Realiseer jij digitale communicatie in persoonlijke zorgnetwerken?
Dan zoeken wij jou!
Waar gaat het om?
In deze uitdagende functie ontwikkel jij digitale gegevensuitwisseling tussen Quli en systemen van
zorgorganisaties en anderen. Burgers willen zelf over hun zorggegevens beschikken en gebruiken in
hun persoonlijke zorgnetwerk. Quli heeft 17 miljoen digitale kluisjes met “MijnZorggegevens”. Deze
gegevens zijn alleen toegankelijk voor de eigenaar. En die eigenaar wil zijn kluisje vullen en zijn gegevens hergebruiken via digitale communicatie. Jij realiseert deze gegevensuitwisseling.

Herken jij jezelf?
Je wilt impact maken in de gezondheidszorg, in het bijzonder voor mensen met die chronisch ziek zijn
of met beperkingen leven. Je haalt je inspiratie uit moderne communicatie standaarden en technologie. Je weet deze samen met collega’s die geloven in de zinvolle bijdrage van ehealth aan health, in te
zetten voor zinvolle, betrouwbare en veilige gegevensuitwisseling voor gebruikers van Quli.
Je hebt een visie op jouw vakgebied in relatie tot de toepassing en opschaling van ehealth. Je hebt
ervaring met het ontwikkelen van gestandaardiseerde digitale communicatie. Je kunt dat binnen een
open omgeving met grootschalige communicatie en opslag van gegevens. Je bent bekend met relevante standaarden en richtlijnen van MedMij, NFU, Vitaal Thuis en Nictiz. API’s, openEHR, HL7 v3 en
met name het Continuity of Care Record vormen het fundament van jouw werk. CDA en Blue Button
helpen je bij de ontwikkeling van datadefinities en gegevensuitwisseling. Koppeltaal en FHIR zorgen
ervoor dat je sneller je doel bereikt. Daarbij willen we zowel functioneel als technisch voorbereid zijn
voor transformaties naar en certificeringen in andere, internationale omgevingen. Je hebt een WOniveau en minimaal vijf jaar werkervaring met geavanceerde, cliëntgerichte gegevenscommunicatie
in relatie tot elektronische zorgdossiers.
En, boven alles, je vindt het uitdagend om met een energiek en intrinsiek gedreven team hét verschil
te gaan maken in de gezondheidszorg. We werken samen met standaardisatieorganisaties, landelijke
expertisecentra en partnerorganisaties en hun beste specialisten. We gaan je vragen hoe jij verschil
wilt maken!

We bieden


Een plek in de voorhoede van ehealth en PGO ontwikkelingen door integraties met App’s, thuistechnologie, personal care devices en elektronische zorgdossiers



Een inspirerende (werk)omgeving met veel ruimte voor initiatieven en zelfontplooiing



Een afwisselende en uitdagende functie (32-40 uur)



Uiteraard passende arbeidsvoorwaarden

Over Quli
Quli is een ehealth-omgeving die zelfredzaamheid en participatie van burgers in hun persoonlijke
netwerken ondersteunt. Inmiddels zetten veel zorgorganisaties Quli in bij behandeling en/of ondersteuning van mensen.
Quli helpt om mee te blijven doen, baas over eigen gezondheid en zorggegevens te zijn. Kwaliteit van
leven, het sociale netwerk en hulp bij zorgvragen staan centraal. Met Quli kunnen mensen hun behoeften en zorgvragen managen en delen en kunnen zorgverleners deze volgen en aanvullend hulp
bieden. Patiënten en cliënten worden autonomer en maken beter gebruik van hun sociale netwerk.
Met Quli kan iedereen zelf zijn zorggegevens verzamelen, beheren en delen en beschikken over zijn
eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De regie ligt bij de burger, die bepaalt wie toegang
heeft tot gegevens en met wie deze worden gedeeld. Zelfmanagement en zelf- en samenredzaamheid staan voorop. Professionals komen in actie als het nodig is.
Mensen die extra aandacht verdienen, krijgen dit ook. Quli faciliteert mensen. Zo houden we samen
kosten onder controle en door zorg slimmer in te zetten, verbeteren we de toegankelijkheid, kwaliteit en effectiviteit.
Onze maatschappij zet in op toename van autonomie van de burger, samenhangende zorg en gebruik van technologie. Zorg en leven moeten beter en veiliger. Er zal regionaal toenemend aandacht
zijn voor predictie, preventie, personalisatie en participatie. Dit moet leiden tot lagere kosten per
burger.
Quli is gratis voor burgers. Zorgorganisaties en samenwerkingsverbanden investeren in Quli omdat zij
hun doelgroepen willen ondersteunen om toenemend autonoom te kunnen functioneren en zorg en
hulp te bieden zodra dat nodig is. Daarmee nemen die zorgorganisaties regionaal een steeds relevantere positie in en leveren zij hun diensten met een stijgende kwaliteit en veiligheid tegen lagere kosten per burger.

Contact
Heb je interesse in deze functie? We komen graag in contact. Stuur je CV met motivatie dan naar
hans.ter.brake@quli.nl of bel met 06-29525292.
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