Patiëntenportaal Mijn LangeLand

Hoe log ik in op het patiëntenportaal met mijn DigiD?
In deze handleiding leest u hoe u kunt inloggen op het patiëntenportaal Mijn LangeLand met uw DigiD.
Informatie over het gebruik van DigiD en het aanvragen van een DigiD-code vindt u op www.digid.nl.
Op de website https://digid.uabc.nl/nl wordt op een makkelijke manier uitgelegd hoe DigiD werkt.
U kunt op twee manieren inloggen op het patiëntenportaal, namelijk met controle via sms (optie 1) of
met de DigiD-app (optie 2). Voor beide opties is het allereerst noodzakelijk om controle via sms toe te
voegen aan uw DigiD-account.
Controle via sms toevoegen aan uw DigiD-account
Volg de volgende stappen om controle via sms toe te voegen aan uw DigiD-account:
1. Ga naar https://mijn.digid.nl.
2. Klik onder het kopje ‘Inlogmethode’ op het bolletje ‘Ik wil inloggen met gebruikersnaam
en wachtwoord.
3. Vul uw DigiD-gebruikersnaam in.
4. Vul uw wachtwoord in.
5. Klik op de knop ‘Inloggen’.

6. U bent nu ingelogd op Mijn DigiD.
7. Klik op ‘Controle via sms aanvragen’.

8. Er verschijnt een scherm waarop u uw telefoonnummer kunt invullen.
9. Vul uw telefoonnummer in.
10. Klik op ‘Volgende’.

11. Er wordt nu een sms-code naar uw mobiele telefoon gestuurd, vul deze in op uw
computer.
12. Klik op ‘Volgende’.

13. Uw aanvraag voor controle via sms is afgerond. U ontvangt binnen 3 werkdagen een
brief met een activeringscode van DigiD. In de brief staat uitgelegd hoe u controle via
sms kunt activeren. Na het activeren, kunt u met uw DigiD inloggen met een controle via
sms (optie 1) of met de DigiD-app (optie 2).

Optie 1: Inloggen op Mijn LangeLand met een controle via
sms
1. Ga op uw computer naar https://mijn.langeland.nl.U komt dan op de inlogpagina van
het patiëntenportaal.
2. Klik onder het kopje ‘Inlogmethode’ op het bolletje ‘Ik wil inloggen met een controle via
sms’.
3. Vul uw DigiD-gebruikersnaam in.
4. Vul uw wachtwoord in.
5. Klik op de knop ‘Inloggen’.

6. Er wordt nu een sms-code naar uw mobiele telefoon gestuurd.

7. Op uw computer verschijnt een pagina waarop u deze sms-code kunt invullen.
8. Vul de code in.
9. Klik op de knop ‘Volgende’.

10. U bent nu ingelogd op het patiëntenportaal.

Optie 2: Inloggen op Mijn LangeLand met de DigiD-app
Op https://digid.uabc.nl/nl wordt uitgelegd hoe u de DigiD-app kunt downloaden. Volg de
volgende stappen om in te loggen op Mijn LangeLand met de DigiD-app:
1. Ga op uw computer naar https://mijn.langeland.nl. U komt dan op de inlogpagina van het
patiëntenportaal.
2. Klik onder het kopje ‘Inlogmethode’ op het bolletje ‘Ik wil inloggen met de DigiD-app’.
3. Druk op de knop ‘Volgende’.

4. Open de DigiD-app op uw mobiele telefoon en druk op ‘Start’.
5. Er verschijnt een koppelcode in de DigiD-app.

6. Op uw computer verschijnt een pagina waarop u deze koppelcode kunt invullen.
7. Vul de code in.
8. Klik op de knop ‘Volgende’.

9. Er verschijnt een pagina met een QR-code op uw computer.

10. Scan de QR-code met uw mobiele telefoon.
11. In de DigiD-app verschijnt een scherm voor inloggen bij Mijn LangeLand.
12. Druk in de DigiD-app op ‘Inloggen’.

13. Vul uw pincode van de DigiD-app in.
14. Als u uw pincode juist heeft ingevoerd, dan geeft de DigiD-app aan dat u bent ingelogd.

15. U bent nu ook ingelogd op het patiëntenportaal op uw computer.
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Meer informatie?
Meer informatie over inloggen met DigiD vindt u op www.digid.nl. Op de website
https://digid.uabc.nl/nl wordt ook veel informatie over DigiD op een gemakkelijke manier
uitgelegd.
Vragen?
Heeft u een vraag over ons patiëntenportaal, stuur dan een mail met uw vraag naar onze
Servicedesk via servicedesk@llz.nl met de volgende informatie:


Uw voorletters, achternaam en e-mailadres;



Uw vraag of omschrijving van het probleem;



Voeg een schermafbeelding of tekst van een foutmelding toe als dat mogelijk is.

Medische vragen mag de Servicedesk niet in behandeling nemen. Voor een medische vraag
kunt u contact opnemen met de polikliniek of afdeling waar u onder behandeling bent.

