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Key Type aanpassing Samenvatting Omschrijving 

SAM-371 Technisch SAM Respons / locatie en 
behandelaar niet meer 
tegelijkertijd naast elkaar 
draaien 

Het is mogelijk dat bij het uitvoeren op dezelfde omgeving na meerdere 
malen opstarten van SAM Respons (locatie/behandelaar) dubbele 
records werden getoond. Er kan nog meer één sessie van SAM Respons 
op een moment worden uitgevoerd. 

SAM-320 EPD Import Interfaces uitbreiden met 
specifieke velden vanuit het 
EPD 

De volgende EPD-informatie kan nu worden ingelezen binnen SAM: 
- DBC traject met Uzovi code  
- Zorgtraject met begin en einddatum zorgtraject  
- Eerste afspraakdatum bij een patiënt  
- Eerste evaluatie datum bij patiënt of zorgtraject  

SAM-302 Financier SAM Zorgverzekeraar / 
Financier proof maken 

In aanvulling op het inlezen van de Uzovi-code is het nu ook mogelijk om 
financiers in te geven binnen SAM. Hiermee kan in een latere versie 
Zorgeffect en Rendement informatie getoond worden op financierniveau.  

SAM-380 Financier Uzovi code uit GBG export 
inlezen in SAM 

Binnen de DIS GBG-exportbestanden wordt ook een UZOVI-code 
bijgehouden bij het behandeltraject. Deze waarde wordt in het veld 
'financier' bij het behandeltraject geplaatst. 

SAM-281 Look en Feel Teksten binnen SAM 
onafhankelijker maken van 
de financieringsstructuur 

SAM was voorheen enkel afgestemd op de financieringsstructuur 'DBC'. 
Dat kwam ook naar voren bij de naamgeving van verschillende teksten. 
De teksten zijn aangepast. DBC traject is nu vervangen door 
behandeltraject. 
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SAM-367 SAM Rendement Onderhouden prijzen / 
tarieven van activiteiten 

Om voor SAM rendement een goede analyse te doen is het van belang 
dat binnen SAM ook de prijzen en tarieven bekend zijn.  
 
Bij de specifieke importfuncties is het mogelijk om een tarief/prijs op te 
geven. Bij een aantal is dat niet mogelijk (DIS bestanden). Daarnaast kan 
het zo zijn dat deze prijzen en tarieven niet bijgehouden worden in de 
EPD-systemen en expliciet ingevoerd moeten worden.  
 
Bij de volgende kenmerken is een prijs nodig  
- Een tarief voor een uur dagbehandeling.  
- Een tarief voor een dag verblijf.  
- Een tarief voor specifieke activiteiten (overig).  
- Een tarief voor een uur inzet van een specialist. Prijs per beroep.  
 
Er wordt dus in eerste instantie één prijs per type activiteit bij de 
parameters bijgehouden.  
 
RAPPORTAGE  
Daarnaast is er een overzicht gemaakt waar wordt aangegeven bij welke 
onderdelen geen prijs is opgenomen.   
 
EXPORT SAM RENDEMENT  
Bij het aanmaken van het exportbestand worden deze tarieven 
meegenomen.  



   

Release notes SAM Zorgmonitor versie 3.7                                                                                                                                                                     
 

SAM-365 SAM Zorgmonitor Inlezen SAM Zorgmonitor 
Module: Meerdere 
Zorgeffectmodulen 

Voor SAM Zorgeffect wordt per zorgdomein een aparte SAM 
Zorgeffectmodule gemaakt. Op dit moment zijn de volgende SAM 
Zorgeffect modulen beschikbaar:  
- Volwassenen Kort  
- Verslaving Care / Cure  
- Kinderen en Jeugd  
 
Het is wenselijk dat deze drie opties ingelezen kunnen worden en dat bij 
het downloaden van SAM Zorgeffect al deze SAM Zorgeffectmodulen 
worden gedownload.  
 
Dit is een tijdelijke oplossing totdat SAM Zorgeffect via de BI-module 
wordt geregeld. 
 

SAM-364 SBG export Optie toevoegen om 
afdelingen niet door te zetten 
naar SBG 

Een aantal instellingen wil geen locaties of afdelingen aanleveren bij 
SBG. Deze worden soms wel ingelezen en gaan dan automatisch mee 
naar SBG. Sommige instellingen willen dat niet. Daarom is bij beheer 
een parameter toegevoegd die de aanlevering van locaties bepaalt.  

SAM-363 Werklijsten Werklijsten excel en pdf aan 
elkaar gelijk trekken 

De werklijsten zijn beschikbaar in excel en pdf-formaat. Bij de werklijsten 
in excel-formaat was het al mogelijk om zelf de velden te bepalen die 
getoond worden. Dat kan nu ook voor het pdf-formaat. 

SAM-358 Beheer Rapport van niet ingelezen 
data 

Bij het inlezen van data in SAM worden de foutmeldingen nu samengevat 
in een rapport, zodat samengevat wordt welke fouten zich voor hebben 
gedaan.  

 


