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Co-creatoren 



Deelnemers Quli  

• Jeugdzorgorganisaties:  

• Jeugdzorg, Jeugd-GGZ en Jeugd LVB 

• Verpleeg- & Verzorgingshuizen 

• Gehandicaptenzorg 

• RIBW’s en Maatschappelijk Werk 

• Thuiszorg 

• Wijkteams van gemeenten 

• Onderwijsinstellingen 



Patiënt aan het woord 

Dirk Jan van der Pol 
Ex Patient 

Start film 

https://vimeo.com/133324550


Visie 

De gezamenlijke visie achter de ontwikkeling van Quli is dat 

we met eHealth de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg 

kunnen verbeteren en dat de zorgkosten worden 

teruggedrongen. 

 



Toename zelfredzaamheid (cliënt) 

• takenplanner en contacten hebben positief 
invloed op zelfredzaamheid 

• digitale coaches en e-learning worden nog 
beperkt gebruikt, eerste ervaring zijn positief 

• cliënten die Quli hebben gebruikt zijn gemiddeld 
met 16% vooruitgegaan t.o.v. 4% voor de 
controle groep 

Efficiënter werken (medewerker) 

• “zorgen op afstand” en “online delen van 
informatie” werkt tijdbesparend 

• basisfuncties van Quli dragen bij aan efficiënter 
werken 

• 90% van de tijd wordt besteed aan cliënt/sociaal 
netwerk, waarbij 60% bestaat uit cliënt contact 
(1,4 uur zorgtijd winst p.w.) 

http://www.quli-magazine.nl/


Externe Ontwikkelingen 

WMO 

• Versterken van de maatschappelijke participatie van alle 

burgers 

• Korting van 40% op diverse vormen van zorg 

 

Jeugdwet 

• Het realiseren van een nieuw zorgstelsel waarbij het  

versterken van de kracht van gezinnen en het minder een 

beroep doen op professionals centraal staan. 

• Korting van 30% op generalistische en specialistische zorg 



Gevolgen externe ontwikkelingen 

 

1. De cliënt moet de regisseursstoel overnemen van de 

 behandelaar, maar niet zijn rol als professional. 

2.  De behandelaar/ zorgorganisatie moet de zorg efficiënter

 leveren, vanuit bezuinigingsoogpunt. 

3. De cliënt (en diens netwerk) neemt een actievere rol in de 

 zorg, van behandeling tot zelfmanagement. 

 

Deze ontwikkelingen vragen om een andere invulling van ons 

huidige zorgproduct.  



Wat is Quli? & filmpje  



Quli in de Praktijk (Amarant Groep) 

Een normaal begaafd ASS cliënt 

meldt zich aan bij Dr. Leo 

Kannerhuis Brabant.   

Het moment van aanmelding tot 

intake duurt 3 weken.   

Hoe wordt Quli ingezet? 



Quli in de Praktijk (Amarant Groep) 
  

Naschoolse Dagbehandeling werkt met een dagkaart,  waar 

kinderen/ jongeren punten kunnen scoren en beloningen kun

nen verdienen 



Quli in de Praktijk (Amarant Groep) 
  

Jongeren woont op STEK en 

verblijft 4 dagen op de groep.   

Op vrijdag gaat hij naar huis.  

Continuïteit in de medicatie is 

belangrijk,  daarom een taak! 



Begeleider aan 

het woord 

Start film 

https://vimeo.com/133325888


Quli in de Praktijk (Pluryn) 



Quli in de Praktijk (Pluryn) 
  



Quli in de Praktijk (Pluryn) 
  



Hoe zet je Quli in? 



Het verhaal van 

Sandro & Sanne 



Resultaten uit de praktijk 

Berekende gemiddelde zelfredzaamheid door Quli = 20% 

• 22% meer zelfredzaamheid op het gebied van financien  

• 20% meer zelfredzaamheid op het gebied van wonen en 

huishouden 

 

Berekende gemiddelde tijdswinst  door Quli = 34% 

• 16% meer tijd voor werken aan doelstellingen doordat 

online contacten korter duren bij gelijk effect op de doelen  

• 10% meer tijd door toename zelfredzaamheid cliënt en 

netwerk met effect op het behalen van de doelstellingen 



Resultaten uit de praktijk 

• 82% van de cliënten vindt Quli makkelijk te gebruiken. 

• 81% van de medewerkers vindt dat Quli een bijdrage 

levert aan de doelmatigheid van de zorg 

• 76% van de medewerkers vindt dat Quli de kwaliteit van 

de zorg verbetert  

• In totaal bijna 8000 gebruikers 

 

www.quli-magazine.nl 

www.onlinezorgmetquli.nl 

 

 

http://www.quli-magazine.nl/
http://www.quli-magazine.nl/
http://www.quli-magazine.nl/
http://www.onlinezorgmetquli.nl/


Voorbeelden uit de praktijk 

• Filmpje STEK client & medewerker Idris 

 

• Filmpje Piet Manders of Jolita de Jong uit Quli Magazine 



Vragen/opmerkingen/

suggesties? 

www.quli-magazine.nl 
www.onlinezorgmetquli.nl 
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Henske Schipdam 

Pluryn 

hschipdam@pluryn.nl 

 

  

 

Kristof Matheussen  

Amarant Groep 

k.matheussen@idris.nl 

  

Dank u voor uw aandacht! 


