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Key Groep Summary Fix 
Version/s 

Description 

SAM-
305 

Beheer Beheer SBG bestanden: scrollen 
levert foutmeldling op. 

SAM V3.5 Bij het scrollen door de aangemaakte SBG bestanden werd een foutmelding 
getoond, wanneer het rapport "Informatie in bestand" werd aangeroepen. 
Dit is gecorrigeerd. 

SAM-
333 

Beheer Bij entiteit zorgdomein kenmerk 
opnemen naar welk type data er 
gekeken wordt 

SAM V3.6 Bij elk zorgdomein wordt nu aangegeven van welke data dit zorgdomein 
gebruikt maakt bij het koppelen van de metingen. Van de start/einddatum 
DBC of van de eerste / laatste sessiedata.  

SAM-
336 

Beheer Beheer planning werklijsten: 
selecteren email behandelaar 
duurt zeer lang 

SAM V3.6 Wanneer je bij beheer geplande rapportages een email van een behandelaar 
wilt selecteren, waarbij er tevens 'veel ' behandelaren zijn, dan duurt het 
ophalen van de lijst zeer lang. Dit is gecorrigeerd. 

SAM-
339 

Beheer Raadpleegfunctie van de 
referentiedata (bij beheer) 

SAM V3.6 Het is nu voor gebruikers niet mogelijk om de referentiedata binnen SAM te 
bekijken. Er is bij beheer een aparte functie toegevoegd, waarbij dit mogelijk 
is. 

SAM-
273 

GBG MDS 4.9: prestatiecode 
specificatie voor de 
Generalistische Basis GGZ 
(GBGGZ) toegevoegd. 

SAM V3.5 Voor de GBGGZ trajecten gelden andere referentiedata. Deze zijn 
toegevoegd.  

SAM-
306 

GBG GBG: import van een GBG 
bestand 

SAM V3.5 Het inlezen van GBGGZ trajecten is gerealiseerd. Deze trajecten kunnen nu 
conform de standaard import structuren worden ingelezen: XML 
[samengesteld of individueel], Excel of CSV. Tevens is het mogelijk om een 
"DBC Onderhoud" GBGGZ bestand in te lezen. Het inlezen van de GBGGZ 
informatie vindt plaats conform de specificaties binnen "SAM GBGGZ 
Overzicht Import structuur V3.5" 

https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-305
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-305
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-333
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-333
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-336
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-336
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-339
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-339
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-273
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-273
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-306
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-306
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SAM-
307 

GBG GBG: SBG export aanpassen 
zodat ook GBGGZ trajecten 
meegaan 

SAM V3.5 Alle GBGGZ trajecten worden apart geidentificeerd binnen SAM. Deze 
trajecten hebben als 'trajecttype' de waarde "GBGGZ". Bij het aanmaken van 
het SBG export bestand is het ook mogelijk om meerdere trajecttypen te 
selecteren. 

SAM-
308 

GBG GBG: Van alle metingen moet 
een export in GBGGZ formaat 
gemaakt worden 

SAM V3.5 Om vanuit SAM ook ROM informatie van GBGGZ trajecten aan DBC 
Onderhoud aan te leveren is een export functie gemaakt, die in de gewenste 
structuur van DBC Onderhoud al dan niet gekoppelde metingen aanlevert via 
ZorgTTP. 

SAM-
276 

Inlezen MDS Kinderen en jeugd: 
aanlevering variabele 
Opleidingsniveau gewijzigd naar 
het opleidingsniveau van de 
verzorger(s). 

SAM V3.5 I.v.m. de nieuwe specificaties van SBG betreffende het zorgdomein "Kinder- 
en Jeugd" is het nu mogelijk om ook het hoogste opleidingsniveau van de 
verzorger aan te leveren in SAM. Voor de specificaties wordt verwezen naar 
"SAM_XSD_EPD V3.5.1". Deze XSD beschrijving bevat alle specificaties van de 
SAM EPD interface. 

SAM-
301 

Inlezen Inlezen van items die niet 
numeriek zijn: Hoe hier mee 
omgaan 

SAM V3.6 Het is nu mogelijk om ook antwoorden op open vragen in te lezen. Bij het 
aanmaken van het SBG export bestand worden deze antwoorden niet 
meegegeven. 

SAM-
310 

SAM 
Rendement 

Beheer en import Activiteiten 
uit het EPD 

SAM V3.5 Het is nu ook mogelijk om alle uitgevoerde activiteiten die in het EPD worden 
bijgehouden in SAM in te lezen. Deze informatie wordt gebruikt voor het 
berekening van de kosten en opbrengsten binnen SAM Rendement. Voor de 
specificaties wordt verwezen naar "SAM_XSD_EPD V3.5.1". Deze XSD 
beschrijving bevat alle specificaties van de SAM EPD interface. 
Binnen SAM is het nu mogelijk om deze informatie in te lezen, te controleren 
en te raadplegen.  

https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-307
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-307
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-308
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-308
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-276
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-276
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-301
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-301
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-310
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-310
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SAM-
311 

SAM 
Rendement 

Beheer en import uitvoerenden 
uit het EPD 

SAM V3.5 Het is nu ook mogelijk om alle behandelaren / medewerkers, die bepaalde 
activiteiten uitvoeren in SAM in te lezen onder "uitvoerende". Deze 
informatie wordt gebruikt voor het berekening van de kosten en opbrengsten 
binnen SAM Rendement. Voor de specificaties wordt verwezen naar 
"SAM_XSD_EPD V3.5.1". Deze XSD beschrijving bevat alle specificaties van de 
SAM EPD interface. 
Binnen SAM is het nu mogelijk om deze informatie in te lezen, te controleren 
en te raadplegen.  

SAM-
330 

Inlezen Metingen met een bepaalde 
status en geen datum default 
datum geven 

SAM V3.6 Vanuit verschillende ROM systemen worden metingen aangeleverd zonder 
alle verplichte velden. Dit zijn vaak metingen met een status die aangeeft dat 
ze nog niet afgerond zijn (voor Questmanager bijvoorbeeld "Nee"). Hierdoor 
kunnen deze metingen ook gebruikt worden bij de werklijsten als uitgezette 
of afgeronde incomplete metingen.  
Afhankelijk van een parameter kregen deze metingen een standaard waarde 
voor de meetdatum (systeemdatum) en voor de score (0). Door hun status 
worden deze metingen nooit gekoppeld. 

SAM-
313 

SAM 
Rendement 

Importeren SAM Rendement 
module 

SAM V3.5 Het is nu mogelijk om de SAM rendement module via de beheer functies in te 
lezen. 

SAM-
332 

Look & Feel Menu Look en Feel: niet zien 
waar je rechten op hebt 

SAM V3.5 De menu opties, waar een gebruiker geen rechten voor had bleven wel in het 
menu staan. Deze menu opties worden nu in een andere kleur getoond. 

SAM-
298 

Meetplanning Meetplanning SAM V3.5 Het is binnen SAM mogelijk om aan te geven wat de ROM structuur is van 
een organisatie. Tevens zijn er werklijsten beschikbaar waarin wordt 
aangegeven dat voor het betreffende meettraject er nog geen geldige meting 
is afgenomen. Adhv deze werklijst is het tevens mogelijk om meettrajecten te 
initieren binnen het ROM systeem.  

https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-311
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-311
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-330
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-330
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-313
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-313
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-332
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-332
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-298
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-298
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SAM-
337 

Meetplanning Beheer geplande acties: 
Rekening houden met 
afwijkende acties voor het 
eerste traject 

SAM V3.5 Het is binnen SAM mogelijk om aan te geven wat de ROM structuur is van 
een organisatie. Tevens zijn er werklijsten beschikbaar waarin wordt 
aangegeven dat voor het betreffende meettraject er nog geen geldige meting 
is afgenomen. Adhv deze werklijst is het tevens mogelijk om meettrajecten te 
initieren binnen het ROM systeem.  

SAM-
303 

Rapportages Detail rapportage ook tonen de 
door SAM aangemaakte 
redenen non Respons 

SAM V3.6 Op het rapport detail overzicht wordt nu ook aangegeven wat de Reden Non 
Respons is die SAM voor het betreffende DBC traject heeft aangemaakt. 
Wanneer deze gelijk is wordt er maar 1 getoond.  

SAM-
356 

Rapportages Draaien Clientrapportages ook 
via de achtergrond 

SAM V3.6 Het draaien van het client detailrapport wordt in de achtergrond uitgevoerd, 
wanneer er meer dan 1000 DBC trajecten zijn. Dit in verband met 
performance redenen.   

SAM-
293 

SBG export Automatische periode van SBG 
bestand aanpassen 

SAM V3.5 Het bepalen van de standaard periode van het SBG bestand was afhankelijk 
van de einddatum van de ingelezen DBC trajecten. Doordat veel EPD 
systemen de informatie aanleveren t/m de systeemdatum werd de periode 
vaak 1 maand vooruitgeschoven. Dit is opgelost door de standaard periode te 
beaseren op de aanlevermethodiek van SBGk, namelijk tot en met de 7e van 
maand 5, wordt maand 1 tot en met 3 aangeleverd.  

SAM-
329 

Werklijsten Metingen niet ingevuld zonder 
RNR ook op werklijst plaatsen 

SAM V3.5 Er is een werklijst gemaakt, waar metingen met de status "Missed" op 
komen, die geen Reden Non Respons hebben. Hierdoor heeft een organisatie 
de sturingsmiddelen om deze metingen een RNR te geven, waardoor dit ook 
bij de SBG Export en bij interne analyses gebruikt kan worden. Alleen die 
metingen worden op de werklijst geplaatst, wanneer de meetdatum later is 
dan "systeemdatum - <parameter> maanden". Default 3 maanden.  

SAM-
342 

Werklijsten Bij SBG werklijsten ook 
parameter opnemen maximaal 
aantal actiedagen 

SAM V3.6 Bij de werklijsten is het nu mogelijk om het aantal DBC trajecten te 
verminderen dat getoond moet worden. DBC trajecten met een resterende 
actieperiode die groter is dan de opgegeven waarde worden niet op de 
werklijst getoond.  

https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-337
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-337
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-303
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-303
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-356
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-356
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-293
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-293
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-329
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-329
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-342
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-342
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SAM-
350 

Werklijsten Email voor werklijsten 
additionele tekst (toelichting) 
toevoegen 

SAM V3.6 Het is mogelijk om voor elk emailtype binnen SAM, een eigen tekst te 
definieren, die de zorgaanbieder zelf kan samenstellen.  

SAM-
221 

Rapportages Rapportage: Controle Waarden SAM V3.5 Bij alle rapportages wordt nu in de kop niet alleen de AGBcode maar ook de 
naam van de zorgaanbieder getoond.  

SAM-
228 

Werklijsten naam van de patient / 
geboortedatum van de patient / 
patientidentificatie ook op de 
werklijsten 

SAM V3.5 Het is nu mogelijk om bij de patiënt data ook de naam, geboortedatum en 
een extra patientidentificatie aan te leveren. Afhankelijk van een parameter 
wordt deze informatie ook op de Excel werklijsten getoond.  

SAM-
28 

Inlezen Importeren van naam, 
geboortedatum, 
patientidentificatie bij EPD 
import 

SAM V3.5 Het is nu mogelijk om bij de patiënt data ook de naam, geboortedatum en 
een extra patientidentificatie aan te leveren. Afhankelijk van een parameter 
wordt deze informatie ook op de Excel werklijsten getoond.  

 

https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-350
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-350
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-221
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-221
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-28
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-28

