
Key Samenvatting Type 

aanpassing

Description

SAM-395 Groepen structuur aanmaken Verbetering Er kunnen groepen van behandelaren worden 

gedefinieerd, die later gebruikt worden in selecties in 

verschillende rapportages.

SAM-407 Bij het opslaan van een wijziging van een 

parameter springt het overzicht altijd 

terug naar de 1e pagina

Verbetering Wanneer je vanuit wijzigen of raadplegen terugkomt op 

het overzichts/zoekscherm, wordt de voorgaande staat 

qua selectie, sortering en paginering van het 

overzichtscherm teruggezet. Je komt dus op dezelfde 

pagina terug als waar je vandaan kwam.

SAM-410 Onduidelijk of zorgaanbiedercode kan 

worden gewijzigd

Verbetering Duidelijker weergegeven, dat zorgaanbiedercode niet 

wijzigbaar is.

SAM-424 Structuur SAM Meetinstrumenten 

aanpassen conform SAM ROM 

bibliotheek

Verbetering Mogelijkheid om uitkomsten van metingen op 

(sub)schalen apart te importeren in SAM.

SAM-439 Omschrijving van referentie data ook 

toevoegen op output Totalen Database

Verbetering Omschrijvingen toegevoegd bij codes op rapport 

Totalen database.
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https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-395
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-407
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-410
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-424
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-439
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aanpassing

Description

SAM-461 Completers weergeven, ook al zijn er 

geen.

Verbetering Na het koppelen wordt een overzicht getoond van de 

uitkomst van dit proces. Hierin wordt nu wat duidelijker 

weergegeven, wanneer er geen Completers zijn.

SAM-462 Onjuiste prestatiecode staat bij controle 

waarde niet op fel rood, maar er wordt 

wel een validatiedout gegeven bij het 

maken van het SBG-bestand

Bug Wanneer prestatiecoderingen niet goed zijn, worden ze 

ook niet aangeleverd aan SBG.

SAM-465 SBG aanlevering niet reguliere bestanden 

aparte weergeven

Verbetering Er is een extra functie toegevoegd om Niet reguliere 

aanlevering van SBG bestanden te doen. Voor deze 

bestanden wordt de naamgeving aangepast en wordt 

een specifieke tekst voor de aanmeld-email bij SBG 

gehanteerd. Men heeft de mogelijkheid om aan te 

geven, wat de reden van de Niet-reguliere aanlevering 

is; dit wordt in de email naar SBG opgenomen.

SAM-480 BSN 000000000 en 999999999 weigeren Taak Ongeldige BSN's '00000000', '000000000' of 

'999999999' worden bij het inlezen door SAM 

leeggemaakt en wanneer het BSN als koppelnummer 

wordt gebruikt wordt de betreffende patiëntdata 

geweigerd.
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https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-461
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-462
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-465
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-480
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SAM-482 Aan SBG te versturen trajecttypen 

opnemen als parameter

Nieuwe 

functionaliteit

Via parameter 4.11 kan worden aangegeven, welke 

trajecttypes (financieringsvormen) standaard moeten 

worden geselecteerd voor het SBG bestand.

SAM-484 Bij onjuiste respondent wordt 

respondentveld verwijderd uit SBG-

bestand waardoor SBG bestand invalide 

wordt.

Bug Wanneer Type respondent van een meting niet correct 

is, wordt de meting niet in het SBG bestand 

opgenomen.

SAM-492 Flexibele paginering Nieuwe 

functionaliteit

Mogelijkheid om aan te geven hoeveel regels men wil 

in zoekschermen bij de Ingelezen EPD- en ROM-

gegevens.

SAM-493 Zoekinvoervelden bij ingelezen data 

hebben te weinig karakters beschikbaar

Bug Zoekvelden zijn groter gemaakt, zodat ook extra tekens 

zoals '>', '<>', etc. er in passen.

SAM-496 Mogelijkheid om Patientidentificatie als 

koppelnummer in SBG bestand op te 

nemen

Verbetering Het is nu mogelijk binnen SAM om een andere patient 

identificatie aan SBG aan te leveren, dan het kenmerk 

waarover de EPD en ROM informatie met elkaar 

gekoppeld wordt. 

SAM-497 Opschonen gelijke metingen werkt niet bij 

indicatie lege database

Bug Inlezen van metingen met dezelfde kenmerken, 

behalve een eigen unieke codering vindt nu plaats.

SAM-502 Scrollen in schermen na zoekfunctie is 

niet intuitief

Verbetering Zoek- en sorteer-informatie wordt bewaard uit 

zoekscherm en gebruikt bij scrollen (Volgende/Vorige) 

bij de Ingelezen EPD- en ROM-gegevens.
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https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-482
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-484
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-492
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-493
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-496
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-497
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-502
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SAM-505 Controle Waarden Items loopt heel lang Verbetering Mogelijkheid om via parameters voor elke entiteit aan 

te geven of Controle waarden en/of Controle 

consistentie moet worden uitgevoerd.

SAM-513 Export controle waarden / consistentie is 

niet consistent

Bug Rapport voor Controle waarden en Controle 

consistentie hield geen rekening met eventuele 

inconsistentie, zodat sommige problemen niet op het 

rapport kwamen bij een datum-selectie.

SAM-526 Codelijsten voor Basis GGZ (GBGGZ) 

zitten nog niet in SAM

Taak Activiteitcodes voor GBGGZ worden nu op een andere 

wijze gecontroleerd.

BI module Respons Verbetering Respons-grafieken kunnen zowel via Excel als direct 

als rapportage in de applicatie worden bekeken.

BI module Respons per behandelaar Verbetering Respons-grafieken kunnen zowel via Excel als direct 

als rapportage in de applicatie worden bekeken.
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https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-505
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-513
https://infinitcare.atlassian.net/browse/SAM-526

