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SAM-‐446 Oorspronkelijk koppelnummer 
gebruiken voor SBG bestand

Nieuwe functionaliteit Mogelijk wilt u het oorspronkelijk uit het EPD doorgegeven koppelnummer 
gebruiken voor de SBG-aanlevering, om aan te sluiten bij eerdere 
aanleveringen. Dit laatste is het geval wanneer gekoppeld moet worden 
op BSN omdat het EPD koppelnummer niet in het ROM-systeem is 
geregistreerd. Via parameter 4.10 kan worden aangegeven dat het 
oorspronkelijk koppelnummer moet worden gebruikt.

SAM-‐451 Mogelijkheid om zorgdomein niet te 
versturen naar SBG

Verbetering Bij Zorgdomeinen kan men via 'Versturen naar SBG' aangeven, of 
Zorgtrajecten met dit Zorgdomein in het SBG-bestand opgenomen mogen 
worden.

SAM-‐385 Indeling DIS bestand veranderen Verbetering De indeling van het DIS-bestand is veranderd per 1-1-2015. Er worden 
bijvoorbeeld velden verschoven van positie of van bestand. De SBG-
attributen zijn toegevoegd. SAM kan zowel de oude (6.0) als de nieuwe 
(7.0) versie inlezen.

SAM-‐417 Wijzigen naamgeving 
meetinstrumenten, items, 
zorgdomeinen en trajecttypes

Verbetering Bij het aanleveren kunnen de namen van meetinstrumenten, items, 
zorgdomeinen en trajecttypes automatisch gewijzigd worden op basis van 
regels. Dit is nuttig in het geval dat de aangeleverde gegevens onjuiste 
naamgevingen bevatten.

SAM-‐418 Onjuiste informatie op werklijsten Verbetering Wanneer een meting wordt gevonden nabij de laatste sessiedatum of de 
te verwachten einddatum (een jaar na de startdatum), die als geldige 
nameting kan worden gezien zodra het traject is afgesloten, dan 
verschijnt het traject niet meer op de werklijst 'respons', tenzij nog een 
nameting wordt verwacht voor een ander meetinstrument. Dan wordt het 
meetinstrument voor de geldige nameting echter niet meer vermeld bij 'Te 
gebruiken meetinstrumenten'. Is het andere meetinstrument niet voor een 
verplicht meetdomein en de geldige nameting wel, dan wordt het traject 
alsnog niet op de werklijst geplaatst.
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SAM-‐427 RC/CO standaard aanmaken met 
fictieve percentages

Verbetering Voor elk meetinstrument is een standaard Reliable Change (RC) en Cut 
off (CO) gedefinieerd. De berekeningen van SAM Zorgeffect blijven over 
de oorspronkelijke waarden gaan. Deze zijn nu standaard gevuld met 5% 
(RC) van het verschil tussen maximum- en minimumscore en als CO 40% 
van het maximum.

SAM-‐430 SBG MDS: SBG Dataprotocol 
Bijlage A MDS 20150101

Analyse De minimale dataset van SBG is op enkele punten gewijzigd (document 
SBG Dataprotocol Bijlage A Minimale Dataset 20150101):
- Het meetinstrument 'HKT30' wordt 'HKT-R'. Dit zijn twee verschillende 
meetinstrumenten. HKT-R is toegevoegd.
- De meetinstrumenten 'SDQ-T', 'C-TRF' en 'TRF' voor Kinderen en 
Jeugd zijn verwijderd. Deze blijven aanwezig in verband met het kunnen 
koppelen van oude data. Echter, deze worden niet meer verstuurd naar 
SBG.
- De meetinstrumenten 'Mate1', 'EUASI-gebr', 'ASI-gebr voor Verslaving 
Cure en Verslaving Care' zijn verwijderd. Deze blijven aanwezig in 
verband met het kunnen koppelen van oude data. Echter, deze worden 
niet meer verstuurd naar SBG.
- Het meetinstrument 'SSCQ voor Psychogeriatrie' is verwijderd. Deze 
blijven aanwezig in verband met het kunnen koppelen van oude data. 
Echter, deze worden  niet meer verstuurd naar SBG.
- Het meetinstrument 'MiddelenMatrix voor Verslaving cure en Verslaving 
care' (en score instructie) is toegevoegd als vervanging voor MATE1.
- Het primair meetdomein 'Functioneren voor Gerontopsychiatrie' is 
toegevoegd.
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SAM-‐433 SBG MDS: SBG Handboek 
aanleveren bij SBG 20150101

Analyse Het SBG Handboek voor het aanleveren is op enkele punten gewijzigd 
(document SBG Handboek Aanleveren bij SBG 20150101):
- Bij de vervolg-DBC's zijn de peildata anders dan bij de initiële DBC's 
(dichtstbijzijnde behandelsessie in plaats van de startdatum). SAM houdt 
hier rekening mee, maar de EPD-leverancier moet dit in de aan SAM 
aangeleverde gegevens aanpassen.
- De klant moet zelf bepalen (eventueel in overleg met de 
implementatieconsultant), wanneer men wil overstappen naar de nieuwe 
koppelregels.
- Bij het zorgdomein Dyslexie (code 41) wordt het Opleidingsniveau altijd 
ingevuld met de waarde '20' (Primair onderwijs). Dit gebeurt bij het 
aanmaken van het SBG-bestand.

SAM-‐437 Locatiecode bepalen op basis van 
Behandelaar

Nieuwe functionaliteit Door middel van het inlezen van een Excelbestand met behandelaars en 
locatiecodes kunnen bij alle zorgtrajecten de juiste locatiecodes worden 
ingevuld.

SAM-‐441 Aanpassing koppelen met 
betrekking tot EPA zorgdomein

Verbetering In verband met het wijzigen van koppelregels door SBG met betrekking 
tot het zorgdomein 'Volwassenen EPA' wordt alle functionaliteit die 
specifiek gericht is op het anders behandelen van zorgdomeincode '01'  
aangepast. 

Er wordt niet meer naar zorgdomeincode '01' gekeken, maar naar het 
attribuut 'Datums gebruikt voor koppelen', om te bepalen of een meting 
ofwel op start- en einddatum, ofwel op eerste- en laatste sessiedatum 
gekoppeld moet worden. 

Dit heeft invloed op: 
- Koppelen 
- Werklijsten en enkele andere rapporten 
- Zorgmonitor Respons
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SAM-‐445 DBC-traject gaat niet mee met SBG-
bestand, wanneer start- en 
einddatum gelijk zijn

Bug Behandeltrajecten waarvan de einddatum gelijk is aan de startdatum 
worden nu ook in het SBG-bestand opgenomen.

SAM-‐447 Standaardwaarde voor locatiecode 
bij import

Verbetering In het beheermenu kan via parameter 2.14 een standaardwaarde worden 
opgegeven voor de locatiecode, wanneer deze niet is opgenomen in het 
inleesbestand.

SAM-‐453 Afspraken voor de transitie van 
zorgdomein Kinderen en Jeugd

Verbetering Voor alle werklijsten behalve Casemix geldt dat via de parameter 5.16 
kan worden aangegeven of behandeltrajecten van het zorgdomein 
'Kinderen en Jeugd' (code 04) die zijn beëindigd op 31-12-2014 of zijn 
gestart op 1-1-2015, op de werklijst mogen verschijnen.
Tevens worden deze niet meegeteld in het 'Resultaat koppelen EPD en 
ROM' (overzicht na koppelen of rapportage).

SAM-‐459 Meetdomein: zoeken op DJI 
parameter werkt niet

Bug Het zoeken op veld 'Rubriek op DJI rapportage' werkte niet goed (alles 
werd getoond) en is gecorrigeerd.

SAM-‐464 Upload klantbestanden via SAM 
applicatie

Verbetering Er is nu de mogelijkheid om binnen SAM bestanden uit te wisselen tussen 
klant en InfinitCare via de Uploader-functie in het Beheer-menu. Deze 
vervangt de (separate) SAM Uploader.

SAM-‐462 Onjuiste prestatiecode staat bij 
controle waarde niet op fel rood, 
maar er wordt wel een validatiefout 
gegeven bij het maken van het SBG-
bestand

Bug Wanneer prestatiecoderingen onjuist zijn, worden deze ook niet 
aangeleverd aan SBG.


