
 
Key Relevant voor Type 

aanpassing 
Samenvatting Omschrijving 

SAM-
613 

Algemeen Nieuwe 
functionaliteit 

Aanpassing menu-
structuur en look-and-
feel 

De voorpagina van SAM geeft nu een aantal buttons weer, waarmee 
naar de verschillende modules gesprongen kan worden.  
 
Per module is een menu opgenomen, met de daarvoor toepasselijke 
functies. 
 
In het rechtermenu worden de eerste vijf gekozen sneltoetsen 
opgenomen, zodat men vanuit hier snel naar gewenste functies kan 
springen. 

SAM-
645 

Algemeen Verbetering Lelijke foutmelding bij 
inlezen dis-bestand 

De webpagina wordt automatisch ververst, wanneer er wordt 
gedetecteerd dat de gebruiker is uitgelogd tijdens een batch-proces, 
zodat er geen vreemde layout ontstaat. 

SAM-
592 

SAM Zorgeffect Verbetering BI: additionele 
metingen moeten ook 
meegenomen worden 
bij de scripts voor het 
DWH 

Nieuwe mogelijkheid om alleen echte completers of ook semi-
completers mee te selecteren binnen het zorgeffect dashboard. 

SAM-
532 

SAM Respons Verbetering Status meting 
meenemen bij BI 
Respons: Potentieel 

Bij het respons dashboard potentieel wordt nu ook de (ongeldige) 
status van de meting getoond als reden niet gekoppeld. 

SAM-
561 

SAM Zorgeffect Bug Fout bij bepalen T-
scores (na Koppelen) 

Het berekenen van T-scores en normscores liep fout, wanneer de 
ingevulde formule niet correct was. Nu wordt de formule eerst 
gecontroleerd, voor de score wordt berekend. 
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SAM-
424 

SAM ROM 
Bibliotheek 

Nieuwe 
functionaliteit 

Structuur SAM 
Meetinstrumenten 
aanpassen conform 
SAM ROM bibliotheek 

Mogelijkheid om uitkomsten van metingen op (sub)schalen apart te 
importeren in SAM. 

SAM-
624 

SAM 
Aanlevermodule 

Nieuwe 
functionaliteit 

Meerdere AGB-codes 
accepteren bij inlezen 
(en vertalen) 

Via parameter 2.10 is aan te geven, welke additionele ABG-codes 
moeten worden geaccepteerd bij het inlezen. Binnen SAM blijft één 
AGB-code van toepassing. 

SAM-
603 

Algemeen Verbetering Nieuwe PVM versie 
3.0 installeren 

De nieuwe PVM 3.0 voor SBG is nu ook in gebruik in SAM, zodat 
privacy-gevoelige gegevens worden geanonimiseerd, voordat ze aan 
SBG worden doorgegeven. 

SAM-
626 

SAM 
Aanlevermodule 

Verbetering Trajecttype bepalen 
op basis van 
prestatiecode 

Mogelijkheid om een regel te definiëren op basis waarvan het 
trajecttype wordt ingevuld aan de hand van de eerste x posities van 
de prestatiecode. 

SAM-
544 

SAM Automeet Verbetering Honos wordt niet 
ingeschoten in 
TelePsy 

De weergave van foutmeldingen bij gebruik van de Automeet functie 
is verbeterd. 

SAM-
541 

SAM Werklijsten Verbetering Werklijst kolom 
meetinstrument 

Op werklijsten voor Respons wordt in de kolom Meetinstrument 
weergegeven welk meetinstrument er voor de voormeting is gebruikt 
en dus wordt verwacht voor de nameting. Wanneer er geen 
voormeting is gebeurd zal er dus ook geen Meetinstrument zijn 
ingevuld. 
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SAM-
576 

SAM 
Aanlevermodule 

Verbetering Rapportages Controle 
waarden en Controle 
consistentie 
vereenvoudigen 

Als totaalrapportage voor de controle waarden en controle 
consistentie wordt nu een rapport weergegeven, waarin niet de 
individuele foutieve waarden worden getoond, maar aantallen fouten 
per foutmelding.  

SAM-
485 

SAM 
Zorgprogrammering 

Verbetering SAM 
Zorgprogrammering: 
addtitionele features 

Meer gedetailleerde selectie-mogelijkheid voor aanmaken 
zorgtrajecten, op zorgdomein en trajecttype.Tevens mogelijkheid om 
inhoud van het output-bestand in te zien en automatisch in te lezen in 
dezelfde omgeving. 

SAM-
588 

SAM 
Aanlevermodule 

Bug GGzE: Mansa toont 
uitkomst incorrect 

Door SAM werden hogere scores op meetinstrumenten slechter 
gewaardeerd dan lagere scores. Voor een aantal meetinstrumenten 
moet dit echter andersom. Nu is bij het meetinstrument  een instelling 
opgenomen, die aangeeft of de score van hoog naar laag beter wordt 
(standaard) of van laag naar hoog. 

SAM-
504 

Algemeen Verbetering Zoeken op 'lege' 
velden 

Zoekmogelijkheid toegevoegd op lege waarden. Geef een '#' om voor 
een veld de lege waarden te zoeken. 

SAM-
524 

SAM Werklijsten Verbetering Zoeken op emailadres 
bij raadplegen taken 

Mogelijkheid om te zoeken van batchtaken op emailadres van de 
behandelaar (voor werklijsten). 
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