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Beste ouders/verzorgers,  
 
Hebben jullie al gehoord over Quli? Wil je 
meelezen over de dagelijkse gebeurtenissen van 
je kind? Dat kan! Door Quli kun je meelezen en 
communiceren met de groep. 
 
Quli is een persoonlijke gezondheidsomgeving. 
Quli betekent Quality of life (kwaliteit van leven) 
en is beschikbaar via een app en het web.  
 

 
Veel ouders/verzorgers hebben de wens voor 
een verbetering van de communicatie. Die gaat 
zeker plaatsvinden door middel van Quli. 
 
In een persoonlijke gezondheidsomgeving kun je 
gegevens die een zorgverlener van je heeft 
opgeschreven ophalen, bewaren en bekijken. 
Bij Quli zijn je zorggegevens beveiligd.  
 
Via Quli kun je rapportages en werkdoelen lezen 
van Koraal. 

 
 
 
 
 
 

 
Met Quli kunnen onze kinderen altijd hun 
zorggegevens, afspraken en notities zien. Ze 
kunnen zelf ook informatie toevoegen en 
wijzigen. En ze bepalen zelf met wie ze dit delen 
en wie er mee mag lezen. 
 
Ons kind kan zelfs een online dagboek 
bijhouden als die dat wil.  
 
Quli helpt je om te zorgen voor overzicht. Je kunt 
zelf doelen, resultaten meetwaarde en 
gevoelens opslaan.  Je kunt deze informatie 
delen, zodat je niet steeds dingen opnieuw 
hoeft te vertellen. Dat helpt onze jongeren om 
zelf of samen met anderen beslissingen te 
nemen en doelen te bereiken.  
 
Medicijnen slikken, oefeningen doen, een 
afspraak bij de dokter. Soms is het veel om 
allemaal bij te houden.  
 



Je kunt deze afspraken in de agenda van Quli 
zetten, en eraan herinnerd worden via een 
melding.  
Nog mooier ook koraal/begeleiding kan een 
afspraak aan jouw richten waardoor je deze niet 
vergeet.  
 
Als ouder van jongeren die bij Koraal wonen wil 
je graag goed op de hoogte blijven van hoe het 
met je kind gaat. Je geeft de zorg uit handen, 
maar wilt wel graag zo betrokken mogelijk 
blijven. Dat wordt makkelijker met de 
introductie van Quli. Je kunt meelezen hoe 
het gaat met je kind. Dat is goud waard. 
 
Natuurlijk zitten hier wat haken en ogen aan. 
Want je kind dient toestemming te geven om 
mee te kunnen kijken vanaf 16 jaar. En het is 
voor de leiding natuurlijk best lastig om alles 
zorgvuldig te verwoorden en om te weten wat 
wel of niet handig is om te vermelden. 
 
Het is belangrijk om het gewoon te gaan 
doen. Aan de slag met Quli. Geef je positieve 
input door aan de leiding. Help ze om de 
invoer van Quli makkelijker te maken. 
Natuurlijk zal het even wennen zijn voor 
iedereen, maar hoe eerder we er mee 
beginnen en eraan gaan schaven, hoe beter 
het zal worden. 
 
Het is al mogelijk om gebruik te maken van 
Quli. Vraag ernaar op de groep van je kind, bij 
de visor en geef aan dat je graag deel wilt 
nemen aan Quli. 
 
Op de website van Koraal kun je meer lezen 
over Quli en video’s bekijken 
https://www.koraal.nl/quli 
 
 
Vooraankondiging nieuwjaars aankondiging: 
 
Op dinsdag 17 januari 2023 vindt er een 
nieuwjaarsbijeenkomst plaats voor ouders en 
verwanten. 
Onder het genot van een hapje en drankje 
kennismaken met elkaar . 
Hieronder de uitnodiging 
 
 
 
 
 
 
 

Roy van der Mooren is een Digi coach bij Koraal. 
In het onderstaande interview verteld hij ons 
meer over Quli. 
 

1 Vertel eens iets over jezelf ? 
Mijn naam is Roy van der 
Mooren, en ik ben 1 van de 
Digi coaches binnen Koraal. 
Wij rollen Quli uit voor alle 
cliënten binnen Koraal. 
2 Wat zijn jou grootste 
drijfveren ? 

Een hele tijd geleden heb ik met een cliënt 
gesproken die zijn eigen rapportages uitschreef. 
Dat deed hij niet omdat hij het niet eens was 
met de groepsleiding, maar hij wilde graag 
weten wat er over hem geschreven was en hoe 
hij er zelf naar keek. 
3 Wat inspireert jou ? 
Mijn inspiratie voor Quli komt vanuit de 
dagopvang van mijn dochter die schreven 
vanuit en naar mijn dochter als ze iets aan het 
doen was, en ik kon dat als ouder meelezen.   
4 Wat vind je zo leuk aan je werk ? 
Het is leuk dat ik nou met al mijn collega’s en 
alle cliënten (VG, LVB) maar ook ouders veel 
contact heb en dat was voorheen niet. 
5 Wanneer ben je Quli gaan gebruiken ? 
Vanaf het moment dat ik er van hoorde +- 2 jaar 
geleden. 
6  Wat zijn de voordelen van Quli ? 
De communicatie tussen ouders, 
groepsopvoeders en cliënt. Je gaat elkaar beter 
begrijpen door beide te informeren en niet 
alleen je collega. 
7 Wat hoop je hiermee te voorkomen ? 
Tijdsbesparing en tijdsverspilling tussen 
gesprekken ouders en cliënten. 
8 Waarom zou je ouders Quli aanbevelen ? 
Samenwerking onder elkaar, omdat je een 
systemische opzet maakt. 
 
 
MET Z’N DRIËEN WERK JE SAMEN AAN EEN BETER 
LEVEN VOOR DE CLIËNT !!  
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Heeft u vragen? Bel of mail gerust 
 
Tel: 06-33025557 
Mail: verwantenraadnob@koraal.nl 



 
 

 
 


