

Wij verstrekken alleen gegevens aan derden, na 
explicite toestemming van jou. Mocht er aanlei-
ding zijn, dan kunnen wij jouw eigen verloskundi-
ge of huisarts (na jouw toestemming) informeren. 

Wanneer je verloskundige je naar ons gestuurd 
heeft voor een echo, sturen wij een verslag met 
bevindingen via een beveiligde mail aan haar 
terug.  

Follow-up na screening !
Eyebaby controleert doorlopend haar kwaliteit. 
Een onderdeel van de kwaliteitsbewaking is uit-
wisselen van gegevens bij afwijkende bevindin-
gen. Dit kan zijn tijdens de echo, of na de ge-
boorte. 

Wanneer je bij Eyebaby een screenings echo 
laat maken, ga je er mee akkoord dat medische 
gegevens uitgewisseld worden met zorgverleners 
die betrokken zijn bij jouw baby. Bijvoorbeeld met 
een afdeling prenatale diagnostiek, jouw verlos-
kundige of een kinderarts.  

  Medische gegevens:  1

verwijzende verloskundig zorgverlener, uitslagen, beeldmateriaal, informatie die meegezonden is door jouw verloskundige.
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Peridos !
Wanneer je als zwangere meedoet aan prena-
tale screening worden gegevens hierover en 
de uitkomst van jouw zwangerschap vast ge-
legd n een landelijk dossier genaamd Peridos.  

Dit dossier wordt gebruikt om de kwaliteit van het 
screeningsprogramma te bewaken. Jouw ver-
loskundige of gynaecoloog kan je hierover 
meer informatie geven. 

Geslachtsbepaling !
Vanaf 15+0 weken is het mogelijk om bij Eyeba-
by een geslachtsbepaling uit te laten voeren. 
De zwangerschapsduur wordt gerekend vanaf 
de uitgerekende datum zoals vastgesteld bij de 
termijnecho tussen de 10-12 weken.   

Wanneer de ligging en/of de ontwikkeling van 
de baby de geslachtsbepaling niet betrouw-
baar maakt, dan mag je kosteloos terugkomen, 
mits je aan bovenstaande voorwaarde hebt  
voldaan. 

Bij een geslachtsbepaling kan nooit 100% zeker-
heid worden gegeven. Eyebaby aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor eventuele foutieve 
beoordeling van het geslacht. 

Beperking aansprakelijkheid bij pret-echo's !
Een pretecho heeft als doel om mooie en leuke 
beelden van jouw ongeboren kindje te laten 
zien en is op geen enkele wijze medisch- 
diagnostisch. Er wordt niet gezocht naar afwij-
kingen. Wanneer je een afspraak maakt voor 
een pretecho, ga je ermee akkoord dat wij 
geen aansprakelijkheid aanvaarden op moge-
lijk niet geziene afwijkingen bij het kindje. 

Mochten we het vermoeden hebben op een 
afwijkend echobeeld,  dan willen we dit met je 
bespreken. Als je dit niet op prijs stelt, moet je 
ons dit voor het begin van de echo laten weten. 
Als je reeds weet dat er iets bijzonders met je 
kindje aan de hand is, of dat er een vermoe-
den is, willen wij dit graag uiterlijk bij aanvang 
van de echo van je horen.  

Aansprakelijkheid bij medische echo's !
De echo's bij Eyebaby worden aangeboden 
onder de verantwoordelijkheid van de echo-
scopisten. Zij zijn hiervoor bevoegd, bekwaam 
en BIG geregistreerd.  

Wanneer je voor een medische echo komt, is 
het doel medisch onderzoek. Deze echo's val-
len onder de Wet op de Geneeskundige Be-
handelingsovereenkomst (art. 7:446 BW).  Natuur-
lijk proberen we ook een leuke foto te maken.  

Bij medische echo's aanvaarden wij wel aan-
sprakelijkheid voor het mogelijk niet zien van een 
afwijking. 

Realiseer je dat een echo altijd een moment op-
name is. Beelden worden achteraf niet geanaly-
seerd. Het kan voorkomen dat de echoscopiste 
naar het hoofdje kijkt en een handje voorbij 
zwaait. Dit handje wordt door haar op dat mo-
ment niet gezien / beoordeeld.  

Schadelijke effecten !
Ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek 
zijn er tot op nu toe geen schadelijke effecten 
bekend aangaande het gebruik van echografie 
apparatuur. 

Eyebaby is niet aansprakelijk voor eventuele 
schadelijke effecten op de korte of langere ter-
mijn in verband met het ondergaan van een 
echoscopisch onderzoek. 

Inspanningsverplichting !
Onze echo's worden met hoogwaardige appa-
ratuur en met veel zorg en professionaliteit uitge-
voerd door een gediplomeerd echoscopist. 

Bij echo's zijn we altijd afhankelijk van de ligging 
en beweeglijkheid van de baby. Soms liggen 
kinderen tegen de wand van de baarmoeder of 
liggen armen en benen voor het gezicht. Ook de 
lichaamsbouw van de moeder heeft invloed. Dit 
is zo bij 2D maar zeker ook bij 3D. 

Wij kunnen geen garantie geven op het maken 
van mooie beelden.  Een tweede (korte) af-
spraak kan dan tegen gereduceerd tarief ge-
maakt worden. 

Auteursrecht !
Alle beelden die door Eyebaby gemaakt wor-
den zijn eigendom van Eyebaby. Je mag de 
beelden privé natuurlijk gebruiken. Voor promo-
tiedoeleinden anders dan voor Eyebaby is geen 
toestemming.  

Wanneer Eyebaby de beelden voor promotie 
gebruikt zijn deze altijd anoniem. Wil je niet dat wij 
jouw beelden evt gebruiken? Laat dit dan tijdens 
de echo weten aan de echoscopist. 

Klachten !
Mocht je een klacht hebben over een van de 
diensten van Eyebaby, kun je je wenden tot de 
klachtencommissie van de beroepsvereniging 
van echoscopisten.  

http://www.eyebaby.nl
mailto:info@eyebaby.nl

