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Second Opinion 
 

Met ingang van de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) op 1 juli 2017 heeft 

iedere werknemer het recht op een second opinion. Dit is het recht van 

een werknemer om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien hij twijfelt over het 

advies van de bedrijfsarts. 

 

Wanneer kan een second opinion worden aangevraagd? 

De second opinion heeft betrekking op individuele, persoonsgerichte adviezen van de 

bedrijfsarts en niet op zijn ‘collectieve’ advisering zoals over verzuimbeleid of de risico-

inventarisatie. 

Een werknemer heeft het recht om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien hij 

twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts in het kader van:  

 Verzuimbegeleiding 

 een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO) 

 consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in 

verband met werk(-omstandigheden), beter bekend als het arbeidsomstandigheden 

spreekuur. 

Het verzoek voor een second opinion kan alleen van de werknemer komen. Bedrijfsartsen 

moeten dit verzoek in principe altijd honoreren. Alleen als er zwaarwegende [1] 

argumenten zijn om dit niet te doen, mag dit worden geweigerd. De bedrijfsarts moet dit 

gemotiveerd met argumenten aan de werknemer kenbaar maken. 

De second opinion is niet van toepassing op een verzoek van de werknemer om 

raadpleging van een andere bedrijfsarts in verband met een advies dat betrekking heeft 

op een uitgevoerde aanstellingskeuring. 

[1] Als voorbeeld wordt in de toelichting op het besluit genoemd ‘indien er oneigenlijk of 

herhaaldelijk onnodig gebruik van de second opinion dreigt te worden gemaakt. 

Voorkomen dient te worden dat een werknemer een advies bij een groot aantal 

verschillende bedrijfsartsen laat toetsen. 
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Hoe moet een second opinion worden aangevraagd? 

De medewerker bespreekt de wens voor een second opinion met de bedrijfsarts in eerste 

aanleg; de first opinion bedrijfsarts. De bedrijfsarts bespreekt met de medewerker of een 

second opinion de beste optie is. Wellicht is een andere expertise of deskundigenoordeel 

nodig. Misschien speelt er ook nog wel iets anders.  

 

In het basiscontract tussen werkgever en arbodienst/bedrijfsarts is vastgelegd wie de 

second opinion kan uitvoeren. 

 

Wanneer een medewerker een second opinion wil aanvragen, dan vult de first opinion 

bedrijfsarts samen met de werknemer het aanvraagformulier in en verwijst  naar het 

overzicht van de second opinion bedrijfsartsen. Dit overzicht is overeengekomen met de 

ondernemingsraad. 

 

Welke bedrijfsarts mag een second opinion uitvoeren? 

De werkgever moet ervoor zorgen dat de second opinion wordt uitgevoerd door een 

bedrijfsarts die niet werkzaam is binnen de arbodienst of het bedrijf of de inrichting 

waarin de bedrijfsarts werkzaam is die het eerste advies heeft gegeven.  

In het basiscontract wordt vastgelegd welke bedrijfsarts(en)  de second opinion 

uitvoeren. Daaruit kan de werknemer kiezen.  

Kan een werknemer zelf een arts kiezen voor een second opinion? 

In principe is in het basiscontract tussen werkgever en arbodienst/bedrijfsarts vastgelegd 

wie de second opinion arts(en) is/zijn. Dit is overeengekomen met de ondernemingsraad.  

Indien de werknemer een bedrijfsarts wil die niet in het basiscontract (overzicht) is 

opgenomen, is dat mogelijk. In overeenstemming tussen de werknemer en werkgever 

kan gekozen worden voor een andere te raadplegen bedrijfsarts. De kosten voor de 

second opinion zijn – bij overeenstemming - voor de werkgever. 

Welke informatie moet door de first opinion bedrijfsarts worden verstrekt aan 

de second opinion bedrijfsarts? 

http://oval.nl/cms/files/2017-06/1498721135_formulier-algemene-informatie-aanvragende-partijen-versie-1-juli-2017.docx
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Alle voor de second opinion relevante beschikbare informatie over de desbetreffende 

werknemer wordt verstrekt. Voorwaarde voor het verstrekken van deze informatie is dat 

de werknemer zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. Onder relevante 

beschikbare informatie aangaande de werknemer wordt verstaan: informatie over de 

werkzaamheden van de werknemer en medische informatie, inclusief het door de eerste 

bedrijfsarts gegeven advies. Informatie waarvoor geen toestemming wordt gegeven, 

bijvoorbeeld het advies van de bedrijfsarts, wordt niet meegestuurd. 

Ook verstrekt de first opinion bedrijfsarts alle relevante informatie over de 

omstandigheden in het bedrijf waar de werknemer werkzaam is.  

Hoe wordt de privacy gewaarborgd? 

De uitwisseling van de voor de second opinion noodzakelijke informatie vindt 

rechtstreeks tussen de first opinion bedrijfsarts en de second opinion bedrijfsarts plaats. 

De informatie wordt overgedragen met inachtneming van de Wet bescherming 

persoonsgegevens (per 1 mei 2018 AVP). 

Wordt de first opinion bedrijfsarts op de hoogte gesteld van hetgeen de second 

opinion arts heeft geoordeeld? 

Nee, dat gebeurt niet automatisch. De second opinion bedrijfsarts verstrekt alleen met 

uitdrukkelijke toestemming van de werknemer informatie aan de first opinion 

bedrijfsarts.  

Is een first opinion bedrijfsarts verplicht het advies van de second opinion 

bedrijfsarts over te nemen? 

Nee, hij is niet verplicht om het advies over te nemen. De second opinion arts koppelt 

zijn advies, met uitdrukkelijke toestemming van werknemer, terug aan de first opinion 

bedrijfsarts. De first opinion bedrijfsarts neemt binnen een redelijke termijn kennis van 

dat advies en maakt aan de werknemer gemotiveerd kenbaar of hij dat advies geheel, 

gedeeltelijk of niet overneemt. 

Wat is het verschil tussen een second opinion en een deskundigenoordeel? 

Een deskundigenoordeel kan door werkgever en werknemer bij UWV worden 

aangevraagd. Dit is bedoeld om de re-integratie vlot te trekken wanneer deze stagneert. 

De betaling van de kosten voor het deskundigenoordeel blijft zoals het was. Het 

deskundigenoordeel kan worden aangevraagd indien er 1) een geschil is ten aanzien 
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(on)geschiktheid tot werken 2) passende arbeid 3) re-integratie-inspanningen werkgever 

en 4) re-integratie-inspanningen werknemer.  

De second opinion is geen vervanger van het deskundigenoordeel. Het verzoek voor een 

second opinion kan alleen van de werknemer komen. Het deskundigenoordeel kan door 

werkgever of werknemer worden aangevraagd. De second opinion kan worden gevraagd 

naar aanleiding van een advies van de bedrijfsarts over verzuimbegeleiding, een 

uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO) en consultatie van de 

bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid. 

Wat kost een second opinion en wie betaalt het? 

De kosten van een second opinion die is uitgevoerd door de hiervoor gekozen second 

opinion bedrijfsarts worden door de dienstverlener doorberekend aan de werkgever. 

Second opinions uitgevoerd door een andere bedrijfsarts dan in het basiscontract is 

vastgelegd zijn voor rekening van de werkgever, mits tot overeenstemming is gekomen.  

Hoe lang wordt de second opinion bewaard? 

Bij de second opinion is sprake van een overeenkomst inzake geneeskundige 

behandeling. De second opinion bedrijfsarts zal de bescheiden gedurende 15 jaar [2], te 

rekenen van het tijdstip waarop ze zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit 

de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit, bewaren.  [2] Artikel 454, 3e lid, Boek 7 BW. 

Wat is het verschil met de klachtenprocedure? 

Een medewerker kan het niet eens zijn met het advies van de bedrijfsarts en een 

aanvullend advies vragen. In de relatie met de dienstverlener kunnen ook allerlei andere 

zaken een rol spelen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de kwaliteit van dienstverlening.  

Daarbij spelen onder meer inhoud, bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en 

informatievoorziening een rol. Als de werkgever of werknemer ontevreden is over de 

dienstverlening dan kan hij daarover een klacht worden ingediend (zie klachtenprocedure 

UBR). 

De volgende situaties zijn uitgezonderd van de klachtenprocedure: 

• Onvrede over een advies van de bedrijfsarts en/of een andere door de bedrijfsarts 

ingeschakelde deskundige om het werk (gedeeltelijk) te hervatten (de klacht is 

dan niet ontvankelijk).  
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• Een claim betreffende financiële schade.  
• Vragen of opmerkingen over een factuur.  

Er kan geen klacht ingediend worden wanneer er onvrede is over een advies van de 

bedrijfsarts en/of een andere door de bedrijfsarts ingeschakelde deskundige, om het 

werk  (gedeeltelijk) te hervatten. Hiervoor kan een deskundigenoordeel bij het UWV 

worden aangevraagd.   
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Aanvraagformulier second opinion 

 
In te vullen door first opinion bedrijfsarts en werknemer 
 

Gegevens aanvragende bedrijfsarts 

Dienstverlener  

Naam  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 
 
 
Gegevens werknemer 
 

Naam  

Geboortedatum  

Telefoonnummer   

E-mailadres   

 
 

Second opinion bedrijfsarts  

Naam 
 
 
 

Arbodienst / anders  

Uit pool Ja / nee 

Zo nee, 
overeenstemming 
leidinggevende? 

Ja / nee 

 
 

Vraagstellingsecond opinion 

Vraagstelling second 
opinion 

Beschrijf deze zo concreet mogelijk.                                                                                                                           
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Overdracht gegevens  
Medische informatie en informatie over de werkplek en de organisatie wordt overgedragen aan de second 
opinion arts. Alleen informatie waarvoor de werknemer toestemming geeft zal worden overgedragen. 
Toestemming gebeurt via ondertekening van dit formulier. Met inachtneming van uitzonderingen zoals 
hieronder aangegeven. 
 
Werknemer geeft geen 
toestemming voor het 
delen van de volgende 
informatie. 

 
 

 
Werknemer is geïnformeerd over het verloop van het proces, zijn blokkeringsrecht en de wijze van 
terugkoppeling. 
 
 
Datum       Datum 
 
Handtekening werknemer     Handtekening aanvragende bedrijfsarts 
 

-------------------------     ---------------------------- 

 


