
Key Samenvatting Type 

aanpassing

Omschrijving

SAM-700 Zorgmonitor: springt naar eerste 

rapportpagina na reset

Bug Zorgmonitor: bij gebruik van reset wordt teruggesprongen naar de eerste pagina.

SAM-683 Lelijke foutmelding bij toevoegen 

pagina aan snelmenu

Bug De keuze voor toevoegen van een pagina aan het snelmenu wordt niet meer getoond 

op pagina's waar dit logisch is.

SAM-745 Tekst foutrapportage bij import soms 

te groot voor backup

Bug Niet alle foutmeldingen bij Inlezen worden nog direct getoond. Er worden nog 

maximaal 10 meldingen getoond en de rest (oftewel alle meldingen) zijn op te vragen 

via 'Foutrapportage raadplegen'.

SAM-597 Controle waarden: toevoegen in 

output bij sleutel altijd de volledige 

sleutel van het object

Improvement In de uitvoer van Controle waarden wordt ook altijd het koppelnummer van de patient 

en het zorgtrajectnummer (indien van toepassing) getoond

SAM-712 Exportbestand overzicht alle DBC 

trajecten binnen een zorgtraject

New Feature Specifieke rapportage voor toegevoegd.

SAM-711 Grafiek Eetstoornissymptomen EDE-

Q Totaalscore

New Feature Zorgmonitor Effect: nieuwe functie voor EDE-Q meetinstrument

SAM-623 BI Respons en Zorgeffect 

performance verbeteren

Improvement Zorgmonitor was erg traag in nieuwe omgeving.

SAM-506 Item en uitkomst controles uitbreiden New Feature Items worden gecontroleerd op geldig itemnummer en geldige waarde. 

Voor meetinstrumenten en schalen wordt gecontroleerd of alle geldige itemnummers 

zijn aangeleverd en of de totaalscore goed is bepaald (wanneer een formule is 

opgegeven).

SAM-521 Andere opzet koppelen voor 

Zorgeffect en Zorgrendement

Task Er is een andere koppelfunctie geïmplementeerd voor Zorgeffect en Zorgrendement. 

Daarbij wordt voor elk meetinstrument in het zorgdomein bekeken of er een voor- en/of 

nameting gevonden kan worden. 

Zo is het niet meer nodig om voor elk meetinstrument een meetdomein te definiëren, 

zodat het gekoppeld zou worden.



Key Samenvatting Type 

aanpassing

Omschrijving

SAM-575 Zorgmonitor: configuratiepagina New Feature Mogelijkheid om pagina's Zorgmonitor en inhoud daarvan flexibel te configureren.

SAM-662 BI zorgeffect: selectie doelstellingen Improvement De doelstellingen voor Zorgeffect kunnen in SAM gedefinieerd worden. Hierdoor wordt 

de definitie van doelstellingen flexibeler.

SAM-552 Melding beschikbaarheid systeem / 

Melding niet beschikbaar systeem

New Feature Wanneer SAM in onderhoud is, wordt een melding getoond en kan men niet inloggen.

SAM-621 Anders de Respons bepalen ivm extra 

eisen meetinstrumenten

Improvement Het is mogelijk om controleregels te definiëren, waardoor bij het inlezen al wordt 

bepaald of een meting geldig is. Wanneer dit niet het geval is wordt de status van de 

meting 'Ongeldig' en wordt deze niet meer meegenomen bij het koppelen.

SAM-583 Metingen filteren op datum bij inlezen Improvement Via parameter 2.33 is het nu mogelijk om een datum in te stellen, waarvóór alle 

metingen bij het inlezen worden uitgefilterd.

SAM-688 Excel modules SAM Intelligence 

Module niet meer nodig

Improvement De Excel-module voor de Intelligence module is niet meer in te lezen en wordt niet 

meer bij het downloaden meegenomen, wanneer de klant gebruik maakt van 

Jasperreports voor de Zorgmonitor.

SAM-677 Fout bij verwerking van regels bij 

import patienten en dbc-trajecten

Bug Urgent Bij het uitvoeren van regels voor patienten en/of dbc-trajecten trad een fout op bij het 

raadplegen van de parameter 'Controle waarden'.

SAM-680 Zorgmonitor: Informatie laatst 

aangemaakt 

Improvement Tonen wanneer de informatie in Jasper het laatst is geactualiseerd.

SAM-699 Zorgmonitor: resetten user tabellen na 

actualiseren data

Improvement Na actualiseren wordt de gecachte informatie over de inhoud van het datawarehouse 

opgeschoond.


