
Inloggen 
op Mijn Radiotherapiegroep

Heeft u vragen over Mijn Radiotherapiegroep?
Ga dan naar www.radiotherapiegroep.nl/portaal. Hier vindt u meer informatie. 
U kunt ook telefonisch contact opnemen.

Mijn Radiotherapiegroep Helpdesk, tel.  088-779 05 55.

Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 16.30 uur.

Als u 15 minuten geen gebruik maakt 
van Mijn Radiotherapiegroep, dan wordt 
u automatisch uitgelogd. Alles wat niet 
verzonden of niet opgeslagen is, gaat 
verloren. Dit heeft te maken met de 
veiligheid. Was u bijvoorbeeld bezig met 
een e-consultbericht en had u dat nog 
niet verzonden? Dan bent u dit bericht 
helaas kwijt. 

Stap 3:

U kunt uitloggen door op de knop ‘uitloggen’ 
rechtsboven in het scherm te klikken. 
Het is belangrijk dat u altijd uitlogt voordat u 
de computer afsluit. 

Stap 4: 



Om in te loggen op Mijn Radiotherapiegroep gaat u naar 
www.radiotherapiegroep.nl/portaal. 

Stap 1: 

U klikt op inloggen en houdt uw 
DigiD bij de hand.

U komt vervolgens op een pagina van de 
overheid. U kunt hier kiezen of u wilt inloggen 
met de DigiD-app of met een controle via sms. 
Klik aan wat er voor u van toepassing is.

Stap 2: 

Stap 2a: 

Stap 2b: 

Mijn Radiotherapiegroep is het patiëntenportaal van Radiotherapiegroep. 
U kunt er uw afspraken bekijken en verplaatsen, uw dossier inzien, brieven van ons aan 
bijvoorbeeld uw huisarts bekijken, een e-consult met een zorgmedewerker starten, 
informatie over uw behandeling lezen en uw contactgegevens inzien en aanpassen.

DigiD
Uw gegevens in Mijn Radiotherapiegroep worden natuurlijk goed beveiligd. U kunt 
inloggen op Mijn Radiotherapiegroep met uw DigiD. In deze folder leest u hoe dat gaat. 

Ga naar www.radiotherapiegroep.nl/portaal om in te loggen. 

Wat is DigiD?
DigiD betekent Digitale Identiteit. Het is een persoonlijke 
inlogcode voor de overheid en de zorg. 
U kunt er makkelijk en veilig mee inloggen. 
Eenvoudige uitleg met plaatjes vindt u op digid.uabc.nl.

Wat heb ik nodig om in te loggen?
U kunt het patiëntenportaal bereiken via een computer, laptop, tablet of mobiele telefoon 
(smartphone). Om in te kunnen loggen moet u een DigiD hebben met een extra controle 
via sms of de DigiD-app op een tweede apparaat. Deze controle is belangrijk voor de 
bescherming van uw gegevens.

Heeft u nog geen DigiD?
U kunt uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Kies voor DigiD met een extra controle via 
sms. U maakt een gebruikersnaam en wachtwoord aan. U krijgt per post eenmalig een 
activeringscode thuisgestuurd, dit duurt drie werkdagen. Met deze code kunt u uw DigiD 
activeren. Hiervoor heeft u uw gebruikersnaam en wachtwoord van DigiD weer nodig. 

Heeft u geen DigiD-app?
U kunt de app downloaden via www.digid.nl. Als u hem heeft gedownload, moet u hem nog 
activeren. Hoe dat werkt, leest u ook op www.digid.nl.

Heeft u geen DigiD met extra controle via sms? 
Als u wel een DigiD heeft, maar uw mobiele telefoonnummer is nog niet gekoppeld met 
uw DigiD, ga dan naar www.digid.nl. Hiervoor heeft u uw gebruikersnaam en wachtwoord 
van DigiD nodig. Hier kunt u uw DigiD-gegevens bekijken en uitbreiden. U krijgt per post 
eenmalig een activeringscode thuisgestuurd, dit duurt drie werkdagen. Met deze code 
kunt u uw DigiD met een extra controle via sms activeren. 

Inloggen op Mijn Radiotherapiegroep

Inloggen met de DigiD app
Gebruikt u de app, dan wordt u gevraagd de 
DigiD op uw telefoon of tablet te openen. De 
lettercode die dan verschijnt, vult u op uw 
computer in. Er verschijnt een QR-code op uw 
computer. Scan die met uw mobiele telefoon of 
tablet. Voer de pincode van uw DigiD in (5 cijfers). 
Dan bent u ingelogd op Mijn Radiotherapiegroep. 

Lees verder op achterzijde > 

Inloggen met sms-controle
Vul uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord 
in. U ontvangt direct een bericht met sms-code 
op uw mobiele telefoon. Neem de code over en 
klik op volgende. Dan bent u ingelogd op Mijn 
Radiotherapiegroep. 

Of


