
Online in contact met  
uw Jeugdgezondheidszorg
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ggdzeeland.nl

Telefoonnummer voor het maken of
wijzigen van een afspraak: 0113 249315
Telefoon: 0113 249400

Postadres
Postbus 345
4460 AS Goes

GGD Zeeland
Bezoekadres
Westwal 37
4461 CM Goes

Contact
Heeft u vragen over Mijn Kinddossier?
Stuur dan een e-mail naar: mijnkinddossier@ggdzeeland.nl.

Hoe zit het met de privacy en
veiligheid van Mijn Kinddossier?
Mijn Kinddossier is alleen toegankelijk voor u als ouder 
en voor de Jeugdgezondheidszorg. Dus niet voor andere 
zorgverleners, ook niet voor ons als zorgverlener. Om in te 
loggen op Mijn Kindddossier heeft u een DigiD code nodig. 
Dit zorgt ervoor dat de gegevens van uw kind op een grondige 
manier beveiligd zijn. Om Mijn Kinddossier te activeren, 
moet u eerst toestemming geven. Daarbij wordt ook rekening 
gehouden met het ouderlijk gezag. Wij bevelen het inloggen 
met een DigiD met sms-functie aan. Dit heeft een hoger 
beveiligingsniveau dan het inloggen met DigiD zonder sms-
functie. 



Groei
Op het consultatiebureau wordt uw kindje regelmatig 
gemeten en gewogen en laten we u het groeidiagram 
zien. Deze gegevens worden in een groeidiagram 
bijgehouden. Dit groeidiagram kunt u via Mijn 
Kinddossier op elk gewenst moment zelf inzien.

Dagboek
In Mijn Kinddossier kunt u een dagboekje van uw kind 
bijhouden. Het is leuk om later terug te zien wanneer 
de eerste stapjes werden gezet of wanneer het kind de 
eerste woordjes brabbelde. Het dagboek is alleen door 
u in te zien en niet door de jeugdgezondheidszorg.

Afspraak maken
Voortaan kunt u zelf uw afspraak maken met de 
Jeugdgezondheidszorg. Voorafgaand ontvangt u een 
e-mail. Via Mijn Kinddossier kiest u dan uw tijd en 
datum op het voor u vertrouwde consultatiebureau. 
Ook kunt u online uw reeds geplande afspraak 
verzetten.

Advies
Tijdens het bezoek aan het consultatiebureau krijgt u 
gerichte adviezen over bijvoorbeeld voeding, slapen 
of andere opvoedvragen. Deze kunt u nog eens rustig 
teruglezen in Mijn Kinddossier.

De Jeugdgezondheidszorg in Zeeland werkt met 
‘Mijn Kinddossier’. Dit is een online portaal waarin u 
belangrijke informatie vindt over de ontwikkeling van 
uw kind. Ook kunt u via Mijn Kinddossier gemakkelijk 
online een afspraak maken. Handig, want zo kiest u een 
moment dat voor u het beste uitkomt! Mijn Kinddossier 
is alleen toegankelijk voor u als ouder en voor de 
Jeugdgezondheidszorg. Daarbij wordt ook rekening 
gehouden met het ouderlijk gezag.

Wat kunt u doen in Mijn Kinddossier?
U kunt als ouder op elk gewenst moment:
•  Groeidiagrammen van uw kind(eren) inzien;
•  Advies van de jeugdverpleegkundige of –arts nog  

eens teruglezen;
•  Zelf afspraken met de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige plannen of wijzigen;
•   Een online dagboekje van uw kind bijhouden.

Hoe werkt Mijn Kinddossier?
Om gebruik te maken van Mijn Kinddossier gaat u naar: 
www.ggdzeeland.nl/mijnkinddossier. Vervolgens kunt 
u inloggen met uw DigiD of met uw DigiD met sms-
functie. Lees meer over beveiliging en het aanvragen 
van DigiD sms-functie op www.digid.nl.


