


• Open social e-health platform – van de cliënt / patiënt / burger zelf

• Gestart door zorgorganisaties die geen “eigen portaal” wilden bouwen 

• Quli is een sociale onderneming met als missie impact maken in de zorg (maatschappij) door 

bevorderen autonomie, zelf- en samenredzaamheid

• Ruim 100 zorgorganisaties, meer dan 25.000 gebruikers 

• Zorgorganisaties, samenwerkingsverbanden en “doelgroepen”. 

www.quli.nl met informatie, business cases en gratis account

Quli in één minuut …

http://www.quli.nl/


Quli in twee minuten …

https://www.youtube.com/watch?v=T9wynxXlIAM

https://www.youtube.com/watch?v=T9wynxXlIAM


Het netwerk van een burger is altijd
groter dan één zorgorganisatie …
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Quli op elk device …



Home (1 van 2)



Home (2 van 2)



Vince en Desiré …

https://www.youtube.com/watch?v=SSgtYVe_M-k

https://www.youtube.com/watch?v=SSgtYVe_M-k


1. Voor iedereen …

2. Omvat door zorgorganisaties én zelf vastgelegde gegevens

3. Koppelt met meerdere EPD’s, ECD’s en ehealth-systemen (van zorgorganisaties)

4. Integreert met wearables en thuistechnologie

5. Biedt functionaliteit en app‘s vanuit zorgorganisaties én door jezelf gekozen

6. Ondersteunt netwerk groter dan één zorgorganisatie

7. Je beslist zelf met wie welke gegevens wanneer worden gedeeld

8. Is veilig en biedt privacy ‘by design’ – en wordt dus door jou beheerd

9. Ondersteunt een leven lang, 7x24 uur, 365 dagen/jr

10.Omvat meer dan "zorg” …

Wat is dat dan een PGO?



• Wettelijk verplichtingen inzake inzage en kopie – digitaal

• Druk vanuit Informatieberaad – VWS, patiëntenfederatie, koepels, 

inspectie(s) en verzekeraars

• MedMij/Proves

• VIPP

• Meer regie voor burgers (en hun naasten): 

• Predictie, preventie, participatie en personalisatie

• Zorg is onderdeel van leven burger

• Netwerk burger is groter dan één zorgorganisatie

• Triple aim: verbeteren perceptie en uitkomsten tegen lagere kosten

• Tegemoet komen aan toename en wijziging (regionale) zorgvraag met 

meer en geïntegreerde technologie dicht bij de burger (thuis)

• Innovatie van zorgprocessen:

• Waarin burgers serieuze rol vervullen (zelf- en samenredzaamheid)

• Waarin meerdere (zorg-)organisaties samenwerken

• Waarin technologie een grotere rol speelt

Waarom een PGO?

Autonomie 
cliënt/burger 

vergroten

Verbeteren 
kwaliteit en 
veiligheid 
zorg/leven

Verlagen 
kosten per 

cliënt/burger



Drie pijlers van Quli ...

MijnZorgnetwerk

MijnZorggegevens

MijnAppotheek



1. De burger beschikt over zijn eigen gegevens die dus niet meer versnippert en moeizaam toegankelijk zijn in 
allerlei e-dossiers (van professionals)

2. De burger kan zelf gegevens – die hij belangrijk vindt of op verzoek van professionals – toevoegen en bijhouden

3. De burger kan zijn gegevens delen met professionals en anderen en hoeft dus niet steeds zijn verhaal opnieuw te 
doen

4. Burger in de regie – kan, zelf én samen met zijn netwerk, beter beslissen en uitvoeren. Dit komt ten goede aan 
welbevinden, vitaliteit en gezondheid.

5. Burger kan beter de coördinatie doen in zijn eigen zorgnetwerk (tussen bijvoorbeeld zorgprofessionals van 
verschillende zorgorganisaties). Hierdoor verbetert toegankelijkheid, kwaliteit én veiligheid van zorg.

6. Burger gebruikt zijn netwerk beter waardoor minder professionele hulp nodig is. Dit is beter en goedkoper voor 
alle partijen.

7. Burger heeft (ook) digitale interactie met de zorgorganisatie, dat is beter en efficiënter voor alle partijen

8. De burger kan gebruik maken van allerlei functionaliteit en app’s in relatie tot zijn eigen behoefte en gegevens

9. …

10. …

Why: belofte Quli voor burgers …



MedMij …



MedMij/Proves: Beproeving in meerdere fasen …

Fase 1 – Q1 2018 Fase 2 – Q2 2018 Fase 3 – Q3 2018

Identificatie, authenticatie en autorisatie

Authenticatie burger PGO middel + DigiD Substantieel

Onderzoek privaat middel (eIDAS Hoog)

Optioneel: privaat middel VWS (eIDAS 

Hoog)

Autorisatie en toestemming OAUTH2 GTS TR (PGO>ZA en ZA>PGO) GTS TR (PGO>ZA en ZA>PGO)

BSN-issue Mapping userID <> BSN in ZA-GW/LS-PGO Optioneel: oplossing met polymorfe 

pseudoniemen

Toegang tot MedMij netwerk Opzet van de PKI (whitelist)

Toegang tot LS-PGO Aansluiten conform voorwaarden

Functionaliteit

Vinden zorgaanbieders Via ZAB Via Verwijsindex/GTS abo.reg + ZAB

Opvragen gegevens bij zorgaanbieder Ja, zie “informatiestandaarden en routes”

Abonneren/notificeren Ja + opvragen gegevens na notificatie

Delen van gegevens met zorgaanbieder Ja, informatiestandaarden en routes n.t.b.

Vinden van gateways Via XML-bestand in PGO-GW en via ZAB

Informatiestandaarden en routes

Direct  XIS Onderdelen BGZ PDF-A Optioneel: afspraken

Via LSP Medicatie Medicatie Optioneel: huisartsgegevens, labuitslagen

Via XDS Labuitslagen Optioneel: beelden



MedMij afspraken

zorgaanbiedersdomeinpersoonsdomein

Functionele scope eerste fase ….

Bevragen zorgaanbiederslijst

Toekennen autorisatie 

gegevensuitwisseling

Verzamelen 

gezondheidsinformatie



Routes eerste en tweede fase (1) …

E: Vanad

ZA-Gateway

H: Chipsoft (Reinier Haga Groep, 

Erasmus MC)

G: VZVZ / DXC

A: Quli, Patient1

B: Zorgkluis

LSP

PGO + 

PGO Gateway
EPD/ZIS

medicatie

raadplegen ZAB

AIS*
medicatie gespreid

BGZ 

PGO + 

PGO Gateway

raadplegen ZAB medicatie

vertaling

medicatie

1

2

3

ZA Gateway

vertaling

K: Philips

PGO

labuitslagen
raadplegen ZAB

7

I: ?

RS-XDS LIS

labuitslagen

labuitslagen

*) In de use case wordt gebruik gemaakt van de simulatie XIS van VZVZ, zoals ingezet bij de ketentest LSP.



Voorbeeld van werking Quli ‘onder MedMij’…

https://youtu.be/5q5VcmvMkxA

https://youtu.be/5q5VcmvMkxA

