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Disclosure belangen spreker

(potentiële) belangenverstrengeling Geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

geen

• Sponsoring en onderzoeksgelden
• Adviseurschappen en honorarium incl. 

sprekersvergoedingen > € 500
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …..

• geen
• stafarts LPBSO

• geen
• geen



Programma

Introductie sprekers en LPBSO

Inventariseren eerste ervaringen met second opinion

Presentatie wetgeving en uitwerking in pool

Discussie (o.a. via stellingen)

Verzoek aangeven verbeteringen



Eerste ervaringen  met de
second opinion

Vraag:

Wat zijn de eerste ervaringen met de second opinion?

of, indien nog geen ervaring:

Wat is uw gevoel bij de second opinion



Inventarisatie

U bent de verantwoordelijke bedrijfsarts, en een werknemer wil een second opinion.

Vraag:

Waaraan moet een second opinion voldoen om door u te worden geaccepteerd, 

cq van meerwaarde voor u te zijn?



Second opinion

Waarom?

Druk vakbond en wens minister

Hoe?

Beschreven in arbowet.

resultaat van veel overleg met oa NVAB

compromistekst

Verantwoordelijk?

WIJ



Second opinion in Arbowet
art.1
Besluit 8 juni 2017: art. 2.14 d Raadpleging van een andere bedrijfsarts

Wetstekst artikelsgewijs + aanvullingen uit Nota van Toelichting

1. De werkgever draagt er zorg voor dat de werknemer de bedrijfsarts kan verzoeken om raadpleging 
van een andere bedrijfsarts indien de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de 
bedrijfsarts gegeven advies.

• NvT: De bedrijfsarts honoreert in beginsel een verzoek om een raadpleging van een andere 
bedrijfsarts  (second opinion), bij twijfels van werknemer over de juistheid van het advies van de 
EBA (eigen of eerste bedrijfsarts).

• NvT: SO kan gaan over een advies van de EBA in het kader van verzuimbegeleiding,  
arbeidsgezondheidskundig onderzoek of consultatie mbt gezondheidskundige vraagstukken ivm
arbeid (bv bij vermoeden van beroepsziekte).

• NvT: Indien in de overeenkomst die WG heeft met BA of arbodienst meerdere SOBA’s worden 
genoemd, maakt WN hieruit de keuze. De EBA informeert WN daarover en kan WN adviseren bij 
de keuze.



Second opinion in Arbowet
art.2
2. De te raadplegen andere bedrijfsarts is niet werkzaam binnen de arbodienst of het bedrijf of de 
inrichting waarin de bedrijfsarts, die het eerste advies heeft gegeven werkzaam is (om 
onafhankelijkheid van het advies te vergroten).

• OR heeft instemmingsrecht met de keuze voor uitvoering SO, vast te leggen in contract tussen 
WG en arbodienst of bedrijfsarts.

• Rekening houdend met de door de WG te dragen kosten en de over te dragen bedrijfsinformatie, 
acht de regering een volledige keuzevrijheid voor de WN niet de aangewezen weg.

• WN mag zelf bedrijfsarts voor SO aandragen, en WG kan daarmee instemmen, maar is daartoe 
niet verplicht. Als WG instemt, zijn de kosten voor WG, zonder instemming voor WN.

• Indien WN kiest voor eigen SO en WG stemt niet in, kan de EBA dit betrekken bij de eigen 
oordeelsvorming, maar is daartoe niet verplicht.



Second opinion in Arbowet 
art. 3
3. De bedrijfsarts …. schakelt na overleg met de werknemer zsm een andere bedrijfsarts in, tenzij 
zwaarwegende argumenten zich tegen raadpleging van een andere bedrijfsarts verzetten en de 
bedrijfsarts die het eerste advies gegeven heeft deze argumenten gemotiveerd aan de werknemer 
kenbaar heeft gemaakt.

• Regering is niet voornemens het begrip “zwaarwegende argumenten” nader te expliciteren, en is 
van opvatting dat alleen bij hoge uitzondering een SO kan worden geweigerd.

• Zwaarwegende argumenten zijn bijv. oneigenlijk of herhaaldelijk onnodig gebruik van SO. EBA 
dient deze gemotiveerd aan WN kenbaar te maken.

• Bedoeling van SO is (mede) om vertrouwen in de EBA zo mogelijk te herstellen. Verder inperken 
van de SO, zoals bv. bij een arbeidsconflict of bij een klacht bij EBA, past daar niet bij.



Second Opinion in Arbowet
art. 4
4. De bedrijfsarts verstrekt alle voor de raadpleging relevante beschikbare informatie aangaande de 
omstandigheden in het bedrijf of de inrichting en, voor zover de werknemer daarvoor uitdrukkelijke 
toestemming heeft verleend, alle voor de raadpleging relevante beschikbare informatie aangaande 
de werknemer, aan de te raadplegen bedrijfsarts.

• EBA verstrekt alle voor SO relevante informatie, onder voorwaarde van uitdrukkelijke en 
expliciete toestemming van WN (cf. WBP).

• Relevante informatie is naast informatie over werkzaamheden met name medische informatie, 
te weten het door de EBA gegeven advies.

• Bij SO sprake van overeenkomst inzake geneeskundige behandeling: enkel relevante informatie 
wordt verstrekt.

• Indien WN geen uitdrukkelijke toestemming geeft voor informatie, is het aan SOBA om te bezien 
of en zo ja, in hoeverre een SO nog mogelijk is.



Second opinion in Arbowet
art.5
5. De geraadpleegde andere bedrijfsarts bespreekt zijn advies met de werknemer waarna de 
werknemer bepaalt of dit advies aan de eerste bedrijfsarts ter beschikking wordt gesteld. Indien de 
werknemer uitdrukkelijk toestemming geeft voor het ter beschikking stellen van het advies aan de 
eerste bedrijfsarts, neemt de eerste bedrijfsarts binnen een redelijke termijn kennis van dat advies 
en maat aan de werknemer gemotiveerd kenbaar of hij dat advies niet, gedeeltelijk, dan wel geheel 
overneemt.

• SO leidt tot advies: SOBA bespreekt dit met WN. WN bepaalt of dit advies aan EBA ter 
beschikking wordt gesteld. SOBA zal WN enige tijd geven.



Second opinion in Arbowet
art.6
6. Indien verdere begeleiding van toepassing is, wordt de begeleiding door de eerste bedrijfsarts hervat

• Advies van de SOBA vormt een op zichzelf staand advies, geen reactie op het advies van de EBA. 
Eventueel noodzakelijke informatie kan door SOBA worden vergaard.

• EBA neemt kennis van advies en besluit over betekenis voor eigen advies.

• SO geen opschortende werking tav afspraken tussen WG en WN op basis van eerdere advies EBA



Opmerkingen in nota van toelichting

• UWV voorziet vanuit klantperspectief onduidelijkheid over de status van de verschillende 
adviezen, en stelt dat het lastiger wordt voor een VA om met een eigenstandig advies te komen, 
indien twee bedrijfsartsen tot een gelijke conclusie komen.

• SO en informele collegiale ondersteuning kunnen naast elkaar bestaan.

• Regering juicht een collectief initiatief met bedrijfsartsen voor SO toe. Dit kan kwaliteit, 
efficiëntie en onafhankelijkheid/onafhankelijke status alsook de keuzemogelijkheden voor de 
WN ten goede komen.



Samenwerking OVAL – KoM – ZFB - NVAB

Initiatief voor leden van OVAL, KoM en ZFB

Ondersteunende rol NVAB

Doelstelling:

• Borgen van zorgvuldige en goede uitvoering van second opinion

• Op basis van kritische en professionele werkwijze, met respect voor collega BA

• Geen onderlinge concurrentie met of door SO

• Komen tot pool met bedrijfsartsen voor SO met specifieke expertise, landelijke dekking en 
spreiding over deelnemende partijen.

• Onderhouden van expertise

• Komen tot overzicht over resultaat van second opinions, uiterlijk bij evaluatie Arbowet in 2020



samenwerking

• Toegankelijk voor klanten van partijen die bij de pool zijn aangesloten. 

• Site www.bedrijfsartsensecondopinion.nl

Hierop beschikbaar werkprocessen, documenten

• Werknemers hebben keuzevrijheid binnen deze pool van bedrijfsartsen 

• Een second opinion is een eenmalig en onafhankelijk advies op basis van eigen onderzoek, met 
beantwoording van de vraagstelling en  met inzichtelijke onderbouwing van het advies. 
Onderdeel is ook kennisnemen van de mening van zowel werknemer als bedrijfsarts en zo nodig 
werkgever.

• De second opinion is een op zichzelf staand advies en geen reactie op het advies van de EBA. Om 
de EBA in de gelegenheid te stellen de totstandkoming van dit advies te herkennen, is een goed 
en inzichtelijk onderbouwd advies van de second opinion bedrijfsarts noodzakelijk.

• Verzamelen data over resultaat SO

http://www.bedrijfsartsensecondopinion.nl/


Aanvraagfase

Aanvraagfase: stap 1 en 2

De EBA kiest in direct overleg met de werknemer de SOBA en vult in overleg met de werknemer het 
aanvraagformulier second opinion in. De werknemer geeft door invullen en ondertekenen zijn 
uitdrukkelijke toestemming aan de EBA om alle voor de second opinion noodzakelijke beschikbare 
informatie aangaande de werknemer door te sturen aan de SOBA. Onder relevante beschikbare 
informatie aangaande de werknemer wordt naast informatie over de werkzaamheden van de werknemer 
met name medische informatie verstaan, te weten het door de EBA gegeven advies. Gegevens 
betreffende de omstandigheden in het bedrijf geeft de EBA altijd door aan de SOBA, tenzij sprake is van 
de uitzondering zoals vermeld in de toelichting op het Arbobesluit, bladzijde 13.

De EBA beoordeelt de aanvraag van de second opinion en honoreert deze aanvraag, tenzij er 
zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. In geval van honorering wordt, na overleg en met 
uitdrukkelijke toestemming van de werknemer, de aanvraag verstuurd door de EBA aan de gekozen SOBA. 

Beschikbare formats aanvraagfase:

1.  Aanvraagformulier second opinion

2.  Machtiging overdracht gegevens aan pool bedrijfsarts second opinion



Uitvoeringsfase

Stap 3: De SOBA bevestigt ontvangst en acceptatie van de aanvraag aan de EBA. (formulier 3). De 
daadwerkelijke uitwisseling van alle voor de second opinion noodzakelijke informatie vindt 
rechtstreeks plaats tussen de EBA en SOBA. De informatie wordt overgedragen met in achtneming 
van de Wet bescherming persoonsgegevens

Stap 4: De gekozen SOBA voert de second opinion uit en handelt deze volledig af: eigen onderzoek + 
inwinnen van noodzakelijke informatie. Hoor en wederhoor bij voorkeur, mede voor draagvlak 
onder advies. Wel identificatie van WN vereist.

Stap 5:  SOBA komt tot advies met onderbouwing. Hier is een format voor: adviesbrief met 
onderbouwing (formulier 5). Dit wordt voorgelegd aan de werknemer. Deze geeft uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming voor verzending (formulier 4).

Stap 6: na ontvangst van toestemming  wordt het advies met onderbouwing aan de EBA verzonden.

Stap 7: EBA 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. De EBA informeert de 
SOBA over de acceptatie en de voortgang (formulier 6).



Vervolg uitvoeringsfase

Stap 8:  SOBA stuurt zijn factuur aan de eigen ba/arbodienst. De eigen ba/arbodienst berekent het 
bedrag door aan de werkgever. Voor de duur van de second opinion geldt een bandbreedte van 3-5 
uur, afhankelijk van de complexiteit van de inhoud en uitvoering van de second opinion. De factuur 
voldoet aan de gestelde privacyrichtlijnen.

Beschikbare formats uitvoeringsfase:

3. Bevestiging ontvangst en acceptatie opdracht

4. Machtiging overdracht adviesbrief naar eigen bedrijfsarts

5. Adviesbrief met onderbouwing uitkomsten second opinion



Evaluatiefase

Evaluatiefase.

Verzamelen van geaggregeerde procesdata door LPBSO, niet zijnde persoonsgegevens. Het gaat 
bijvoorbeeld om;

• Resultaat van de second opinion

• Bestede tijd aan het uitvoeren van de second opinion

• Acceptatie door eigen bedrijfsarts

Doel is om de bevindingen te kunnen delen met de deelnemende partijen en waar nodig 
stakeholders. De werkwijze en benodigde gegevens worden in een later stadium uitgewerkt.

Beschikbare formats evaluatiefase:

• 6: Feedbackbrief EBA aan SOBA





Stelling 1

Bij de evaluatie van de Arbowet over 2 jaar moet de second opinion 

weer snel worden afgeschaft.



Stelling 2

Een goed uitgevoerd second opinion is van meerwaarde voor

mijn eigen werken als bedrijfsarts.



Stelling 3

Een goed uitgevoerd second opinion is van meerwaarde voor

de voortgang van de reintegratie  en het reintegratieresultaat.



Vraag:

Welke verbetering(en) moeten worden aangebracht in 

de huidige systematiek van de second opinion?


