Patiëntenportaal Mijn LangeLand

Patiënteninformatie

Hoe vul ik een vragenlijst in op het patiëntenportaal?
In deze handleiding leest u hoe u een vragenlijst kunt invullen op het patiëntenportaal.
Inloggen op Mijn LangeLand
Om een vragenlijst in te vullen, logt u eerst in op het patiëntenportaal Mijn LangeLand.
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1. Ga naar https://mijn.langeland.nl.
2. Log in met uw DigiD-gebruikersnaam in combinatie met
controle via een sms-code.
U kunt ook inloggen via de DigiD-app in plaats van met een smscode.
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Informatie over het gebruik van DigiD en het aanvragen van een
DigiD-code vindt u op www.digid.nl. Zie ook onze handleiding op
onze website.
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Vragenlijst invullen
Als u bent ingelogd op het patiëntenportaal Mijn LangeLand kunt u uw vragenlijst invullen.
3. Klik op ‘Mijn vragenlijsten’ bovenaan de pagina.
4. Er verschijnt een overzicht van alle vragenlijsten die u dient in te vullen.
5. Klik op de knop ‘Invullen’ die rechts naast de naam van de vragenlijst staat.
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6. U kunt nu de vragen invullen.
7. Klik op ‘Vorige’ om naar de vorige pagina te gaan.
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8. Klik op ‘Volgende’ om naar volgende pagina te gaan.
9. Klik op ‘Terug’ om terug te gaan naar een overzicht van de vragenlijsten.
10. U kunt pas na de laatste vraag de vragenlijst opslaan. Klik hiervoor op ‘’Bewaren’. Hierna
kan uw zorgverlener de antwoorden bekijken.

11. Na het opslaan van de vragenlijst komt u weer terecht op de pagina met het overzicht
van alle vragenlijsten.
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Ingevulde vragenlijst bekijken
Als u bent ingelogd op het patiëntenportaal Mijn LangeLand kunt u uw ingevulde vragenlijst
bekijken.
1. Klik op ‘Mijn vragenlijsten’ bovenaan de pagina.
2. Boven aan deze pagina staan de in te vullen vragenlijsten. Onderaan de pagina onder
‘Inzage eerder ingevulde vragenlijsten’ staan de ingevulde vragenlijsten ter inzage. Deze
kunt u niet meer wijzigen.
3. Om een vragenlijst in te zien klikt u de regel van de vragenlijst die u wilt inzien.
4. De vragenlijst wordt opengeklapt en alleen de ingevulde vragen worden weergegeven
met de bijbehorende antwoorden.
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Notificatie emailberichten
E-mailmeldingen staan standaard uit voor alle patiënten. U krijgt dus geen bericht in uw
mailbox als uw zorgverlener een vragenlijst voor u heeft klaargezet of als u een online
afspraak maakt, wijzigt of annuleert.
Hoe zet ik e-mailmeldingen aan?
U kunt zelf in het patiëntenportaal e-mailmeldingen aanzetten bij 'Mijn Gegevens'.
Kies vervolgens voor ‘Mijn instellingen’. Rechtsonder zet u een vink bij ‘Ik wil een e-mail
ontvangen als er een vragenlijst beschikbaar is’ of bij 'Ik wil een e-mail ontvangen wanneer ik
online een afspraak maak, wijzig of annuleer'.

Vraag bij uw polikliniek of uw e-mailadres bekend is en geef aan dat u standaard e-mail wil
ontvangen vanuit het patiëntenportaal. De polikliniekmedewerker voert dit in het systeem in.
Ook moet uw e-mailadres gevalideerd worden zodat wij zeker weten dat dit uw mailadres is
en niet iemand anders uw mailberichten kan lezen. Het valideren van het e-mailadres kan op
de polikliniek gedaan worden of u doet dit zelf in het patiëntenportaal onder ‘Mijn gegevens’
via onderstaande stappen.
1. Klik op de knop ‘Start de controle’
2. U ontvangt een mail, onderstaand een voorbeeld van deze mail:
Uw mailadres is gewijzigd. Om deze wijziging te bevestigen, vragen wij u een code in te vullen. De code om
uw e-mailadres te bevestigen is: 795824
Deze code kunt u invullen op ons portaal of laten invullen in het ziekenhuis
Met vriendelijke groet,
Het LangeLand Ziekenhuis
Dit is een automatisch gegenereerd bericht. U kunt hier niet op reageren.

1
Pagina 5/6

3. Neem de code over in het veld ‘Code’ zoals hieronder en klik op ‘Opslaan’.
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Pas als deze handeling is uitgevoerd, ontvangt u berichten in uw mailbox.
Belangrijk om te weten: uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het e-consult.

Contact
Heeft u problemen bij het gebruik van het patiëntenportaal? Neem dan contact op met onze
Servicedesk via: servicedesk@llz.nl. Vermeld in uw mail:


Uw naam.



Uw probleem en voeg als het mogelijk is de tekst van de foutmelding toe.

De Servicedesk mag geen medische vragen beantwoorden.
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