
        
  

1  
update 2017 

 

 

 
 

 
Toelichting Quality of Life (Quli) 

 
Quli 

Vijf zorginstellingen Dr. Leo Kannerhuis, Amarant Groep, Pluryn, ARQ, Dichterbij en ICT-bedrijf Ordina zijn de 

initiatiefnemers van Quli. Zij waren tot juni 2015 een coöperatie, maar vanaf 6 juli 2015 is de Quli organisatie een 

B.V. met Ordina als een van de aandeelhouders. Sinds begin 2017 is de Koraalgroep toegetreden als aspirant-lid. 

Met de verzelfstandiging van Quli als BV is ingezet op het realiseren van de beoogde groeidoelstelling en het 

optimaliseren en verder professionalisering van de ondersteuning van de tooling. Ook de ontwikkeling van de tool 

zelf met meer en beter werkende functionaliteiten is in deze opzet beter gewaarborgd. 
 

 
Ontwikkelingen 

In oktober 2016 is een nieuwe release gerealiseerd van Quli 2.0. Quli 2.0 kenmerkt zich door een nieuw uiterlijk 

en vervanging van de hele GUI. De nieuwe versie is bij de gebruikers goed ontvangen, met name door 

verbetering van de gebruiksvriendelijkheid en een update van de look & feel van Quli. 

 
De uitbreiding van koppelingen met diverse aanbieders van Elektronische Cliënten Dossiers (ECD), zoals UNIT 4, 

App, Plancare, werkt als een katalysator en leidt tot een toename van het gebruik van Quli door de zorgaanbieders 

en de gebruikers. Hiermee wordt de kwaliteit van de zorgverlening verbetert en efficiënter door toegankelijkheid en 

inzicht van de digitaal beschikbare zorgplannen en rapportages bij de zorgverleners, de cliënt en de verwanten. Dit 

leidt mede tot het realiseren van CO2 reductie door verder digitalisatie van dossiers (minder papier), communicatie 

(vermindering post) en bezoek aan zorginstellingen voor extra overleg. 

 
Het aantal gebruikers is in de periode januari 2014 t/m mei 2016 constant gestegen en gegroeid van 1400 naar 

bijna 10.000. Dit jaar (jan-maart 2017) zien we een versnelling in het aantal gebruikers met een groei tot 15.000 

gebruikers. De stijging is direct gerelateerd aan de koppeling van Quli met het ECD. In figuur 1 is de groei in 

gebruikers grafisch weergegeven. 

 

 

 
Figuur 1: Groei van het gebruikers van Quli 
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Het aantal zorginstellingen (klanten) is gestegen tot 39 in 2017 (zie bijlage 1). In de uitbreiding zijn 3 nieuwe 

doelgroepen opgenomen, namelijk Ziekenhuizen, Ouderenzorg en Regio-organisaties. Vooral de Regio- 

organisatie geeft de mogelijkheid om in de keten de regie en coördinatie van de zorg met behulp van Quli te 

optimaliseren. 

 
De ambitie van Quli is bijgesteld, met focus op een toename van het aantal zorginstellingen. Hierin ziet Quli de 

meeste toegevoegde waarde voor zowel de zorginstellingen, als de cliënten en verwanten, omdat de 

samenwerking binnen Quli in die gevallen samenlopen met de doelstellingen van de verschillende stakeholders. 

Met Quli kunnen in potentie 1,2 miljoen kwetsbare burgers geholpen worden. 

 
Met name bij klanten waar te weinig aandacht wordt besteed aan de implementatie binnen de organisatie komt de 

opschaling moeilijk opgang en blijft de groei achter. Commitment op bestuursniveau om in te zetten op eHealth, is 

belangrijk voor het creëren van draagvlak binnen de organisatie. Ten slotte zien we dat financiering vanuit de 

overheid en verzekeraars maar moeilijk op gang komt en grootschalige opschaling nog tegenhoud. 

 
Bij de verder door ontwikkelen van de functionaliteiten is gekozen voor een nieuwe leverancier voor beeldbellen. 

Deze vernieuwde functionaliteit is per maart in werking gegaan. De werking is sterk verbeterd, maar het is nog te 

vroeg om met betrouwbare gegevens over gebruik te komen. 

 
Verder gaat Quli samen met St. Dichterbij en Medimo participeren in het  “MedMij” programma 

(http://www.medmij.nl/) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit programma is gericht op 

standaardiseren van het uitwisselen van medische gegevens. 

 
Conclusie is dat met behulp van Quli meer op maat aandacht besteed kan worden aan de cliënten; plaats en tijd 

onafhankelijk, met inschakeling van een breed “zorgnetwerk” en wanneer daar behoefte aan is. Dat dit ook leidt 

tot CO2 reductie lijkt een logisch gevolg. 

http://www.medmij.nl/)
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Activiteiten voor de komende periode 

Om de groei verder te stimuleren werkt de Quli organisatie, zowel aan het product Quli als aan de gebruikers en 

stakeholders van het product Quli. 

 
Voor het succes van de Quli is het van belang rekening te houden met de stakeholders die van invloed zijn op de 

keuzes en gebruik van werkwijze en hulpmiddelen in de zorgsector(zie figuur 4). 

 

 

 
 

Figuur 2 Stakeholders 
 

 
Bij de toepassing van Quli staat de cliënt centraal, waarbij de 1e kring belanghebbenden (weergegeven in 

lichtgroen) eveneens directe gebruikers zijn van Quli ten behoeve van de cliënt. De zorginstellingen en 

belangenverenigingen staan meer op afstand van de individuele cliënt, maar zijn belangrijke facilitators of 

stimilators voor het gebruik van Quli. Daarnaast zijn Overheid en Verzekeraars bepalend voor de inrichting van de 

gezondheidszorg van de toekomst en een belangrijke financier voor nieuwe ontwikkelingen binnen de 

gezondheidszorg. 

 
Om de benodigde omwenteling van de werkwijze in de zorg op gang te brengen, is bij de lancering van Quli 2.0 

meer aandacht voor de implementatie. Dit omvat onder andere opleidingsmogelijkheden (e-learning en 

classicaal) voor gebruikers en klanten. Hierbij worden zij meegenomen in alle mogelijkheden en toepassingen die 

Quli te bieden heeft met als doel optimalisatie van het gebruik (usability). 
 

 
Bij de implementatie is tevens aandacht voor wat een optimale toepassing van Quli betekent voor de 

zorgverleners en zorginstellingen. Wat gaat er voor hen veranderen, hoe draagt Quli bij aan waar zij dagelijks in 

de praktijk mee te maken hebben. Wat zijn de verwachtingen van de zorgverleners en wat zien zij aan 

mogelijkheden en waar zien zij bezwaren of hobbels in de toepassing van Quli. Quli faciliteert dit proces, maar 

hierbij zijn de zorginstellingen in de lead. 

 
Ook gaat de komende periode de aandacht uit naar het verder mobiliseren van de cliënten en hun ouders en 

verzorgers. Met Quli is immers het ultieme doel meer grip en regie te krijgen op het zorgproces vanuit de cliënten. 

 
Vanuit Ordina zal de komende periode naast een inhoudelijke en commerciële bijdrage aan de ontwikkelingen 

van Quli, ook meer aandacht zijn voor het inzichtelijk maken van de bijdrage van Quli aan de zorgverlening en 

CO2 reductie, de “social Impact”.  Voorop hierbij staat een praktische en haalbaar aanpak. Mede door 

wisselingen in het hoger management van Quli is de voortgang hierop vertraagd. 
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Burgers, patientenverenigingen, zorgorganisaties, 

zorgverzekeraars en overheden die ervaring met Quli 

hebben opgedaan, constateren dat Quli helpt om: 

• burgers zelfredzamer te maken en regie te geven 

• de kwaliteit en veitigheid van zorg te verbeteren 

• meer zorg te leveren tegen minder kosten 

• de kosten van de zorg te reduceren 
 

 
Meer weten? 

Mail ons. We nemen graag contact met u op! 

info@quli.nl 
 

 
Volg  ons op social media 

 

BDBIID 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.quli.nl  www.quli.nl 

 
 
 

Z org voor jezelf 
 
 
 
 

Quli is gebaseerd op  drie  pijlers: 

#MijnZorgGegevens 

#MijnZorgNetwerk 

#MijnAppotheek 

mailto:info@quli.nl
mailto:info@quli.nl
http://www.quli.nl/
http://www.quli.nl/


 

 

 

 
 
 

Met Quli heb je meer regie over je Ieven 

en zorg... 

Mensen willen toenemend autonoom in het Ieven staan. 

Vooral als je ouder of kwetsbaar bent door een chronische 

aandoening of beperking. Met Quli beschikje over je eigen 

gegevens.je kunt die niet aileen zelf beheren maar je kunt 

ze ook veilig delen met anderen  in je netwerk. 
 

 
 

Quli bevordert  zelf- en samenredzaamheid... 

Daarvoor lenen Apps en mobiele  apparaten zich pas echt! 

Quli kan gekoppeld worden  mete-dossiers van organisaties 

en andere informatiesystemen. De gegevens die je zelf regis 

treert  en die van de Apps die je gebruikt ter ondersteuning 

in je dagelijks Ieven en in je relatie met je mantelzorgers, 

sociale en maatschappelijke netwerk en zorgprofessionals 

vormen een geheel in Quli waar je zelf de regie over hebt. 

 
Quli vergroot kwaliteit en veiligheid 

van zorg .... 

Met Quli registreer je zelf. En je ziet wat anderen over jou 

hebben vastgelegd.Jij en degenen die je daarbij helpen, 

hebben zicht op die gegevens als jij daar toestemming voor 

geeft. je bent actief betrokken  bij de zorg en behandeling 

door verschillende zorgorganisaties  en de gegevens die 

zij daarover uitwisselen.Jij staat centraal in jouw eigen, 

samenhangend zorgproces. 

 
En, Quli zorgt voor lagere kosten voor burger 

en zorgorganisatie! 

Door (de voortgang van) je zorg of behandeling digitaal te 

regelen, bespaar je op de kosten en je bent sneller en beter 

op de hoogte. Quli reduceert wacht- en doorlooptijden. 

Zorgorganisaties  kunnen besparen doordat ze digitaal 

samenwerken met clienten en andere zorgverleners in het 

persoonlijke zorgnetwerk in Quli. 

Quli bestaat uit drie onderdelen die samen 

een geheel vormen: 

 
#MijnZorgGegevens 

je bouwt in Quli aan je PGO (Persoonlijke GezondheidsOmge 

ving). Aile relevante gegevens komen samen in Quli doordat 

systemen van (zorg)organisaties gekoppeld worden.Je hebt 

overzicht, relevante gegevens zijn altijd beschikbaar en ge 

gevens kunnen 'meegenomen' naar en gedeeld worden met 

anderen. Voor een zorgorganisatie is Quli de manier om zorg 

of behandeling te monitoren en te ondersteunen. 

 
#MijnZorgnetwerk 

In Quli definieer je je eigen netwerk.Je legt contacten met 

mantelzorgers, familie en vrienden en met professionals. Veilig 

en prive wissel je gegevens uit via mail, cha t, beeldbellen en 

video.je bepaalt zelf welke informatie je op welk moment 

met anderen wil delen. Met Quli is ondersteuning altijd bij 

de hand via smartphone, tablet of PC. En dat 24 uur per dag. 

Professionele zorgverleners  en anderen zijn actief betrokken 

en bieden ondersteuning op die momenten dat het nodig is. 

Zo wordt  zorg beter, veiliger en efficienter. 

 
#MijnAppotheek 

Apps die zijn gemaakt door Quli, maar ook Apps en serious 

games van andere organisaties die je al gebruikt of wilt 

gebruiken, werken samen in MijnAppotheek. 

Zo komen aile gegevens die door jou of anderen 

geregistreerd  worden beschikbaar in je Persoon 

lijke GezondheidsOmgeving (PGO) in Quli. 

Quli, een zorg minder! 

Noteer alvast in uw agenda: 

Op donderdag 1 2 oktober  organiseren  we weer 

de Quli Experience! 
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