
Groei
Op het consultatiebureau 
meten en wegen we uw kind en 
laten we de groeidiagrammen 
zien. Deze kunt u op ieder 
gewenst moment zelf bekijken 
in Mijn Kinddossier.
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Afspraak wijzigen
Komt de gemaakte afspraak 
op het consultatiebureau niet 
goed uit? U kunt online de 
afspraak verplaatsen. Het nieuwe 
tijdstip en de locatie wordt 
bevestigd per e-mail.
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Advies
Adviezen rondom gezondheid, 
ontwikkeling, groei en 
opvoeding van uw kind kunt u 
nog eens rustig teruglezen in 
Mijn Kinddossier. 
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Informatie
Onder de button “opvoeden” 
vindt u handige folders en 
websites met betrouwbare 
informatie over opvoeden 
en opgroeien. 
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Gezondheidsonderzoek
De vragenlijsten voor het 
gezondheidsonderzoek op school 
kunt u gemakkelijk online invullen. 
De resultaten van het onderzoek 
worden via Mijn Kinddossier aan 
u teruggekoppeld.
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Mijn Kinddossier
Online uw afspraken inzien met de 
Jeugdgezondheidszorg en informatie volgen 
over de gezondheid, groei, ontwikkeling en 
opvoeding van uw kind. 

Contact

Op www.ggddrenthe.nl/mijnkinddossier vindt 
u meer informatie over Mijn Kinddossier. 

Heeft u tussendoor vragen? 
Loop gerust binnen tijdens één van
onze inloopspreekuren of neem contact op via 
088 24 60 246 of 
mijnkinddossier@ggddrenthe.nl.



De Jeugdgezondheidszorg van 

GGD Drenthe zet zich in voor de 

gezondheid van kinderen en jongeren 

tussen 0-18 jaar in Drenthe. In Mijn 

Kinddossier vindt u informatie over 

de gezondheid, ontwikkeling, groei 

en opvoeding van uw kind tussen 0 

tot 12 jaar. Het is ook de plek waar 

u gemakkelijk online uw afspraken 

met de Jeugdgezondheidszorg kunt 

inzien en wijzigen.

Hoe werkt Mijn Kinddossier? 

U logt eenvoudig in op www.mijnkinddossier.nl. 
Als u voor de eerste keer inlogt vragen we 
u eenmalig om uw telefoonnummer(s) en 
e-mailadres in te vullen onder “mijn gegevens”. 
Het is belangrijk dat we van u de juiste 
contactgegevens hebben, omdat we zoveel 
mogelijk correspondentie per e-mail versturen. 

Mijn Kinddossier is alleen toegankelijk voor 
ouder(s) met gezag of een voogd. 
In de beveiligde omgeving van Mijn Kinddossier 
staan gegevens uit het digitaal dossier 
Jeugdgezondheidszorg van uw kind. Inloggen is 
alleen mogelijk met uw DigiD. Dit zorgt ervoor dat 
de gegevens van uw kind goed beschermd zijn. 

Heeft u nog geen DigiD? 
Vraag dit dan eerst aan via www.digid.nl 

Wat kunt u doen in 
Mijn Kinddossier?
Zodra u bent ingelogd, kunt u: 
• opvoedinformatie vinden;
• bekijken welke vaccinaties uw kind heeft 
 gehad en wanneer;
• advies van de JGZ professional teruglezen;
• groeidiagrammen van uw kind bekijken;
• vragenlijsten digitaal invullen voor de 

gezondheidsonderzoeken op school;
• afspraken op het consultatiebureau inzien 
 en wijzigen.


