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Jeugdgezondheids

Volg de groei en
ontwikkeling van uw kind

Wijzig uw
afspraak online

oo

Bekijk de informatie voor
of na een afspraak

Meer informatie?
www.ggdlimburgnoord.nl/ouderportaal

Het ouderportaal
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Het ouderportaal is een website waarmee u zicht heeft op de ontwikkeling van uw
kind tot 12 jaar. Het is ook de plek waar u gemakkelijk uw geplande afspraken kunt
inzien.
Wat zijn de voordelen voor u?
• afspraken inzien en wijzigen;
• het groei- en vaccinatieschema inzien;
• een vraag stellen aan Jeugdgezondheidszorg;
• informatie voor of na een afspraak bekijken;
• digitaal vragenlijsten invullen.
Hoe logt u in?
Ga naar www.ggdlimburgnoord.nl/ouderportaal en log in met uw DigiD gebruikersnaam
en wachtwoord. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.digid.nl.
Uw gegevens
Onder mijn gegevens vindt u uw eigen contactgegevens. Omdat we graag met u in
contact blijven, vragen wij u uw telefoonnummer en e-mailadres te controleren. U vindt
hier alleen uw eigen gegevens. Uw partner moet zelf met zijn/haar DigiD inloggen om
de gegevens te wijzigen.
Privacy en veiligheid
Het ouderportaal is alleen toegankelijk voor ouder(s) met gezag. Inloggen is eenvoudig
en alleen mogelijk met uw DigiD. Dit zorgt ervoor dat de gegevens van uw kind goed
beveiligd zijn.
Vragen over het gebruik van het ouderportaal?
Lukt het niet om in te loggen in het ouderportaal? Of heeft u vragen over de veiligheid
van uw gegevens in het ouderportaal? Op onze website vindt u antwoorden op de
meest gestelde vragen. Staat uw specifieke vraag er niet bij? Neem dan contact met
ons op via ouderportaaljgz@vrln.nl contact met ons op.
Specifieke gezondheidsvragen over de groei en ontwikkeling van uw kind kunt in het
ouderportaal stellen via de tegel ‘contact’.

Veel plezier met het
ouderportaal!

