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Inleiding 
In deze handleiding lees je stap voor stap hoe je documenten en huisartsgegevens in Quli kan 

ophalen en hoe je deze gegevens op een later moment weer kan terugzien. Je kan ook een 

filmpje bekijken: https://youtu.be/94ul4YZ5wmM 

 

Quli is een persoonlijke gezondheidsomgeving, afgekort PGO. Quli biedt patiënten de 

mogelijkheid om op een veilige manier zorggegevens op te halen. Dit gebeurt volgens de strenge 

eisen van MedMij. Wil je meer weten over MedMij? Bekijk dan dit filmpje: 

https://youtu.be/XA8V5iObLqo 

 

Voorbereiding 

Stap 1: Account aanmaken 
Ga naar www.quli.nl en klik op Maak gratis account aan. Om een account aan te 

maken vraagt Quli naar je e-mail adres. Op dat e-mail adres krijg je een mail met 

instructies om het account af te maken en je wachtwoord in te stellen. 

Stap 2: 2-Staps Verificatie instellen 
Om gegevens op te kunnen halen is het noodzakelijk dat je 2-Staps Verificatie 

instelt. Daarmee zijn je (medische) gegevens extra beveiligd met een code die je 

via SMS of via een authenticator app op je telefoon krijgt.  

 

 Log in bij Quli via www.quli.nl  

 Kies voor Mijn Profiel in het menu.  

 Klik op 2-Staps Verificatie 

 Geeft je telefoonnummer op als je de beveiligingscodes via SMS wil 

ontvangen of koppel de authenticator app door de QR code in te scannen 

met je mobiele telefoon. 

Stap 3: DigiD app instellen 
Om gegevens via MedMij op te halen bij de huisarts moet je ook inloggen met 

DigiD. Hiervoor is een extra hoog beveiligingsniveau ingesteld. Daarom moet je de 

DigiD app gebruiken. Lees hier meer over het instellen en gebruik van de DigiD 

app:   

 https://www.digid.nl/inlogmethodes/digid-app 

 https://www.digid.nl/stappenplan/digid-app-activeren 

 

  

https://youtu.be/94ul4YZ5wmM
https://youtu.be/XA8V5iObLqo
http://www.quli.nl/
http://www.quli.nl/
https://www.digid.nl/inlogmethodes/digid-app
https://www.digid.nl/stappenplan/digid-app-activeren
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Huisartsgegevens en documenten ophalen 
 

Stap 1: Inloggen in Quli 
Ga naar www.quli.nl. Klik op de knop rechts bovenin om in te loggen. Je logt in 

met je e-mailadres en je wachtwoord. Als je bent ingelogd in Quli zie je 6 tegels. 

Dit noemen we het hoofdscherm: 

 

 

Stap 2: Klik op de MedMij tegel  
Deze tegel ziet er zo uit: 

 

Stap 3: Voer de beveiligingscode in voor de 2-Staps Verificatie 
Via SMS, of via de authenticator app krijg je een code. Vul de code in die je hebt 

gekregen en klik op de knop Controleer Code. 

 

 
 

http://www.quli.nl/
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Stap 4: Haal gegevens op 
Vul bij Zorgaanbieder de naam, of een gedeelte van de naam van de 

huisartsenpraktijk in en klik op Zoek: 

 

 

Quli geeft aan welke gegevens je bij deze zorgaanbieder kan ophalen: 

   

 

Kies voor documenten of voor huisartsgegevens. 
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Je krijgt een melding dat je moet inloggen met je DigiD: 

 

 

Klik op OK 

 

Log in met gebruik van je DigiD app en geef toestemming om via MedMij je 

gegevens op te halen.  

 

Als dat gelukt is worden de gegevens opgehaald. 
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Opgehaalde documenten 
Als je documenten hebt opgehaald dan ziet dat er zo uit: 

 

 
 

 

Je ziet de lijst met documenten die je hebt opgehaald. Sla de documenten op.  

 

Opgeslagen documenten vind je terug onder de tegel Mijn Dossier, bij Mijn bestanden: 

 

 
 

LET OP:  Het kan even duren voordat de documenten zijn verwerkt en je ze kunt bekijken in 

Mijn bestanden. Lukt het niet meteen, probeer het een paar minuten later nog een 

keer.  

 

  



 

 

 
Handleiding documenten en gegevens ophalen| Classificatie – publiek| Versie – 1.0 | Datum – 21-06-2021 | © Quli B.V.       -8- 

 

 

Opgehaalde huisartsgegevens 
Heb je huisartsgegevens opgehaald dan ziet dat er zo uit: 

 

 
 

Klik op een tegel om te zien welke gegevens er zijn opgehaald. Bijvoorbeeld Contactverslagen. 

Dat ziet er zo uit:  

 
 

Door op het plusje te klikken open je de gegevens.  

 
De huisartsgegevens worden automatisch in je Quli account opgeslagen. Je kan deze op een later 

moment opnieuw bekijken. Ga naar Mijn Dossier en kies voor de tegel Jouw zorggegevens: 

 

Klik op de regel met huisartsgegevens die wil terugzien om de gegevens opnieuw te bekijken. 
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Meer uitleg en informatie  
Op het hoofscherm van Quli staat ook een tegel met meer uitleg en informatie. Deze tegel heet 

de Quli informatietegel en ziet er zo uit: 

 

Je vind hier meer informatie en uitleg over het ophalen van gegevens via MedMij en het gebruik 

van de DigiD app.  

Wil je meer weten over Quli bekijk dan dit filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=ST8Ruc6OzGc 

Vragen? 
Heb je vragen over het gebruik van Quli? Neem contact op met onze servicedesk. 

De servicedesk van Quli is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 17:00 uur. 

Mail:  servicedesk@quli.nl 

Telefoon: 026-7920000 

Je kunt ook chatten met de servicedesk door in Quli in het menu te klikken op Help en daar een 

bericht achter te laten. 

In het weekend en op feestdagen is de servicedesk van Quli bereikbaar via mail en voicemail. 

https://www.youtube.com/watch?v=ST8Ruc6OzGc
mailto:servicedesk@quli.nl

