
Key Samenvatting Type 

aanpassing

Omschrijving

SAM-1082 In het vak waar je de sms-code moet invullen om 

in te loggen staat een spelfout.

Improvement Tekstuele wijziging van veld waarin authenticatie-code (SMS-code) 

moet worden ingevuld

SAM-1080 In verband met privacy-restricties alleen e-mail 

aan contactpersonen versturen als er genoeg 

gegevens zijn.

Improvement Wanneer er niet genoeg trajecten beschikbaar zijn voor de weergave 

van een grafiek in het Gemeenteportaal, wordt er geen e-mail 

verstuurd. Ook wanneer er geen trajecten zijn die oud genoeg zijn om 

in het Gemeenteportaal te tonen (minimaal 3 maanden), wordt geen e-

mail verstuurd.

SAM-1074 Rapport bekijken (downloaden) opent in het zelfde 

venster

Bug Het bekijken van bijvoorbeeld een rapport wordt in een aantal 

gevallen in de zelfde browser-tab geopend waarin SAM op dat 

moment geladen is. Dit zou in een nieuwe tab moeten gebeuren. 

SAM-1072 BSN uit onderzoeksbestand Improvement In het onderzoeksrapport voor een klant wordt nu de client-id 

(koppelnummer)  in plaats van de BSN getoond.

SAM-1071 Jeugdzorg: profiel omschrijving Inkorten New Feature De omschrijving van Profielen  in de Jeugdzorg-grafieken was 

onhandig lang voor de weergave. Deze zijn nu zo kort mogelijk 

gemaakt.

SAM-1070 Parameter om  de minimale ouderdom van de 

trajecten aan te geven alvorens ze in de resultaten 

worden opgenomen

New Feature Om te voorkomen dat recent toegevoegde trajecten in het 

Gemeenteportaal worden getoond is een parameter toegevoegd om 

de minimale ouderdom van de trajecten (op basis van einddatum) te 

kunnen aangeven.

SAM-1069 Jeugdzorg: Filters Productcode en Complexiteit 

toevoegen

New Feature Aan de Jeugdzorg-grafieken zijn filters Productcategorie (op basis 

van productcode) en Complexiteit toegevoegd. 
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SAM-1067 Standaard SAM Zorgeffect nieuwe variant: 

Doelstelling in Samenvatting

Improvement Voor Zorgeffect is het nu mogelijk om Doelstellingen met parameters 

te definiëren. Op basis hiervan kleurt in de samenvatting de 

achtergrond van een behaald uitkomst-cijfer groen (doelstelling 

gehaald) of oranje (doelstelling niet gehaald). Bij een onbekende 

uitkomstkleurt de achtergrond grijs.

SAM-1066 Standaard SAM Zorgeffect nieuwe variant: 

Performance

Improvement Sommige grafieken van Zorgeffect werden niet snel genoeg 

opgebouwd. Hiervoor is een performance-verbetering gerealiseerd.

SAM-1064 Standaard SAM Zorgeffect nieuwe variant: Uitval 

detailrapportage

Improvement In Zorgeffect is een grafiek voor Uitval toegevoegd. Deze toont een 

aantal categoriën op basis van reden_einde_traject, waarbij categorie 

'Voortijdig uitgevallen; eenzijdig door de klant'  ongewenst is en oranje 

kleurt.

SAM-1063 Standaard SAM Zorgeffect nieuwe variant: Uitval 

toevoegen.

Improvement Uitval mét doelstelling is in de samenvatting voor Zorgeffect 

toegevoegd.

SAM-1056 MDS Wijzigingen per 1-1-2018 Task In verband met wijzigingen in de MDS van SBG zijn  enkele codes 

toegevoegd in de referentietabellen voor Leefsituatie en 

Opleidingsniveau.

SAM-1053 Omzetten huidige versie SAM Zorgeffect naar 

nieuwe variant.

Improvement Een samenvatting is toegevoegd in SAM Zorgeffect, waarin de 

algemene cijfers en doelstellingen zijn weergegeven voor de 

meetdomeinen Klachten en Symptomen, Kwaliteit van Leven, 

Functioneren, Cliënttevredenheid en Uitval.

SAM-1052 CQI Effect: bij de kolom ontevreden staat achter 

het aantal overal een "."*

Bug Tekstuele wijziging doorgevoerd in de Zorgeffectrapportage 

Cliënttevredenheid.

SAM-1044 Evalueren functionaliteit Doelstellingen. Improvement Doelstellingen zijn op een andere manier ingevuld. Op basis van 

kleurstelling in de samenvatting van SAM Zorgeffect worden voor een 

aantal meetdomeinen de KPI's gedefinieerd.

SAM-1036 Werklijsten metingen laten reageren op RNR New Feature Bij een registratie van een reden-non-respons voor een voor- of 

nameting van een traject, verschijnt het traject niet meer op de 

werklijst Respons.

SAM-942 SAM JeugdZorg: Versturen van de Rapportage 

aan Gemeenten

Task Wanneer gegevens beschikbaar zijn in het Gemeenteportaal voor de 

zorgaanbieder, krijgen de relevante contactpersonen van de 

gemeenten een e-mail, dat ze kunnen aanmelden/inloggen op het 

Gemeenteportaal om de grafieken te raadplegen.
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