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Vernieuwing digitale infrastructuur SBHFL
Zoals aangegeven in eerdere berichtgeving heeft
de SBHFL besloten om de digitale infrastructuur
aan te passen. De functionaliteit en veiligheid van
het bestaande systeem waren onvoldoende, de
samenwerking met het softwarebedrijkf voldeed niet
aan de verwachtingen en het was voor de SBHFL
ook onmogelijk om binnen het bestaande systeem
te voldoen aan de nieuwe privacy-wetgeving (Wet
AVG). Nog belangrijker was dat het binnen de oude
digitale omgeving ook niet mogelijk was om aan
SBHFL-geregistreerde hartfunctielaboranten up-todate service te leveren.
In juni 2017 zijn de eerste stappen met een nieuw
softwarebedrijf gezet en inmiddels zijn de
ontwikkelingen tot in de testfase gevorderd. De
verwachting is dat het nieuwe systeem binnen twee
maanden live zal kunnen gaan.
Wat kan een SBHFL-geregistreerde
hartfunctielaborant verwachten?
In hoofdlijnen verandert er niets aan de functie van
de SBHFL, wel zullen bepaalde werkwijzen worden
aangepast.
Met de live-gang van het nieuwe systeem zal
allereerst de 'SBHFL-balie' worden geopend. Dit is
een digitaal loket dat toegang geeft tot uw
persoonlijke gegevens. Dit kunt u gebruiken om
opleidingsziekenhuizen op te zoeken, waar u een
overzicht kunt vinden van alle nascholingen en
waar u vragen aan de SBHFL kunt stellen.
Verder zal de procedure voor het bijschrijven van
nascholingspunten transparanter worden en u krijgt
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meer grip op uw puntenregistratie. U kunt
bijvoorbeeld uw certificaten digitaal bewaren.
Ook zal de logistiek achter de herregistratie van
hartfunctielaboranten binnen het nieuwe systeem
worden vormgegeven. Dit is echter een apart
onderdeel dat pas in een latere fase actief zal
worden. Natuurlijk wordt u hier vooraf van op de
hoogte gebracht.
Voor wie gaat er nog meer iets veranderen?
De SBHFL werkt samen met meerdere
onderwijspartners zoals opleidingen en
opleidingsziekenhuizen. Voor deze organisaties zal
de wijze voor aanvraag van (her)accreditatie in
beperkte mate worden aangepast.
Wat gaat er nu gebeuren?
Binnenkort krijgt iedereen die geregistreerd is bij de
SBHFL een persoonlijk bericht met een uitnodiging
om gebruik te maken van de nieuwe digitale
omgeving. U krijgt dan de gelegenheid om in te
loggen, uw gegevens te controleren en te wijzigen.
Pas na controle van uw gegevens worden deze
definief in het nieuwe systeem opgenomen.
Zijn er nog vragen?
Wij willen u verzoeken in elk geval het persoonlijke
bericht nog af te wachten. Mocht u nadien nog
vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met
ons opnemen.

