Kiezen voor kwaliteit is de cliënt ten volle in het zorgproces laten participeren. Dit kan door systematisch
feedback te vragen over belangrijke aspecten van dit zorgproces. Door de ervaringen van de cliënt als
leidraad te gebruiken, kan het therapeutisch aanbod beter worden afgestemd. Cliënten voelen zich meer
betrokken en het therapeutisch contact wordt naar een hoger niveau van transparantie getild.
Hulpverleners voelen zich meer geëngageerd en ervaren een sterker gevoel van competentie. Zij krijgen
meer inzicht in hoe zij hun kwaliteiten optimaal kunnen inzetten, afgestemd op het concrete cliëntspoor.
QIT online is een webapplicatie die ontwikkeld werd om de feedbackgeoriënteerde methodiek op een
veilige en gebruiksvriendelijke manier in de klinische praktijk te integreren.

GRATIS STARTERSPAKKET voor hulpverleners die vrijblijvend willen kennismaken met
QIT online. Gedurende 3 maanden kan je ervaren hoe je de kwaliteit van je zorgaanbod
kan optimaliseren en dankzij de gratis webinars maak je een vliegende start!
Meer info op www.qitonline.be of contacteer ons via info@qitonline.be.

In het afgelopen jaar investeerden we in tal van nieuwe ontwikkelingen, waardoor QIT online
geëvolueerd is tot een tool-op-maat, die het zorgproces op tal van manieren ondersteunt:









QIT4kids: deze applicatie voor kinderen, jongeren en hun ondersteunend netwerk is binnen enkele
weken beschikbaar voor het grote publiek. Interesse ? Contacteer ons via info@qitonline.be.
Uitgebreide bibliotheek van vragenlijsten: dankzij een samenwerkingsovereenkomst met
testuitgeverij Pearson is een rijk en gevarieerd aanbod van vragenlijsten beschikbaar.
Alles-in-één: dossierbeheer, verslaggeving en trajectopvolging zijn volledig geïntegreerd in QIT
online om aan de nodige kwaliteitsvereisten te kunnen voldoen.
SPECIAAL VOOR TEAMS: met een gefaseerd vormingsaanbod ondersteunen we het succesvol
implementeren van een feedbackgeoriënteerde therapiecultuur. Naast het uitproberen van een
nieuwe methodiek is de uitdaging voor hulpverleners ook om het engagement blijvend aan te gaan:
de kwaliteit van hun werk te optimaliseren en hun cliënten ten volle laten participeren.
‘Parent online: werken aan herstel met je kind: vanaf februari starten we – in samenwerking met
CGG Ahasverus - met de ontwikkeling van een online interventieprogramma, ter ondersteuning van
ouders met een kind/jongere met psychologische en/of psychiatrische problemen. Deze online tool zal
geïntegreerd worden in de bestaande QIT-applicatie.
Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie via info@qitonline.be

