Het Jeugddossier
loopt met je mee

In de gemeenten op de Noord-Veluwe werken we met een
nieuw Jeugddossier. Eén centraal Jeugddossier dat start vanaf
de geboorte en meeloopt tot het 18e jaar. Met als belangrijkste
verandering: ouders en jongeren hebben online volledig toegang
tot het dossier.

Waarom Jeugddossier Noord-Veluwe
In Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek werken drie organisaties
nauw samen in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)*. Met als doel ouders en kinderen
zo goed mogelijk te helpen bij vragen over veilig en gezond opgroeien. Wij vinden dat
daarbij een Jeugddossier past dat je als ouder altijd kunt inzien en zelf beheert. Het gaat
tenslotte om jouw kind. Bovendien zorgt het Jeugddossier Noord-Veluwe ervoor dat we
als CJG nog beter kunnen samenwerken.

Wat kun je doen in het Jeugddossier?**
Je kunt op elk gewenst moment:
• Gezondheidsinformatie inzien (bijvoorbeeld groeigegevens, onderzoeken, vaccinaties);
• Nalezen wat besproken is tijdens contacten met het CJG;
• Vragen stellen aan de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of jeugdhulpverlener;
• Een familiegroepsplan maken;
• Informatie toevoegen;
• Afspraken plannen en wijzigen met bijvoorbeeld het consultatiebureau;
•A
 ndere zorgprofessionals toestemming geven om (een deel van) het Jeugddossier
in te zien.

Toegang tot het Jeugddossier
Ga naar portaal.jeugdnoordveluwe.nl en log in met je DigiD. Heb je nog geen DigiD,
vraag deze dan aan via www.digid.nl. DigiD zorgt ervoor dat de gegevens van je kind op
een grondige manier beveiligd zijn. Als je kind 12 jaar is krijgt hij of zij ook toegang tot het
dossier. Als je kind 16 is, bepaalt hij of zij of je als ouder toegang hebt.

Meer informatie
Op het startscherm van portaal.jeugdnoordveluwe.nl vind je de veelgestelde
vragen. Hierin staat onder meer hoe de toegang tot het dossier is geregeld en
hoe het CJG de privacy van jou en je kind bewaakt. Heb je nog vragen over het
Jeugddossier? Stuur dan een mail naar jeugddossier@cjgnoordveluwe.nl.
* In de CJG’s op de Noord-Veluwe werken samen: Icare Jeugdgezondheidszorg,
GGD Noord- en Oost Gelderland (jeugdgezondheid 4-18 jaar) en Stichting
Jeugd Noord-Veluwe. In Putten wordt samengewerkt met Buurtzorg Jong.
** Vanaf de start worden deze mogelijkheden in fasen gerealiseerd.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

