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Second opinion
Tijdens de verzuimbegeleiding doet een bedrijfsarts er alles aan om jou en je werkgever zo goed
mogelijk te adviseren bij jouw re-integratie. Het kan zijn dat je het niet eens bent met het advies
van de bedrijfsarts. Dan kun je een second opinion aanvragen.

Wat is een second opinion?
Een second opinion is een ‘tweede mening’. Het is een oordeel of advies van een andere
deskundige dan jouw eigen bedrijfsarts. Deze deskundige is ook een bedrijfsarts, maar werkt bij
een andere arbodienst dan bij HRM-Office. Hij bekijkt, objectief, alle inschattingen en adviezen van
de bedrijfsarts van, evalueert ze en geeft daarna een onafhankelijk oordeel.

Wanneer kun je een second opinion aanvragen?
Zowel jij als je werkgever kunnen een second opinion aanvragen. Hier zijn een paar voorwaarden
aan verbonden:
Jij, jouw werkgever en de bedrijfsarts hebben het verschil van mening besproken en
geprobeerd met elkaar op te lossen.
Jij en je werkgever moeten allebei akkoord gaan met het aanvragen van de second opinion.
Jouw verzuimperiode duurt langer dan 8 en korter dan 52 weken.
De second opinion wordt in behandeling genomen als alle partijen informatie hebben
aangeleverd.
Er is sprake van een lopend dienstverband.

In de volgende gevallen kan je geen second opinion
aanvragen:
Er is sprake van een juridische procedure of een arbeidsconflict waarbij een mediator of
advocaat is ingeschakeld.
Er loopt een klachtenprocedure of er is eerder een klacht ingediend over dezelfde
verzuimperiode bij ArboNed of bij de Geschillencommissie Arbodiensten.
In de afgelopen drie maanden is voor dezelfde vraag een deskundigenoordeel bij UWV
uitgevoerd (een onafhankelijk en deskundig oordeel van UWV over de situatie).
Tijdens de verzuimperiode is al een keer een second opinion aangevraagd, ook al ging dit over
een ander punt van discussie.

Zo vraag je een second opinion aan
Een second opinion aanvragen kan via HRM-Office, bereikbaar via telefoonnummer 058-7200800
en via bericht@hrm-office.nl . Je ontvangt een aanvraagformulier, waarin je alle gegevens kunt
noteren en toestemming geeft voor inzage in jouw medisch dossier.
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Meer informatie
Heb je vragen over de second opinion, dan kun je terecht bij het team van HRM-Office. Zij zijn
bereikbaar via telefoonnummer 058-7200800 en via bericht@hrm-office.nl . Uiteraard kun je ook
terecht bij jouw vaste contactpersoon van HRM-Office.
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