
  

Inschrijfformulier Cursus Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) 
 (a.u.b. duidelijk invullen met blokletters, één formulier per persoon) 

Achternaam  M / V 

Voornaam en 
voorletters  

Geboortedatum  Geboorteplaats  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoon  

E-mailadres  

Huidige functie  

Werkzaam in / bij  

Echo opleiding(en)  

Echo ervaring ……...... jaar 

Big-registratienummer  

Datum  

Handtekening 
rekeninghouder *  

* Met het zetten van uw handtekening verklaart u akkoord te gaan met onderstaande inschrijfvoorwaarden. 
 
Het inschrijfgeld is inclusief koffie, thee en een broodmaaltijd. Het inschrijfgeld bedraagt momenteel €2495,= en 
wordt jaarlijks herzien. Bij ondertekening tekent u ook voor het nieuwe bedrag. Als u zich al heeft ingeschreven, 
wordt u van de wijziging op de hoogte gebracht. U kunt dan eventueel kosteloos annuleren.  
U ontvangt separaat een factuur. 
 
Inschrijfvoorwaarden. U kunt zich alleen inschrijven voor deze cursus als u een basale opleiding echoscopie 
verloskunde heeft gevolgd en beschikt over minimaal een jaar recente praktische echoscopie ervaring. Tevens 
moet u de mogelijkheid hebben te kunnen oefenen in uw eigen praktijk of elders. Wij adviseren minimaal 2 
stagedagen per week tijdens de cursus, de stagebegeleider dient ten minste een gecertificeerd SEO-echoscopist te 
zijn. 
U kunt zich tot 15 juni voor aanvang van de cursus (oktober) inschrijven door bovenstaande volledig in te vullen, 
te ondertekenen en op te sturen naar onderstaand adres of gescand mailen naar onderstaand mailadres. De 
inschrijving verloopt op volgorde van aanmelding, op basis van een volledig ingevuld formulier. Inschrijving na 
15 juni is in overleg. Als u bericht heeft gehad dat u deel kunt nemen, is annulering alleen schriftelijk / per mail 
mogelijk tot uiterlijk een maand voor de eerste cursusdag. Uw inschrijfgeld wordt gerestitueerd met aftrek van  
€ 75,= administratiekosten. Hierna is annuleren niet meer mogelijk. U bent dan het volledige inschrijfgeld 
verschuldigd. 
 
Inlichtingen kunt u verkrijgen bij: Mariska de Jong-van Hal 

UMCU, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis 
Afdeling Verloskunde, HP KE 04.123.1 
Lundlaan 6, 3584 EA  Utrecht 
Tel. 088 – 75 545 43 
E-mail: echocursusSEO@umcutrecht.nl 


