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Informatie voor verzekerden, specialisten en huisartsen. Inclusief een akkoordverklaring. U wilt een medische 
uitzending voor een second opinion van een onafhankelijke medisch specialist. In dit document kunt u nalezen of 
u in aanmerking hiervoor komt. Tevens kunt u lezen wat er van u als verzekerde verlangd wordt en wat u van 
Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) kan verwachten.

Een van de volgende voorwaarden geldt voor toestemming op basis van een second opinion:
A  Er is sprake van een levensbedreigende aandoening, of 
B  Er is twijfel omtrent de urgentie van een behandeling, of
C  Er staat een operatie met onomkeerbare gevolgen in de planning, of 
D  Bij gerede twijfel over de behandelmethode.

Belangrijke informatie als u voldoet aan een van de bovengenoemde voorwaarden:
1  Het betreft een eenmalig consult over een gestelde diagnose of voorgestelde behandeling;
2  Het consult vindt plaats bij een onafhankelijke medisch specialist die werkzaam is op hetzelfde specialisme of  

vakgebied als de eerste geconsulteerde specialist;
3  Een second opinion gebeurt in principe in de regio, dat wil zeggen op Aruba, Curaçao, Bonaire, St. Martin; 
4  Een second opinion is niets anders dan een mening van een specialist op datzelfde vakgebied. Er zullen geen 

onderzoeken herhaald worden. Verzekerde dient het gehele dossier mee te nemen met alle reeds gedane 
onderzoeken bij de eerste specialist;

5  Na de second opinion keert de verzekerde terug naar de oorspronkelijke specialist, de behandeling wordt dus 
niet overgenomen.

(Op de achterkant van dit document vindt u aanvullende informatie per voorwaarde).

Hoe verloopt een second opinion?
●  De verwijzende specialist vraagt een second opinion aan bij ZJCN. In de aanvraag staat de motivering en 

het doel voor de second opinion beschreven. Al de hierboven vermelde voorwaarden zijn door de verwijzer in 
acht genomen.

●  ZJCN beoordeelt of de verzekerde in aanmerking komt voor vergoeding van een second opinion volgens de 
Regeling Aanspraken Zorgverzekering BES.

●  Pas nadat u goedkeuring krijgt van ZJCN om op basis van een second opinion op een medische uitzending te 
gaan, kunnen er afspraken gemaakt worden.

●  De verzekerde wordt uitgezonden en gezien door de geraadpleegde specialist. De behandeling wordt expliciet 
niet automatisch overgenomen door de geraadpleegde specialist.

●  De geraadpleegde specialist brengt een advies uit, dit is een opinie.
●  De verzekerde gaat retour naar de oorspronkelijke specialist met het ontvangen advies, en bespreekt de 

geboden opties. 

Ik, de verzekerde, heb deze informatie aandachtig doorgelezen, ik begrijp de voorwaarden bij een second opinion. 
Ik ga hiermee akkoord:
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De volgende voorwaarden gelden voor een toestemming op basis van een second opinion. 
Uitleg per voorwaarde:

A  Er is sprake van een levensbedreigende aandoening. 
U heeft recht op een second opinion als u een levensbedreigende aandoening heeft. Denk hier bijvoorbeeld 
aan kanker, eindstadium ernstige chronische ziekten (hartfalen, longemfyseem), ernstige auto-immuunaan
doeningen.

B  Er is twijfel omtrent de urgentie van een behandeling. 
U heeft recht op een second opinion als er twijfel bestaat omtrent de urgentie van een behandeling. De specialist 
wil een behandeling inzetten, u bent nog niet overtuigd, dan kunt u een mening vragen aan een andere specialist 
op datzelfde vakgebied.

C  Er staat een een operatie met onomkeerbare gevolgen in de planning. 
U heeft recht op een second opinion als er een operatie dient plaats te vinden die onomkeerbare gevolgen heeft. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan het amputeren van een voet, het verwijderen van uw baarmoeder, of het plaatsen 
van een shunt.

D  Bij gerede twijfel over de behandelmethode. 
Als u aan een van de bovengenoemde voorwaarden, A. B. of C. voldoet én er is twijfel over de behandeling of de 
diagnose, dan heeft u recht op een second opinion.

Uitleg belangrijke informatie:

1  Eenmalig consult over een gestelde diagnose of voorgestelde behandeling.
Een second opinion is een eenmalig consult over een gestelde diagnose of voorgestelde behandeling. 
Na dit consult keert u, de verzekerde, weer terug naar de eerste specialist om deze opinie te bespreken.

2  Het consult vindt plaats bij een onafhankelijke medisch specialist die werkzaam is op hetzelfde 
specialisme of vakgebied als de eerste geconsulteerde zorgverlener.
Een second opinion wordt uitgevoerd door een onafhankelijke medisch specialist, dat wil zeggen een specialist niet 
werkzaam in hetzelfde ziekenhuis als de eerste specialist, hij of zij werkt wel in hetzelfde specialisme of vakgebied 
als de eerste geconsulteerde zorgverlener. Bijvoorbeeld een second opinion over hartziekten wordt verstrekt door 
een andere cardioloog, niet door bijvoorbeeld een longarts.

3  Een second opinion gebeurt in principe in de regio, dat wil zeggen op Aruba, Curaçao, Bonaire, St Martin. 
Een second opinion gebeurt in principe in de regio, dat wil zeggen op Aruba, Curaçao of Bonaire. Mocht u toch 
een second opinion elders willen, in Nederland of Colombia, dan kan dit op artikel 10 lid 4 van het Besluit. 
Uw verwijzende specialist moet expliciet vermelden in de aanvraag dat het hier gaat om een second opinion op 
basis van een artikel 10 lid 4. Ook moet aan de voorwaarden van een artikel 10 lid 4 voldaan worden voordat er 
een goedkeuring gegeven kan worden. Zie hiervoor de voorwaarden en akkoordverklaring van artikel 10 lid 4.

 
4  Een second opinion is niets anders dan een mening van een specialist op datzelfde vakgebied. 

Er zullen geen onderzoeken herhaald worden. De verzekerde dient het gehele dossier mee te nemen 
met alle reeds gedane onderzoeken bij de eerste specialist.
In een second opinion zal er geen onderzoek opnieuw gedaan worden. Er zal bijvoorbeeld geen laboratorium
onderzoek, geen scopie, CT of MRI herhaald worden. Als de arts die de second opinion uitvoert alsnog een 
indicatie ziet voor aanvullend onderzoek dient hij dit in zijn advies aan te geven en niet zelfstandig uit (te laten) 
voeren als onderdeel van de second opinion. De kosten van het zelfstandig uit (laten) voeren van dit onderzoek 
zullen in dat geval namelijk niet worden vergoed door ZJCN als onderdeel van deze second opinion.

5  Na de second opinion keert de verzekerde terug naar de oorspronkelijke specialist, de behandeling 
wordt dus niet overgenomen.
Na de second opinion keert de verzekerde terug met een mening van de tweede specialist, naar deoorspronkelijke 
specialist, de behandeling wordt dus niet overgenomen. De opinie, ofwel mening van deze tweede specialsist 
wordt met de eerste specialist besproken. Zo kan samen tot een eindconclusie gekomen worden.

Bij vragen kunt u mailen naar: info@zorgverzekeringskantoor.nl
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