
   

 

   
 

 

 

 

 

 

Start nu met uw SBG-aanlevering 

Voldoet uw GGZ Kwaliteitsstatuut aan alle eisen? 

  



   

 

   
 

 

Aanlevering SBG is onderdeel van het GGZ Kwaliteitsstatuut 
Instellingen die nog niet aanleveren aan Stichting Benchmark GGZ (SBG) hebben onlangs een brief 

ontvangen van het Zorginstituut waarin aangedrongen wordt om snel met de aanlevering te starten. 

Bovendien is de aanlevering een onderdeel van het kwaliteitsstatuut waar elke zorgaanbieder per 1 

januari 2017 over dient te beschikken. Niet aanleveren aan SBG kan uiteindelijk als resultaat hebben 

dat er niet gedeclareerd mag worden!  

InfinitCare ondersteunt bij de SBG-aanlevering 
 Wilt u aanleveren bij SBG en voldoen aan het kwaliteitsstatuut, maar weet u niet hoe?  

 Wilt u aanleveren aan SBG, maar hikt u aan tegen de hoge kosten om dit te realiseren?  

 Wilt u zelf met minimale inspanning de maandelijkse aanlevering bij SBG doen? 

Doe dan mee met de SBG-aanlevering van InfinitCare! Aanmelden kan tot uiterlijk 23 december 

2016.  

Wat krijgt u? 
 U krijgt een volledige SBG-aanlevering die aan alle eisen van SBG voldoet. De ervaring leert 

dat SBG uw aanlevering binnen twee maanden accepteert. 

 Met SAM Aanlevermodule kunt u zelf op eenvoudige wijze de maandelijkse aanlevering 

doen. 

Hoe kan InfinitCare dit efficiënt aanbieden? 
 We doen de aanlevering eenmalig gezamenlijk met andere instellingen, zodat het efficiënt 

kan. 

 We doen uitsluitend de zaken die noodzakelijk zijn voor een volledige SBG-aanlevering. 

 Voor de aanlevering hebben we data vanuit de ROM- en EPD-systemen nodig. Hiervoor 

maken we alleen gebruik van bestaande exportmogelijkheden.  

 Na acceptatie van SBG doet u voortaan zelf de aanlevering met onze applicatie SAM 

Aanlevermodule. Makkelijk in gebruik, zeker na het volgen van onze training.  

Voor welke instellingen geldt deze actie? 
 Instellingen met minder dan tien behandelaren.  

 Instellingen die gebruikmaken van een van de volgende EPD-systemen:  

o Prosoftware, Intramed, Incura, EposZilos (DIS-bestanden dienen hier als basis voor de 

EPD-data); 

o Careweb (SBG-exportbestand dient hier als basis); 

o Online DBC (interface met InfinitCare dient hier als basis); 

o Medicore (InfinitCare-export dient hier als basis). 

 Instellingen die al gestart zijn met het afnemen van ROM-metingen in de applicaties van 

TelePsy of Reflectum. 



   

 

   
 

 

 

Wat moet u zelf doen? 
 Uw instelling heeft een actieve houding en reserveert een à twee dagen voor de realisatie 

van de SBG-aanlevering. 

 Uw instelling neemt deel aan de SAM Training te Utrecht om zelf aan te kunnen leveren bij 

InfinitCare.  

Vraag naar de voorwaarden en neem contact op met Peter-Paul Laarhuis van InfinitCare, per 

telefoon op 030-2040219 of per mail via peter-paul.laarhuis@infinitcare.nl. U dient zich uiterlijk 23 

december aanstaande aan te melden.  

Over SAM Aanlevermodule 
Met de SAM Aanlevermodule kunt u zelf de aanlevering aan SBG op 

goede wijze verrichten. U kunt bestanden inlezen, koppelen, controleren 

en aanleveren. 

 

Inlezen  

De SAM Aanlevermodule stelt u in staat om op verschillende manieren data te importeren uit 

verschillende systemen. Voor EPD-data kunt u ook gebruikmaken van DIS-bestanden. 

 

Koppelen  

Optimale koppeling van metingen aan trajecten volgens de koppelregels van SBG. 

 

Controleren  

De kwaliteit van data wordt gecontroleerd op juistheid en volledigheid, zoals controle bij het inlezen 

van bronbestanden en controle op ingelezen data (inhoud en consistentie). 

 

SBG-bestand 

Het SBG-bestand wordt op basis van de gekoppelde gegevens samengesteld conform de structuur 

van SBG (Minimale DataSet) en via de Privacy Verzend Module naar SBG verstuurd.  

Over InfinitCare 
Het is de missie van InfinitCare om huidige en toekomstige generaties toegang te bieden tot 

kwalitatief goede zorg. Een betere sturing op zorgresultaten is een eerste belangrijke stap om de zorg 

duurzaam in te richten.  

InfinitCare is marktleider op het gebied van aanlevering aan SBG, waarbij wij als enige partij aandacht 

hebben voor het responspercentage. Meer dan zestig instellingen en ziekenhuizen – met de meest 

uiteenlopende ICT-architecturen – gebruiken onze applicatie SAM Zorgmonitor, evenals duizenden 

vrijgevestigden.  

Door kennis en ervaring, en met de applicatie SAM Zorgmonitor helpt InfinitCare zorgaanbieders 

zorgeffecten te verbeteren en hun zorgverantwoording te optimaliseren.  
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