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Inleiding 
In deze handleiding lees je stap voor stap hoe je zorggegevens in Quli kan ophalen en hoe je deze 

gegevens op een later moment weer kan terugzien. Je kan ook een video bekijken. 

https://youtu.be/lZDpD7P6W_k 
 

Wat is Quli? 

Quli is een persoonlijke gezondheidsomgeving, afgekort PGO. Quli biedt je de mogelijkheid om 

op een veilige manier zorggegevens op te halen. Dit gebeurt volgens de strenge eisen van 

MedMij. Je gegevens zijn dus veilig en privé.  

 

Wil je meer weten over MedMij? Bekijk dan deze video: https://youtu.be/XA8V5iObLqo 

 

DigiD app instellen 
Om gegevens via MedMij op te halen moet je inloggen met DigiD. Dit kun je het beste doen met 

de DigiD app. Lees 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 

 

Account aanmaken en 2-Staps verificatie instellen 
Heb je een QR-code of directe praktijklink van je zorgverlener ontvangen, dan wordt je 

automatisch begeleidt bij het aanmaken van een account en het instellen van de 2-Staps 

verificatie. Je volgt de instructies die je krijgt. Hierna kom je direct bij het ophalen van de 

gegevens (Stap 4, blz. 6). Het ophalen start dan in het scherm waar je kunt kiezen welk type 

gegeven je wil gaan ophalen.  

 

Heb je geen directe praktijklink of QR-code ontvangen volg dan de stappen hieronder voor het 

aanmaken van het account en het instellen van de 2-Stapsverificatie: 

 

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-mailadres. Op dat e-mailadres krijg je een mail met instructies om het account af te 

maken en je wachtwoord in te stellen. 

 

In deze video wordt het aanmaken van een account uitgelegd:  

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

 

2-Staps Verificatie instellen 
Om gegevens op te kunnen halen is het noodzakelijk dat je 2-Staps Verificatie instelt. Daarmee 

zijn je (medische) gegevens altijd extra beveiligd met een code die je via een authenticator app op 

je telefoon krijgt, of via SMS.  

 

1. Log in bij Quli via https://mijn.quli.nl   

2. Kies voor Mijn Profiel in het menu aan de linker kant van het scherm.  

3. Klik op 2-Staps Verificatie 

4. Koppel je authenticator app door de QR-code in te scannen met je mobiele telefoon, of geef je 

telefoonnummer op als je de beveiligingscodes via SMS wil ontvangen. 

 

In deze video wordt het instellen van 2-Staps Verificatie uitgelegd:  

https://www.youtube.com/watch?v=bsxVb-GyknI&t=9s 

https://youtu.be/lZDpD7P6W_k
https://youtu.be/XA8V5iObLqo
https://www.digid.nl/inlogmethodes/digid-app
https://www.digid.nl/stappenplan/digid-app-activeren
http://www.quli.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=CXGttMwxKpI
https://mijn.quli.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=bsxVb-GyknI&t=9s


 

 

 

 

 

Handleiding zorggegevens ophalen (MedMij)| Classificatie – publiek| Versie – 1.4 | Datum – 28-03-2022 | © Quli B.V.  -4- 

 

 

Zorggegevens ophalen 
Heb je een QR-code of directe link naar jouw zorgverlener gekregen? Sla dan stap 1 t/m 3 over en 

ga naar stap 4. Met de QR-code of directe praktijklink kom je automatisch uit bij het kiezen van 

het type gegevens dat je bij deze zorgverlener wil gaan ophalen. 

 

Heb je geen QR-code of directe praktijklink gekregen, volg dan onderstaande stappen. 
 

Stap 1: Inloggen  
Ga naar https://mijn.quli.nl. Je logt in met je e-mailadres en je wachtwoord.  

 

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

 

 
 

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

gekregen en klik op de knop Controleer Code. 

 

 
 

Stap 4: Haal jouw gegevens op 
Heb je een QR-code of directe praktijklink naar je zorgverlener gekregen dan start je met ophalen 

op de pagina waar je het type gegevens kiest (blz. 6). 

 

Heb je geen QR-code of directe praktijklink gekregen, volg dan onderstaande stappen: 

  

https://mijn.quli.nl/
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Klik op Gegevens ophalen.  

 

In het volgende scherm zoek je de zorgaanbieder op waar je zorggegevens gaat 

ophalen.  

 

 

 
 

Vul bij Zorgaanbieder de naam, of een gedeelte van de naam van de 

zorgaanbieder in en eventueel de Plaats. Klik op Zoek. 
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Quli geeft vervolgens aan welk type gegevens je bij deze zorgaanbieder kan 

ophalen:  

 

 

  
 

Klik op het type gegeven dat je wil ophalen, bijvoorbeeld Huisartsgegevens. 

Je krijgt een melding dat je moet inloggen met je DigiD: 

 

 

Klik op OK. 

 

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

gegevens op te halen.  

 

Als dat gelukt is worden de gegevens opgehaald en zie je de gegevens in Quli. 

Hieronder een zie je een voorbeeld van Huisartsgegevens.  
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Opgeslagen gegevens bekijken 
Alle opgehaalde gegevens worden in je Quli account veilig opgeslagen. Je kan deze op een later 

moment opnieuw bekijken en zie je terug wanneer je op de MedMij tegel klikt.  

 

 
 

Klik op de regel of het oogje om je gegevens te bekijken. 

 

Met het slotje kun je anderen uit jouw Quli contacten het recht geven om de gegevens ook te 

bekijken. 

 

Met het prullenbakje kun je de gegevens verwijderen. 
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Mijn Huisarts 
Als je gegevens bij jouw huisarts hebt opgehaald zie je deze ook terug in Mijn Dossier in de tegel 

Mijn Huisarts. Alle gegevens die je ooit hebt opgehaald bij je huisarts zijn hier verzameld en in 

één overzicht verwerkt. Ook kun je hier je gegevens bijwerken door opnieuw je gegevens op te 

halen.  

 

 
 

Bij de huisartsgegevens zie je eerst de samenvatting van jouw laatste 5 bezoeken bij de huisarts. 

Wil je alle gegevens zien dan kies je voor Lijst of Dashboard 

Bij afspraken zie je op welke datum en tijdstip er een afspraak bij de huisarts staat gepland, of 

wanneer je afspraken hebt gehad. 

Bij documenten zie je de documenten die je hebt opgehaald bij je huisarts, zoals verwijsbrieven. 

Let op:  

 Huisartsgegevens, afspraken en documenten zijn verschillende type gegevens en haal je 

apart van elkaar op. 

 Het ophalen van afspraken kan nog niet bij alle huisartsen.  
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Meer uitleg en informatie  
Rechts bovenaan de pagina staat een vraagteken. Als je op dit vraagteken klikt krijg je een 

verkorte uitleg over het ophalen van gegevens via MedMij.  

Op het hoofscherm van Quli staat ook een tegel met meer uitleg en informatie. Deze tegel heet 

Informatie over Quli en ziet er zo uit: 

 

Je vindt hier informatie en uitleg over het ophalen van gegevens via MedMij.  

Vragen over Quli 
Heb je vragen over het gebruik van Quli, of over het ophalen van je gegevens? 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 

In het weekend en op feestdagen is de Servicedesk bereikbaar via mail en voicemail. 

mailto:servicedesk@quli.nl

