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Nr Samenvatting Soort Omschrijving  

SAM-
1228 

Diagnose omschrijving bepalen vanuit de 
NZA tabellen 

Improvement Omschrijvingen van diagnosecodes worden voortaan niet meer uit de 
SAM referentietabel bepaald, maar uit de diagnosecode-tabel van NZA. 

SAM-
1339 

De termen onbekend, onbepaald en 
overig bekijken in de SAM modulen en 
gelijk trekken ter verbetering consistentie. 

Improvement In de grafieken met betrekking tot uitkomsten in SAM modules Effect en 
Jeugdhulp werden verschillende termen gebruikt voor de niet bepaalde 
uitkomst. Nu is dat allemaal gelijkgetrokken naar 'Onbepaald' 

SAM-
1341 

Fouten gevonden bij Evalueren 
application log SAM 

Bug Opgelost: Een aantal fouten gevonden na analyse van de applicatie-
logging: 
- foutmelding bij opvragen van grafiek in Effect-module 
- foutmelding na wijzigen van subschaal en item 
- foutmelding bij download van rendement-gegevens 

SAM-
1343 

CBS-rapportage: de variabele 
'Perspectief' is per 1-1-2019 te komen 
vervallen. 

Improvement De kolom 'Perspectief' in het CBS-bestand wordt niet meer gevuld. 

SAM-
1344 

Dataconversieregels pas toepassen 
wanneer de laatste batch klaar is 

Bug Opgelost: Door het parallel draaien van inlees-processen via de 
webservice werden niet alle voor metingen gedefinieerde regels goed 
toegepast. Nu is functionaliteit beschikbaar om via de webservice aan 
te geven, dat het uitvoeren van de regels moet worden uitgesteld tot de 
uitvoering van het laatste inleesproces. 
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SAM-
1354 

Wijziging wachtwoord wordt niet 
automatisch naar het DWH 
gesynchroniseerd. 

Bug Opgelost: Wanneer een gebruiker zijn wachtwoord wijzigde, werd dit 
niet automatisch doorgegeven aan het datawarehouse, zodat de 
gebruiker vervolgens in de verschillende BI-modules mogelijk werd 
geconfronteerd met een melding dat men niet geautoriseerd was. 
Wijzigingen van het wachtwoord worden nu wel direct (binnen een 
minuut) doorgegeven. 

SAM-
1360 

Beheer Controle metingen: aanmaken 
nieuwe regel lukt niet 

Bug Opgelost: Bij het aanmaken van een nieuwe data conversie regel werd 
ten onrechte een foutmelding gegeven, dat het Meetinstrument 
verplicht is.  

SAM-
1364 

Effect Meetinstrumentspecifieke 
rapportages: CQI grafiek toont 
verschillende waarden bij specifieke 
grafische objecten 

Bug Opgelost: Er was een inconsistentie in cijfers tussen de verschillende 
grafieken op de Effect Meetinstrument Cqi pagina.  

SAM-
1366 

Mogelijkheid om het CBS-bestand (CSV 
of TXT) in lezen binnen SAM 

New Feature Voortaan kunnen CBS-bestanden worden ingelezen in SAM, in CSV- 
en ASC-format. Zo kunnen verschillende rapportage in SAM Jeugdhulp 
worden gepresenteerd op basis van CBS-gegevens 

SAM-
1367 

Mogelijkheid om het bestand van 
Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe 
(Apeldoorn) in te kunnen lezen en te 
genereren.  

New Feature Voortaan kunnen CBS-format bestanden van Zorgregio Midden-
Ijssel/Oost-Veluwe worden ingelezen in SAM, in CSV-format. Zo 
kunnen verschillende rapportage in SAM Jeugdhulp worden 
gepresenteerd op basis van deze gegevens. Tevens is het mogelijk om 
een dergelijk bestand aan te maken op basis van in SAM aanwezige 
gegevens. 

SAM-
1371 

Zorgeffect uitkomsten o.b.v. ruwe scores: 
waarden worden niet getoond, wanneer 
geen meetinstrument is geselecteerd 

Bug Opgelost: In de grafieken van SAM Zorgeffect met betrekking tot 
uitkomsten op basis van ruwe scores worden geen gemiddelden 
getoond, wanneer er meer dan één meetinstrument is gehanteerd. 
Deze regel werd echter gehanteerd over de hele set, in plaats van per 
locatie-regel.  
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SAM-
1374 

Foutmelding bij aanpassen van de pagina 
van de behandelaar rapportage ruw 

Bug Opgelost: De mogelijke lengte van de naam van de rapport-pagina in 
de database was langer dan in de controles werd afgevangen. 

SAM-
1381 

Effect Meetinstrument Object voor OQ45 
/ SQ48 Aantallen niet correct 

Bug Opgelost: De totalen in de SAM Effect Meetinstrument rapportages 
voor een aantal meetinstrumenten (OQ45, BSI, Honos) werden niet 
goed berekend.  

SAM-
1385 

Actualiseren uitkomsten Zorgeffect gaat 
niet goed. 

Bug Opgelost: Bij het raadplegen van de nachttaken werd een datum 'Laatst 
uitgevoerd' getoond, die niet perse bij het betreffende proces hoorde.  
Opgelost: Tevens werden uitkomsten bij meetinstrumenten bepaald op 
basis van een cutoff en reliable change, die niet altijd aan het 
datawarehouse werd doorgegeven.  

 


