
Invoer van gegevens door de 
Opname coordinator
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Hoe werkt de applicatie
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1. Een zorgaanbieder heeft algemeen centrale gegevens met een primair specialisme

2. Binnen het primair specialisme kunnen er afdelingen met verschillende veiligheidsniveaus en kenmerken zijn.                                                                          
(bijvoorbeeld een beveiligingsniveau 3 met het kenmerk FPK en een beveiligingsniveau 2-hoog met het kenmerk FPA)

3. Per beveiligingsniveau en kenmerk is er het type zorg en de capaciteit per type zorg dat geleverd kan worden.                                               
(bijvoorbeeld crisis bedden + capaciteit;  reguliere bedden + capaciteit;  langdurige zorg + capaciteit)

Wijze waarop een zorgaanbieder is geregistreerd
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De afdelingen bij de zorgaanbieder waar de opname coordinator aan is gekoppeld

FPA – Bev.2 Laag FPK – Bev. 3

Psychiatrie

Crisis bedden

Reguliere bedden

Crisis bedden

Reguliere bedden



Dagelijkse invoerscherm waarbij de afdelingen worden getoond waar je aan gekoppeld bent
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Belangrijk!! Tijdens de eerste invoer moet de actuele situatie per afdeling worden ingevoerd.

Nieuw op wachtlijst 

Naar instroom **Het aantal bezette bedden op dit moment 
Voer het aantal bezette bedden in bij Naar
instroom.  ( bijvoorbeeld 74)

** Het aantal patienten op de wachtlijst.       
Voer het aantal bezette bedden in + het 
aantal op de wachtlijst (bijvoorbeeld 74 + 5)

Voor de eerste invoer pak je een datum voor de 
dag waarop je wilt beginnen met invoeren.
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URL, Inloggen en startscherm
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De URL om in de applicatie te komen.  Plaats deze als een snelkoppeling op je bureaublad.

https://app.tagscore.nl/

Let op: indien er een blokkade ontstaat.
Om een wachtwoordherstel te kunnen ontvangen zou ICT dit account als veilig moeten  instellen 
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Log in met jouw eigen emailadres binnen de organisatie.  Voer direct een wachtwoord herstel uit.
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Je krijgt vervolgens per mail een TAN-#code toegezonden. Voer deze in waarna je je wachtwoord opnieuw kan instellen

Let op! Wanneer je geen mail ontvangt zit 
deze mogelijk in je SPAM box.  Voeg het 
adres toe als veilig. 
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Het startscherm na inloggen.   Laat de zijbalk desgewenst verdwijnen met het kruisje
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Functionaliteit ‘Afmelden’ onder de 3 puntjes.  Overige functionaliteiten (nog) niet ingericht)
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Bij het uitklappen van de menuoptie Capdash worden de opties ‘Dashboard’ en ‘Invoer’ zichtbaar.             
N.B. Dashboard functionaliteit volgt over enkele weken.   
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Onder ‘Generiek’ tref je de handleidingen aan. 
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Invoer dagelijkse data door de                               
opname coordinatoren



Dagelijkse invoerscherm waarbij de afdelingen worden getoond waar je aan gekoppeld bent
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Naar een kalenderdag
eerder of later navigeren. 

Gegevens opslaan
na invoer

Rood uitroepteken
betekent: gegevens

op deze dag nog 
niet bijgewerkt of 

opgeslagen
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Klik op de afdeling waar je de invoer voor wilt gaan doen. Indien er geen wijzigingen zijn hoef je niets te doen en kun je door.
Let op indien er op een kalenderdag geen enkele wijziging heeft plaatsgevonden klik je bij alle afdelingen toch op opslaan!  
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Selecteer de optie ´Ja, er moet data geregistreerd worden´ Er ontstaan nu invoervelden
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Welke velden voeren we wel in en welke worden automatisch bijgewerkt. 

Wachtlijstduur in dagen (alleen op 1e werkdag nieuwe maand)  

Nieuw op wachtlijst (indien van toepassing)

Naar instroom (indien van toepassing)

Uitstroom (indien van toepassing)

Wachtlijstomvang (wordt automatisch berekend)
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Definitie voor het plaatsen van clienten op de wachtlijst en de gemiddelde wachtlijstduur.

Definitie gemiddelde Wachtlijstduur’

De werkwijze is dat op de eerste 
werkdag van de maand er 2 maanden 

terug wordt gekeken. De wachttijd is het 
aantal dagen tussen de aanmelding en 
de datum van opname. Alle patiënten 
worden meegenomen in de telling die 

direct plaatsbaar zijn. (wanneer iemand 
nog in detentie zit of de uitspraak nog 
niet onherroepelijk is telt deze persoon 
dus niet mee). De financieringsgrond of 

de justitiële titel zijn niet van belang, alles 
wordt meegeteld.

Definitie ‘Nieuw op wachtlijst’

De wachtlijst wordt per type zorg geregistreerd. Crisis, 
regulier en langdurig. Patiënten worden op de wachtlijst 

geplaatst als de opnemende instantie voldoende 
informatie heeft om de inschatting te maken dat iemand 

opgenomen kan worden. De richtlijnen kunnen per 
instelling verschillen, maar men kan denken aan de 

wettelijke eisen (geldige verwijsbrief, verzekering, IFZO, 
vonnis) en voldoende inhoudelijke informatie. 

De mogelijkheid om 
het aantal te

wijzigen
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Niet gelukte plaatsingen (verschuif de cursorbalk voor ‘Alle plaatsingen zijn gelukt’ naar rechts)
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Niet gelukte plaatsingen en definities.  

Financieel

Bijvoorbeeld: er is geen contact, 
dit type bed is niet ingekocht, 
de financiering of het tarief is 
niet dekkend, er is sprake van 
een omzetplafond of er is geen 
regionale binding en dus geen 

financiering beschikbaar

Inhoudelijk

Bijvoorbeeld: we hebben geen 
behandelaanbod voor deze 

patiënt, de groepsdynamiek en 
de veiligheid op de groep maken 
het niet mogelijk deze patiënt op 
te nemen of het is somatisch te 
ingewikkeld om deze patiënt op 

te nemen. 

Systemisch 

Er zijn belemmerende 
omgevingsfactoren, zoals een 

afspraak met de gemeente over 
contra-indicaties, de veiligheid op 

de afdeling is vanwege 
personeelsgebrek niet te 

garanderen, het is niet mogelijk 
deze patiënt op te nemen vanwege 
slachtofferbelangen, er wordt geen 
terugnamegarantie afgegeven, er 
is geen uitstroomperspectief of er 
is sprake van een getraumatiseerd 

team.

Uitklapvensters
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Bij het uitklappen kan worden aangegeven waarom de plaatsing niet is gelukt. (Inhoudelijk)
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Bij het uitklappen kan worden aangegeven waarom de plaatsing niet is gelukt. (Financieel)

Aantal aanpassen
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Bij het uitklappen kan worden aangegeven waarom de plaatsing niet is gelukt. (Systemisch)



Klik na verwerking op opslaan.  Let op! alle afdelingen moeten (nu nog) apart worden opgeslagen
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Na opslaan verschijnt een vinkje bovenin.  Onderaan staat aangegeven wie de gegevens heeft aangepast en opgeslagen.                      
Het is mogelijk om een eerdere datum aan te passen. Let hierbij wel op dat alle dagen erna automatisch worden herberekend.
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Belangrijk!! Tijdens de eerste invoer moet de actuele situatie per afdeling worden ingevoerd.

Nieuw op wachtlijst 

Naar instroom **Het aantal bezette bedden op dit moment 
Voer het aantal bezette bedden in bij Naar
instroom.  ( bijvoorbeeld 74)

** Het aantal patienten op de wachtlijst.       
Voer het aantal bezette bedden in + het 
aantal op de wachtlijst (bijvoorbeeld 74 + 5)

Voor de eerste invoer pak je een datum voor de 
dag waarop je wilt beginnen met invoeren.
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Mocht je tijdens de eerste invoer problemen ondervinden.

 Je kunt ondanks een wachtwoordherstel niet inloggen
 Niet de juiste afdelingen worden weergegeven op jouw account
 De capaciteit van de afdelingen klopt niet

Mail dan naar Marcel Halff     mhalff@tagscore.nl 

Vermeld duidelijk in de mail: 

• wie je bent, graag met een 06 nummer waarop je bereikbaar bent;
• om welke zorgaanbieder het gaat; 
• wat er niet goed gaat; 
• Voeg zo mogelijk in de mail de URL toe op de pagina waar iets niet klopt;.
• Voeg zo mogelijk een screenshot toe. 


