Mijn Kinddossier

Online contact met JGZ

Hoe werkt Mijn Kinddossier?

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 versturen.

Privacy en
veiligheid

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.

Via ‘Mijn Kinddossier’ heb je zicht op de zorg voor jouw kind tot
12 jaar. Je kunt zelf online een afspraak maken of verzetten, zien
welke vaccinaties je kind heeft gehad en adviezen nalezen.

Wat kun je met Mijn Kinddossier?
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Afspraak wijzigen

Komt een 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.
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Vragenlijsten invullen

De vragenlijsten voor het gezondheidsonderzoek vul je gemakkelijk online in.
Dit geldt nog niet voor alle vragenlijsten,
maar het worden er steeds meer.

Folders

Bekijk handige folders en
links naar websites over
opvoeden en opgroeien.

Groei en vaccinaties

Je kind wordt regelmatig gemeten en
gewogen. Al die gegevens worden in
groeidiagrammen gezet. Daarmee kan je
precies zien hoe je kind groeit. Je kunt
ook zien welke vaccinaties jouw kind al
heeft gehad en welke er nog aankomen.
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Persoonlijk advies

In Mijn Kinddossier staan de resultaten
van de onderzoeken en kun je de
adviezen van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige lezen.

Digital Health Care File for your child

Mijn Kinddossier is the online portal for parents giving you insight into the
care of your child at JGZ. It is also the site where you can easily view and
change appointments online.

What can you do with Mijn Kinddossier?
You as a parent can at any time:
• View and change appointments online
• View growth charts and the immunisation programme
• Complete digital questionnaires prior to an appointment
• Read the advice given
• Read reliable information on parenting
• Keep track of your child’s milestones in a personal diary

Meer informatie of contact

Op www.jgzzhw.nl vind je meer informatie en veelgestelde vragen.
Lukt het niet om een afspraak te verplaatsen of heb je vragen?
Stuur dan een mail of bel naar ons Contactbureau.

Contactbureau

088 - 054 99 99

maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 17.00 uur

www.jgzzhw.nl
info@jgzzhw.nl
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How does Mijn Kinddossier work?

Go to www.mijnkinddossier.nl and log in with your DigiD. If you do not have
a DigiD, please request one on www.digid.nl. Are you logging in for the first
time? Then fill in all contact details. In order to be able to make
optimal use of Mijn Kinddossier, your e-mail address is required.
So check this carefully!

