Second opinion
Algemeen:
Dit document beschrijft de uitgangspunten en werkwijze die in acht dienen te worden genomen
indien een patiënt een second opinion wenst in te winnen bij een andere hulpverlener.
Toepassingsgebied:
Leden van de Vereniging Medische Staf
Uitgangspunten:
Een patiënt is te allen tijde gerechtigd een second opinion bij een andere hulpverlener in te
winnen;
De specialist verleent zijn medewerking aan de ‘second opinion’;
Uitsluitend op grond van zwaarwegende argumenten, die gemotiveerd kenbaar moeten
worden gemaakt, aan patiënt en huisarts, kan een specialist het verzoek voor een
verwijzing ten behoeve van een second opinion, naast zich neerleggen;
Zwaarwegende argumenten kunnen onder andere zijn situaties waarbij de patiënt
meerdere malen voor dezelfde problematiek een second opinion aanvraagt. Het is niet de
bedoeling dat patiënten eindeloos bij verschillende artsen het oordeel van hun behandelend
arts laten toetsten. Dit leidt slechts tot verwarring en draagt niet bij aan de kwaliteit van
zorg.
Werkwijze:
Een patiënt die bij de huisarts aangeeft een verzoek te hebben voor een second opinion,
krijgt het advies van de huisarts om dit in overleg met de specialist te doen;
De patiënt zal zijn uiterste best doen om met de specialist in overleg te gaan over de
gewenste second opinion.
Mocht na uiterste inspanning van de patiënt overleg met de specialist over een second
opinion niet mogelijk blijken te zijn, dan kiest de patiënt samen met de huisarts voor een
uitvoerder van de second opinion;
Indien een patiënt aan zijn behandelaar kenbaar maakt een second opinion te willen
inwinnen bij een andere hulpverlener, dan zal de behandelaar de patiënt adviseren in de
keuze voor een bepaalde specialist/uitvoerder voor deze second opinion.
De specialist verzorgt de relevante informatie voor de specialist/uitvoerder van de second
opinion.
Mocht de patiënt voor verdere zorg/behandeling een ander ziekenhuis verkiezen, dan wordt
de specialist hierover geïnformeerd door de patiënt.
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