Mijn Kinddossier

Online in contact met Centrum Jeugd & Gezin Den Haag

Handleiding

Mijn Kinddossier is het online ouderportaal van Centrum Jeugd
& Gezin Den Haag. Als ouder of verzorger kun je er allerlei
informatie over je kind tot 12 jaar bekijken.
Inloggen met DigiD
Log in op Mijn Kinddossier met je DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord.
Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan snel aan via www.digid.nl.

Controleer je gegevens
Log je voor de eerste keer in op Mijn Kinddossier? Controleer dan
je contactgegevens. Om goed gebruik te kunnen maken van Mijn
Kinddossier moeten je e-mailadres en telefoonnummer juist zijn.
Pas het daarom gelijk aan als er iets niet klopt.

Inloggen in Mijn Kinddossier
Ga naar www.mijnkinddossier.nl en klik op
‘INLOGGEN OP MIJNKINDDOSSIER’

Voor alle vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden

Na het inloggen

Advies

Het eerste scherm dat je ziet nadat je bent ingelogd is het scherm
‘Overzichten’. Hier zie je een overzicht van de geplande of gewijzigde
afspraken of afspraken die zijn afgezegd door het CJG.

Tijdens een afspraak krijg je vaak gerichte adviezen of worden er
folders klaargezet in Mijn Kinddossier. Heb je een advies gekregen
van het CJG? Dan ontvang je een bericht via e-mail met de
mededeling dat er in Mijn Kinddossier een advies voor je klaar staat.

Afspraken

Er staat een afspraak klaar:

• Klik op het kopje ‘Afspraken’: hier staat de geplande afspraak met
het CJG.
• Beweeg met de muis over het rondje met het vraagteken. Het
adres van de locatie verschijnt.

Afspraak verplaatsen:

• Wil je de afspraak verplaatsen? Klik dan op ‘Verplaatsen’.
• Na het verplaatsen van de afspraak ontvang je een
bevestigingsmail van de nieuwe afspraak.

Vaccinaties
Onder het kopje ‘Vaccinaties’ kun je zien welke vaccinaties je kind
heeft gekregen. En welke in toekomst nog gegeven moeten worden.
Onder het kopje 'Mijn Kinderen' kun je per kind aangeven of je
toestemming geeft voor het delen van vaccinatiegegevens met
het RIVM.

Informatie
Onder het kopje `Informatie´ kun je alle relevante folders en links
naar websites bekijken. Klik op een bepaalde folder of link die je wilt
lezen. Deze worden dan automatisch voor je geopend.

Mijn kinderen
Als je dat wilt kun je onder het kopje ‘Mijn Kinderen’
contactgegevens toevoegen van je kind. Maar dit hoeft niet. Ook kun
je hier foto’s van je kind plaatsen. Deze komen dan bij elke afspraak
of elk advies te staan.

Mijn gegevens
Onder het kopje ‘Mijn gegevens’ kun je je eigen gegevens noteren
en controleren. Het is belangrijk dat deze gegevens goed staan.
Het CJG kan je dan een e-mail sturen over de afspraak of een advies
dat klaar staat.

Groeidiagrammen
Klik op ‘Groeidiagrammen’ voor inzage in de groeidiagrammen van
je kind.

Dagboek
Hier kun je een persoonlijk dagboekje bijhouden. Schrijf
bijvoorbeeld mijlpalen op. Zoals de eerste woordjes, bijzondere
gebeurtenissen of grappige uitspraken van je kind. Altijd leuk om
later terug te lezen! Het dagboek is alleen door jou in te zien.

CJG (070) 752 80 00 / contact@cjgdenhaag.nl

