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Quli staat voor ‘Quality of life’. Dit is Engels en in het Nederlands betekent dit ; “kwaliteit van leven”
Je spreekt Quli uit als ; Kjoeli.
Quli is een burgerplatform. Dit betekent dat Quli is gemaakt voor elke Nederlander. Het is een veilig
sociaal platform om met familie, je begeleiders en/of andere bekenden informatie te delen en het
past helemaal in deze tijd waarin we steeds meer via de telefoon, computer of tablet doen. Ook in de
zorg.
Quli is een Persoonlijke Gezondheid Omgeving (PGO) en biedt allerlei functionaliteiten om jouw
zelfregie en zelfredzaamheid te vergroten. Daarnaast heb je in Quli ook digitale inzage van je
zorggegevens. Je kunt hiermee jouw persoonlijk plan inzien, je kunt de rapportage meelezen die de
begeleiding schrijft én je kunt zelf informatie toevoegen en wijzigen. Ook bepaal je zelf met wie je
wat wilt delen. Want alle informatie in Quli mag je delen met de mensen die voor jou belangrijk zijn.
Maar alleen wanneer jij ze hier toestemming voor geeft.
Met Quli heb je dus controle over je eigen zorg.
Met Quli ben je eigen baas over je zorg.
Want ; jouw zorg draait om jou!
Jouw Quli is van jou.

Quli is niet van Amarant. Maar Amarant is wél een van de grondleggers en bedenkers van Quli.
Doordat Quli dus niet van Amarant is kun je Quli altijd blijven gebruiken. Ook wanneer je geen zorg
meer krijgt van Amarant.
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Voordat je met Quli kunt gaan werken moet je in het bezit zijn van een eigen emailadres.
Met dit eigen emailadres kun je een Quli account aanmaken.
Een account is een combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee je op internet
toegang krijgt tot een afgeschermde dienst.
Quli is helemaal gratis. Het kost je dus niks.
Heb je nog geen eigen emailadres dan kun je er gratis een aanmaken op bijvoorbeeld ;
www.gmail.com of op www.outlook.com

In de stappen hieronder wordt precies uitgelegd hoe je een account kunt aanmaken; het kan best
ingewikkeld voor je zijn om een account te maken, vraag je begeleider, ouder, broer of zus dan om
hulp.

Ga naar de website van Quli op internet ; www.quli.nl

Klik op de groene balk met de witte letters ‘Maak gratis account aan’

Vul je emailadres in en klik op de paarse balk waarin staat ‘Stuur mij de email’.

Je eigen emailadres wat je al in
gebruik hebt of wat je net hebt
aangemaakt.

Er verschijnt nu vanuit Quli een bericht waarin ze je bedanken voor je interesse en aangeven dat ze
jou een email hebben gestuurd naar het emailadres wat je hebt opgegeven.

Wanneer je nu naar je mailbox gaat dan zie je dat je een email hebt gekregen van Quli. Wanneer je
deze mail opent zie je het volgende bericht ;

Klik op deze groene balk om je
account aan te maken
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Je krijgt nu een scherm waarop jij je naam en je wachtwoord in moet vullen.
Ook moet je akkoord gaan met de gebruikersvoorwaarden. Klik hierna op de paarse balk met
‘account aanmaken’

Vul hier je eigen Voor –en achternaam in

Vul een zelf te kiezen wachtwoord in
Ga akkoord met de gebruikersvoorwaarden

En klik op ‘account aanmaken’

Wanneer je dit goed hebt gedaan krijg je de volgende melding;

Vul een zelf te
kiezen
wachtwoord in

Je hebt nu een Quli account!
En je kunt direct inloggen door op de paarse knop ‘Inloggen’ te klikken.

Om ervoor te zorgen dat Quli weet dat jij zorg krijgt van Amarant en jou de juiste gegevens laat zien,
moet jouw Quli-account verbonden worden aan Amarant.
Deze verbinding maak je IN Quli. Log dus eerst in

Nadat je hebt ingelogd kom je op je startscherm, met links je menu en rechts alle tegels.
Je hebt direct toegang tot alle tegels, met uitzondering van de tegel Mijn Dossier ( deze zie je nu wel
maar is nog niet actief) en de Amarant informatie tegel. ( deze is nog niet in beeld)
Deze tegels kun je pas gebruiken op het moment jij aan Amarant bent verbonden.
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Om je te verbinden met Amarant klik je in het menu op ‘Mijn zorgorganisaties’

Dan krijg je onderstaand scherm te zien;

Kies nu voor ; “nieuwe verbinding als cliënt”

Je krijgt nu een scherm te zien waarop je een nieuwe verbinding toe kan voegen ;

Vul de gegevens in en kies achter ‘Organisatie’
voor Amarant.
Het cliëntnummer ( = je PlanCare2 nummer) mag
je overslaan wanneer je dit niet weet.
En klik daarna op ‘opslaan’.
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Op het moment je organisatie ‘Amarant’ kiest verschijnt in hetzelfde scherm een ‘knop’ waaronder
de gebruikersvoorwaarden van Amarant beschreven staan én een vakje waarin je jouw akkoord moet
aanvinken.
Vergeet hierna niet om op te slaan.

Als je deze stappen goed hebt doorlopen ben je bijna verbonden aan Amarant.
Jij ziet dit door onderstaande afbeelding op je scherm;

Je krijgt nu een email van Quli waarin ze aangeven dat jouw verzoek, tot verbinding aan Amarant, in
behandeling wordt genomen.

Zodra je verzoek is geaccepteerd/ goedgekeurd krijg je van Quli weer een email.

Je ontvangt hiervan óók een melding in je Quli account.
Deze melding zie je in het menu terug bij ‘Meldingen ‘
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Klik op ‘meldingen’ en de inhoud van
de melding wordt getoond.

Via het menu kun je bij ‘Mijn zorgorganisaties’ ook zien dat je verbonden bent aan Amarant.
Ben je verbonden, dan zie je onderstaand scherm ;

Klik op het ‘+ je’

Direct na het versturen van je verzoek tot ‘verbinding’ zie je bij ‘status’ dat jouw verzoek in
behandeling is genomen

En zodra je verzoek is geaccepteerd zie je bij ‘status’ dat jouw verzoek is geaccepteerd.
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Let op ; Jij, als cliënt, kunt aan meerdere organisaties verbonden worden wanneer je van
verschillende organisaties zorg ontvangt. Je kunt jezelf aan iedere organisatie, van wie je zorg krijgt,
verbinden. Je herhaalt gewoon het proces van “nieuwe verbinding als cliënt” door op deze knop te
klikken.
Je zult nu ook ontdekken dat jouw startscherm is veranderd. De ‘Mijn Dossier’ tegel is nu paars en je
hebt de ‘Amarant tegel’ in beeld ;

Links op je startscherm vind jij het menu.

Wanneer je op het gekleurde woord ‘Quli’ klikt
dan ga je terug naar je startpagina.
Wanneer je klikt op de ‘grijze kop’ ga je direct
door naar ‘Mijn Profiel’.
Je kunt een profielfoto toevoegen door in het
menu op “mijn Profiel’ te klikken en daarin de
tegel ‘Profielfoto’ te openen.

Kijk voor meer informatie ook in de uitgebreide handleiding van Quli waar alle
functionaliteiten van Quli worden uitgelegd.
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Je vindt deze tegel op je startscherm

Om ‘contact’ van elkaar te kunnen zijn in Quli heb je allebei een EIGEN Quli-account nodig. Want
zonder account kun je niet met elkaar communiceren.
Wanneer je contact van elkaar bent kun je op een veilige manier gegevens delen en de ander
toegang geven tot functionaliteiten die jij wilt delen met je contact.
Je kunt in deze tegel zelf contacten uitnodigen om deel uit te gaan maken van jouw persoonlijke
netwerk. Voor deze uitnodiging maakt het niet zoveel uit of ze al wél of nog niet een eigen Quliaccount hebben.
- Heeft de uitgenodigde persoon al wél een Quli-account ; dan ontvangt hij/zij een mail met
jouw uitnodiging om contact te worden.
- Heeft de uitgenodigde persoon nog géén Quli-account ; dan ontvangt hij/zij een mail met
jouw uitnodiging én de vraag om een account te maken.
Om een persoon toe te voegen aan je contacten heb je zijn of haar emailadres nodig.
Open je de tegel ‘contacten’

Klik op de lichtgrijze tegel ‘Contactpersonen beheren’ waardoor een volgende tegel verschijnt en de
lichtgrijze tegel ‘Contactpersonen beheren’ blauw wordt ;

Klik nu op de lichtgrijze tegel ‘Contactpersoon uitnodigen’

Type hier het emailadres van de
persoon die je wilt uitnodigen

Hier kun je een persoonlijke
boodschap typen. Als je dat wilt.

Let op ; Je hebt het e-mailadres van de ander nodig omdat deze uitnodiging als een gewone email
verstuurd wordt naar het emailadres van de persoon met wie je ‘contact’ wilt worden.
Door rechtsboven op “e-mailadres toevoegen “ te klikken kun je meerdere personen tegelijk
uitnodigen. Klik op “uitnodiging versturen”.
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Je krijgt direct een melding dat jouw uitnodiging is verstuurd.

De persoon waarmee je in Quli ‘contact’ wilt worden die je een uitnodiging hebt gestuurd, ontvangt
van Quli een email waarin precies uitgelegd staat wat hij/zij moet doen om het verzoek te
accepteren.
Je hebt zelf de keuze om ….. toe te
laten tot je contacten.
Ken je deze persoon niet? Sluit deze
mail en doe verder niets.
Ken je deze persoon, maar wil je
geen contact maken via Quli? Sluit
deze mail en doe verder niets.
Ken je deze persoon en wil je zelf
ook contact maken met …….?





Log in in Quli via
onderstaande knop.
Ga naar Contacten en klik op
de grijze tegel met de naam
van ……..
Accepteer het contact.

Je uitgenodigde contact heeft vanuit de mail die hij/zij van Quli heeft gekregen de mogelijkheid
om DIRECT ( vanuit die mail) in te loggen in Quli.

De uitgenodigde persoon ziet in de groene ‘contact tegel’ dat hij/zij 1 nieuwe uitnodiging heeft.

Bij ‘Meldingen’ in het menu ziet hij/zij ook dat er een nieuwe melding is.
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Als je klikt op de tegel ‘contacten’ zie je het ‘contactverzoek’ terug in een tegel die grijs is.

Als je op die tegel klikt krijg je de mogelijkheid om het ‘contact’ te weigeren of te accepteren.

Wanneer je het ‘contact’ accepteert wordt de tegel blauw en zijn jullie toegevoegd aan elkaars
netwerk.

Ga hiervoor naar ‘Mijn Profiel’ in het menu ( links) en klik op ‘Toegang geven’

Om elkaars Quli pagina’s in te kunnen zien MOET je ‘contact’ van elkaar zijn.
Je bepaalt ZELF wát die ander in mag zien van jou. Dit kan voor ieder contact verschillend zijn. Maak
je bijv gebruik van de tegel “Dagboeken” en wil je jouw dagboek(en) met niemand delen, dan geef je
aan niemand toegang tot deze tegel. En wil je bijv wél jouw agenda delen met je begeleiding, dan
geef je hen toegang tot jouw tegel ; “Taken & Agenda”.
Als je op de tegel “Toegang geven” klikt zie je op je scherm dat al jouw contacten onder elkaar staan.
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Klik op het blauwe +je achter de naam
aan wie je toegang wilt verlenen en dan
zie je de functionaliteiten waarvoor je
toegang kunt verlenen.

Achter de functionaliteit zie je een schuifje staan met een ‘wit’ bolletje. Door het schuifje naar rechts
te plaatsen wordt het bolletje ‘groen’ daarmee geef je die persoon toegang tot die functionaliteit.
Je kunt dit altijd weer wijzigen door het “schuifje” naar links te zetten zodat het weer wit wordt en
die persoon niet langer toegang heeft tot deze functionaliteit.

Door hierna op het blauwe minnetje te klikken, rechtsboven achter de naam, sluit je dit veld weer.
Het verlenen van toegang kun je op deze manier voor ieder ‘contact’ en per functionaliteit instellen.
Je bepaalt hierbij ZELF en PER CONTACT waar iemand toegang voor krijgt.
Belangrijk ; helemaal onderaan de pagina zit de knop ‘opslaan’. Vergeet niet op te slaan.

Wanneer jij, om wat voor reden dan ook, het ‘beheer’ van je Quli account wilt overdragen aan een
van je contacten ( bijv aan je vader, moeder of wettelijk vertegenwoordiger) dan kan dit. Belangrijk
voor jou om te weten dat je hiermee geen rechten meer hebt in je account. Uiteraard kun je er nog
wel in werken je kunt dan geen tegels meer toevoegen of verwijderen, of geen toegang verlenen tot
tegels maar ook geen instellingen meer wijzigen. Deze rechten behoren dan tot de ‘beheerder’
Het beheer van je account draag je
over via de tegel ‘Toegang geven’ ,
helemaal onderaan je lijst met al je
contacten.
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Onder de Amarant tegel kun je meelezen met
je rapportage. Je vindt deze tegel op je
startscherm.

Voordat jij je eigen rapportage mee kunt lezen in Quli, moet de rapportage voor jou worden
opengesteld. Er wordt namelijk door begeleiding gerapporteerd in PlanCare2 (=PC2).
Hierdoor moet er een koppeling gemaakt worden tussen Quli en PC2.
Deze koppeling kun je NIET zelf maken. Dit wordt gedaan door Functioneel beheer door jouw unieke
PlanCare2 nummer te koppelen aan je Quli account.
Het is belangrijk om bij jouw begeleider aan te geven dat je graag je rapportage mee wilt lezen. Jouw
begeleiding moet hiervoor een formulier invullen wat te vinden is op de Quli pagina van SAM en op
SAM onder; Weten & Regelen – Alles over cliëntzorg – Methodisch werken en Professioneel
handelen – Onder de ‘D‘ Delen cliëntdossier.
Wanneer de koppeling is gemaakt dan kun je direct meelezen in je rapportage. Ook de rapportage
die al eerder is gemaakt. Teruglezen kan tot 1 januari 2019.
Onder de Amarant tegel zie je verschillende tegels die alleen voor Quli gebruikers die aan Amarant
verbonden zijn zichtbaar zijn. Quli gebruikers van andere zorg-organisaties zien deze tegels dus niet.

Om mee te kunnen lezen klik je op de tegel ‘Amarant lezen in PC2’ .

Je zit gelijk in de Rapportages ; te zien aan de Paarse letters. Je ziet nu alle rapportage van de laatste
4 weken. Als je wilt kun je deze periode korter of langer maken door op het pijltje achter “Laatste 4
weken” te klikken.

Bij het pijltje achter “Alle categorieën” kun je kiezen uit welke categorie je de rapportage wilt lezen.

Een tweede manier om mee te lezen in de rapportage ;
Klik in het scherm, zoals hieronder, op “MIJN PLAN “ ( je ziet dit woord dan Paars worden)

Klik op het pijltje achter Basisplan
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Dit scherm verschijnt ; hierop zie je jouw doelen en de clientspecifieke afspraken
(ondersteuningsafspraken) die gemaakt zijn. De paarse vakjes met een kubus erin geven het domein
aan waarop je een doel (hulpvraag) hebt. Klik je op zo’n paars vakje óf op het blauwe + je want dan
“opent” dit doel zich.

Klik nu op dit icoontje om je rapportage te kunnen inzien

Wanneer jij je hele persoonlijk plan wilt inzien dan moet je klikken onder ‘Documenten’ op het
‘icoontje’ achter ‘basisplan’

Met het linker icoontje open je het document en met het rechter icoontje kun je het document
opslaan in je dossier. Je slaat het document hiermee op onder de tegel Mijn Bestanden.
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Wanneer de rapportage voor jou is opengesteld kun je, wanneer je dit graag wilt, toestemming
geven aan een of meer van je ‘contacten’ om jouw rapportage in te zien.
De inzage in jouw rapportage voor een ‘contact’ moet door de begeleiding worden aangevraagd via
een formulier tot openstelling rapportage op de Quli pagina van Intranet. Bespreek dit dus met je
begeleiding zodat zij dit kunnen regelen voor je.
Wanneer het gaat om je wettelijk vertegenwoordiger dan wordt je rapportage opengesteld en hoef
je hier zelf niks meer voor te doen. Na openstelling heeft de wettelijk vertegenwoordiger direct
toegang.
Wanneer het echter gaat om een ‘gewoon’ contact ( dus iemand die NIET je wettelijk
vertegenwoordiger is) dan moet je wél zelf nog iets instellen in je account.
Open hiervoor de paarse tegel ‘Mijn Dossier’

Klik nu op het ‘slotje’ rechtsboven in de paarse balk. Je ziet al jouw ‘contacten’ en je kunt nu PER
contact aangeven wie er inzage krijgt. Wanneer dit eenmaal is ingesteld kunt je het altijd weer
ongedaan maken ( dus de toegang tot jouw rapportage weer terugtrekken)

Je kunt PER contact instellen of hij/zij inzage mag in jouw rapportage. In het begin zal achter al jouw
contacten het ‘minnetje’ te zien zijn. Een ‘minnetje ( - ) betekent GEEN toegang.
Wanneer je een contact toegang wilt geven tot jouw rapportage dan klik je op het ‘minnetje’
waardoor dit verandert in een ‘plusje’. Een ‘plusje’( + ) betekent WEL toegang.
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