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Online in contact met JGZ
Mijn Kinddossier, hét online ouderportaal waarmee u zicht heeft op 
de zorg van uw kind bij JGZ. Het is ook de plek waar u gemakkelijk 
online afspraken kan inzien en wijzigen. 

Wat kunt u in Mijn Kinddossier? 
U kunt als ouder op elk gewenst moment:
 •  Online afspraken inzien en wijzigen
 •  Groeidiagrammen en het vaccinatieschema inzien
 •  Het gegeven advies nalezen
 •  Betrouwbare opvoedinformatie lezen
 •  De mijlpalen van uw kind bijhouden in een persoonlijk dagboekje

Hoe werkt Mijn Kinddossier?
Ga naar www.mijnkinddossier.nl en log in met 
uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. Heeft u nog 
geen DigiD, vraag deze dan aan via www.digid.nl.

Logt u voor de eerste keer in? Vul dan alle contactgegevens in. Om 
optimaal gebruik te kunnen maken van Mijn Kinddossier, moet in ieder 
geval het e-mailadres ingevuld zijn. Check dit dus goed!



Afspraak inzien of wijzigen
Via Mijn Kinddossier kunt u uw afspraken met JGZ inzien. Wilt u de afspraak 
verzetten? Dit doet u online via Mijn Kinddossier. 

Groei en vaccinatieschema
Bij JGZ meten en wegen wij uw kind regelmatig. Deze 
gegevens vertalen we naar een groeidiagram, die u kunt 
zien in Mijn Kinddossier. Ook kunt u het vaccinatieschema 
bekijken. Daarop ziet u welke vaccinaties uw kind al heeft 
gehad en welke er nog aankomen. 

Persoonlijk advies 
Tijdens een afspraak met JGZ, krijgt u vaak gerichte adviezen over bijvoor-
beeld voeding, slapen of andere opvoedvragen. Ging de informatie te snel of 
wilt u het advies nog eens rustig nalezen? Dat kan in Mijn Kinddossier.

Informatie 
In Mijn Kinddossier leest u alles over hoe JGZ werkt en wat u kunt verwach-
ten. Via een overzicht met handige folders en links, heeft u snel toegang tot 
betrouwbare informatie over het opvoeden en opgroeien van uw kind.

Vragenlijsten
In de toekomst wordt Mijn Kinddossier uitgebreid 
en wordt het daarmee mogelijk om voorafgaand 
aan een afspraak, digitale vragenlijsten in te 
vullen. Hierdoor is de professional beter in staat 
om persoonlijke zorg te leveren.

Dagboek 
In Mijn Kinddossier kunt u een persoonlijk 
dagboekje bijhouden. Schrijf hier bijvoorbeeld 
mijlpalen op, zoals de eerste woordjes, bijzonde-
re gebeurtenissen of grappige uitspraken van uw 
kind. Leuk om later terug te lezen! Het dagboek 
is alleen door u in te zien.  



Privacy en veiligheid 
Via Mijn Kinddossier bekijkt u een deel van het Digitaal Dossier Jeugd-
gezondheidszorg. Mijn Kinddossier is alleen toegankelijk voor u als ouder. 
Dus niet voor andere zorgverleners. Om in te loggen heeft u een DigiD 
nodig. Dit zorgt ervoor dat de gegevens van uw kind op een goede manier 
beveiligd zijn. 
 
Contact
Heeft u vragen over Mijn Kinddossier? Stuur dan een e-mail 
naar info@jgzzhw.nl. Lukt het niet om een afspraak te maken? 
Bel dan ons Contactbureau, telefoon: 088 054 99 99 (ma t/m vrij 
van 08.00 tot 17.00 uur). 

Postbus 339 
2700 AH Zoetermeer
www.jgzzhw.nl
info@jgzzhw.nl


