MIJN
KINDDOSSIER

MEER
INFORMATIE

of contact?

JGZ.130.10

Op www.ggdgelderlandzuid.nl/
mijnkinddossier vind je meer informatie
en veelgestelde vragen en antwoorden.
Staat je vraag er niet bij of lukt het
niet om een afspraak te verplaatsen
in Mijn Kinddossier? Stuur een
mail naar jeugdgezondheidszorg@
ggdgelderlandzuid.nl of bel met een van
onze medewerkers via 088 – 144 71 11.

VRAGEN?
www.ggdgelderlandzuid.nl/
mijnkinddossier

JEUGDGEZONDH EIDSZORG
T 088 – 144 71 11 / maandag t/m
vrijdag van 8.00 – 17.00 uur
E jeugdgezondheidszorg@
ggdgelderlandzuid.nl
I www.ggdgelderlandzuid.nl/
jeugdenopvoeden

Alle belangrijke informatie over de
ontwikkeling, groei en opvoeding van
jouw kind digitaal toegankelijk

Hoe WERKT
Mijn Kinddossier?

Onze Jeugdgezondheidszorg
werkt met Mijn Kinddossier.
In Mijn Kinddossier staat alle
belangrijke informatie over de
ontwikkeling, groei en opvoeding
van jouw kind (0-12 jaar).
Je kunt er ook online een
afspraak verplaatsen of een
vragenlijst invullen.

Ga naar www.mijnkinddossier.nl en log in
met je DigiD. Nog geen DigiD? Vraag dit
dan eerst aan via www.digid.nl.
Log je voor de eerste keer in? Dan vragen
we je één keer om je telefoonnummer(s)
en e-mailadres in te vullen. Dit doe je
onder ‘mijn gegevens’. Deze gegevens
zijn belangrijk voor ons. We hebben ze
nodig om uitnodigingen (via mail) en
herinneringen (via sms) te kunnen sturen.
Na het inloggen kun je:
• Afspraken bekijken of verplaatsen.
• Groeidiagrammen van je kind bekijken.
• Opvoedinformatie vinden.
• Een advies van de jeugdverpleeg
kundige of jeugdarts teruglezen.

Wat KUN JE
met Mijn
Kinddossier?
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Hoe zit het met
de PRIVACY EN
VEILIGHEID van
Mijn Kinddossier?
Inloggen in Mijn Kinddossier is voor
ouder(s) of voogden alleen mogelijk met
DigiD. Dit zorgt ervoor dat de gegevens
van jouw kind veilig zijn.
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Groei

Afspraak wijzigen

Gezondheidsonderzoek

Adviezen

Informatie

Op het consultatiebureau
meten en wegen we jouw
kind en laten we de groei
diagrammen zien. Deze
kun je op ieder gewenst
moment zelf bekijken in
Mijn Kinddossier.

Komt de gemaakte
afspraak niet goed uit?
Verplaats de afspraak dan
online via Mijn Kinddossier.
Het nieuwe tijdstip en
de locatie ontvang je via
de e-mail.

De vragenlijsten voor het
gezondheidsonderzoek op
school vul je gemakkelijk
online in. De resultaten van
het onderzoek lees je in
Mijn Kinddossier.

Tijdens de afspraak krijg
je adviezen over de
gezondheid, ontwikkeling,
groei en opvoeding. Lees
deze adviezen na de
afspraak nog eens rustig
terug in Mijn Kinddossier.

Bekijk folders en websites
met betrouwbare infor
matie over opvoeden en
opgroeien.

