
Key Samenvatting Type Aanpassing Omschrijving

SAM-440 Aanpassing export SAM Zorgeffect 1/2 Improvement Voor GBGGZ trajecten werd 'Initieel'/'Vervolg' voor de SAM Zorgmonitor niet 

bepaald, omdat de prestatiecode altijd met een '8' begint. Nu wordt voor GBGGZ 

trajecten altijd 'Initieel' gehanteerd.

SAM-434 SAM Zorgeffect kan niet worden 

gedownload bij Tactus

Improvement Wanneer een rapport of Zorgmonitor module langer dan een maand geleden is 

aangemaakt, wordt aangenomen dat de gegevens niet meer geldig zijn. Dan wordt 

een melding gegeven 'De geldigheid voor deze rapportage is verlopen op [datum]'.

SAM-429 SBG export aanpassen datumlaatste sessie 

bij openstaande DBC's

Improvement Wanneer openstaande trajecten worden aangeleverd aan SBG, worden de 'Datum 

laatste sessie' en 'Reden einde DBC' nooit meegeleverd, ook al zijn ze ingevuld. 

SAM-428 SBG bestandsnaam met een spatie erin 

kan niet worden verstuurd

Bug Wanneer de naam van het SBG bestand werd aangepast en er een spatie werd 

opgenomen, ging de aanroep naar de PVM van ZorgTTP verkeerd. Dit is nu 

opgevangen.

SAM-422 SBG export foutieve prestatiecodes niet 

meenemen

Improvement Wanneer een prestatiecode foutief is, wordt deze niet meer in het SBG bestand 

meegegeven.
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SAM-421 Bij de SBG export items niet aanleveren 

voor meetinstrumenten met totaalscore

Improvement Via parameter nummer 4.09 kan nu worden aangegeven, of in het SBG bestand ook 

items worden meegenomen bij meetinstrumenten, waarbij dit voor SBG niet 

verplicht is ('Score 999' = 'Nee').

SAM-416 Behandeltrajecten worden niet getoond in 

rapportage "Detailrapport patient"

Bug Omdat na het terugzetten van een backup de views niet ververst werden, werden op 

het 'Detailrapport patient' niet de (goede) gegevens met betrekking tot 

behandeltrajecten weergegeven.

SAM-414 Waarschuwingsmeldingen bij opschonen 

bestanden

Task Wanneer bij de functie 'Opschonen ingelezen data' op de knop 'Opschonen' wordt 

geklikt, verschijnt een pop-up vraag: 'Hiermee verwijdert u de gegevens van klant 

[klantnaam]. Weet u het zeker?'.

SAM-413 Mogelijkheid om meerdere SBG bestanden 

samen te voegen

Improvement Er is een nieuwe functie 'Samenvoegen SBG bestanden', waarmee eerder 

aangemaakte bestanden van dezelfde periode kunnen worden samengevoegd. Zo 

kunnen bijvoorbeeld bestanden voor DBC- en GBGGZ-trajecten worden 

samengevoegd om als één bestand naar SBG te worden verstuurd. 

SAM-412 Omschrijving van codelijsten tonen op 

output

Improvement Wanneer op een werklijst een codering staat, wordt daarbij ook de omschrijving 

vermeld.

SAM-411 Verantwoording van activiteiten Improvement Om er zeker van te zijn dat de applicatiebeheerders altijd de verwerking uitvoeren 

conform de eisen van SAM worden er bij de functies 'Aanmaken SBG bestand' en 

'DJI rapportage' enkele attentie-teksten getoond: 

Heeft u de controle waarden lijst bekeken en gaat u akkoord met de meldingen die 

er op staan niet tot een foutieve aanlevering bij SBG / DJI leiden. 

Heeft u de consistentie lijst bekeken en gaat u akkoord met de meldingen die er op 
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SAM-401 Werklijst ROM / Werklijst meetplanning: 

Metingen met RNR meenemen als volledig 

bij werklijsten

Improvement Afhankelijk van parameter nummer 5.13 wordt een meting, waarvan de status 

'Missed' is en die een Reden Non Respons heeft, als 'Volledig' gezien voor de 

Werklijsten Respons en Meetplanning.

SAM-399 Werklijst meetplanning: metingen niet 

verplicht ook niet tonen, wanneer de 

verplichte metingen zijn ingevuld

Improvement Wanneer een bepaalde meting (meetinstrument) van alle op het zelfde moment 

uitgezette metingen is ingevuld (en ingelezen binnen SAM) dan hoeven de andere 

ook niet meer op de werklijst meetplanning komen. Via parameter 5.14 is een 

meetinstrument op te geven, dat in dit kader als 'eindmeting' wordt gezien.

SAM-398 Tarieven bij beroepen en type activiteiten Improvement Mogelijkheid voor het definiëren van eigen tarieven per Beroep en Activiteitsoort. 

Deze tarieven worden gebruikt voor de rendementsberekening binnen de SAM 

Zorgmonitor, wanneer geen tarieven zijn ingelezen bij activiteiten en/of 

uitvoerenden. 

SAM-396 Rapportage van geweigerde informatie New Feature De informatie over het verwerken van ingelezen gegevens is uitgebreid met: 

- tellingen van ingelezen regels, nieuwe en gewijzigde gegevens en foutieve 

gegevens 

- een detail foutrapportage, waarin naar sleutelgegevens en foutmelding alle 

attributen van de ingelezen regel zijn opgenomen; deze kan via een link als Excel 

worden gedownload SAM-393 Opnemen van specifieke 

bewerkingsrapportages naar 

applicatiebeheerders

Improvement Wanneer in de nachtbatch Controle waarden of Controle consistentie processen 

worden uitgevoerd, worden een email naar de beheerder verstuurd, met een link 

waar deze het rapport kan raadplegen.

SAM-387 Controle Waarden altijd volledig controleren 

bij aanpassing referentietabellen (brede zin 

van het woord)

Improvement De keuze voor 'Alleen gewijzigde gegevens controleren' bij Controle waarden wordt 

overruled, wanneer één van de voor de gekozen entiteit(en) relevante 

referentietabellen is gewijzigd. Dan wordt de controle ook voor de al bestaande c.q. 

niet gewijzigde gegevens uitgevoerd. 

De referentietabellen betreffen: 

3 of 4

https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-401
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-399
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-398
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-396
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-393
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-387


SAM-381 Raadplegen batchtaken: zoeken op status 

werkt niet

Bug Zoeken op status van taken is niet meer case-sensitive.

SAM-378 Alle werklijsten velden aan of uit kunnen 

zetten

Improvement Door het aan/uitvinken van velden op de start-pagina van de werklijst kan worden 

aangegeven, of ze op de uitvoer van de werklijst moeten verschijnen. Merk op dat 

bij de PDF-versie niet alle mogelijk te selecteren velden op het rapport kunnen 

verschijnen. Wanneer meer velden worden gekozen, dan op de pagina passen, 

worden de weergave afgekapt.

SAM-334 Meetinstrument kenmerk 'niet-sbg' 

aanpassen

Improvement Label voor attribuut 'Niet SBG' bij Meetdomein en Meetinstrument' is aangepast 

naar 'Volgens andere dan SBG methodiek koppelen', om het doel van deze 

instelling duidelijker te maken.

SAM-326 Webservice inrichten met Questmanager / 

Reflectum

New Feature Mogelijkheid tot automatisch aanmaken van metingen binnen 

QuestManager/Reflectum, op basis van een meetplanning. 

SAM-325 Webservice inrichten tussen SAM en 

TelePsy

New Feature Mogelijkheid tot automatisch aanmaken van metingen binnen Telepsy, op basis van 

een meetplanning.

SAM-231 Selecteren behandelaren New Feature Mogelijkheid om behandelaars, die zijn te selecteren in de start-pagina's voor 

Werklijsten, via een Beheerpagina op 'Niet actief' te zetten.
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