Er komen veel vragen binnen bij het secretariaat van de SBHFL over de bijscholingspunten
in 2020 i.v.m. COVID-19. Zoals u zich misschien zou kunnen voorstellen heeft de SBHFL in
deze periode veel moeten ‘schakelen’ om de online scholingsaanbod te faciliteren en de
kwaliteit hiervan de bewaken. Het is belangrijk om u te beseffen dat de snelle omschakeling
ook veel handmatige oplossingen vraagt omdat het ‘systeem’ (nog) niet is ingericht voor
deze plotse verandering in de bijscholingsaanbod en er moeten natuurlijk ook keuzes
worden gemaakt die naar te toekomst toe kunnen worden verantwoord.
De SBHFL heeft voor deze periode (en de bedoeling is ook voor de toekomst) accreditatie
verleend aan online scholingsactiviteiten en er komen momenteel steeds meer
mogelijkheden om online scholingen te volgen in de vorm van Webinars, aangeboden door,
m.n. de grote bijscholingsaanbieders of ziekenhuizen die bij de SBHFL langer als
scholingsaanbieders bekend zijn. Van deze instellingen kunnen wij instaan voor de kwaliteit
van de bijscholingen. Bij de accreditatie van Webinars geldt een maximale duur van 2 uur en
1 punt per onderwijs uur. E-learning en andere online scholingsvormen vallen hierbuiten.
Verder is er recentelijk besloten om van het jaarlijkse puntensysteem af te stappen en naar
een 5-jarig systeem te gaan. Dit betekent dat u in een periode van 5 jaar 60
bijscholingspunten moet behalen. Met dit nieuwe puntensysteem is het mogelijk om
bijvoorbeeld een buitenlandse bijscholing te volgen (veel punten) of juist een jaar wat minder
(door omstandigheden). De details van deze verandering zullen binnenkort op de website
van de SBHFL uiteengezet worden.
Over de website van de SBHFL zijn in de afgelopen periode ook vragen geweest omdat de
nieuwe ontwikkelingen niet terug te vinden zijn. Dit heeft een tweevoudige oorzaak. Ten
eerste wordt er een keuze gemaakt om voor praktische redenen iets veranderen en snel in te
voeren terwijl de details nog verder moeten worden uitgewerkt omdat er vaak veel meer
vasthangt aan een besluit. Ten tweede is de web redacteur van de SBHFL sinds januari met
pensioen en wij hebben meerdere oproepen gedaan onder de hartfunctielaboranten voor
een vervanger. Helaas heeft er nog niemand zich hiervoor opgeworpen en de consequentie
hiervan is dat dit boven op de taken van de overige bestuursleden komen. Dit zijn allemaal
vrijwilligers die naast een drukke baan zich inzetten voor hun collega’s. Mocht u interesse
hebben in deze functie, of kent u een hartfunctielaborant in uw netwerk die hier een uitdaging
in zou vinden laat het weten aan het secretariaat van de SBHFL
Wij hopen dat er hierbij meer duidelijkheid is over de bijscholingen in deze rumoerige
periode. Mochten er nog vragen, opmerkingen of ideeën zijn dan horen wij dat graag. U kunt
dan een mail sturen naar info@hartfunctieopleiding.nl

