
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 een second opinion? 
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 kan een second 
opinion aanvragen wanneer hij 
twijfelt over het advies van een 
bedrijfsarts in het kader van:
• Verzuimbegeleiding.
• Een uitgevoerd arbeidsgezond-

heidskundig onderzoek, beter 
bekend als PAGO/PMO.

• Consultatie van de bedrijfsarts 
met betrekking tot gezondheids-
kundige vraagstukken in verband 
met werk(omstandigheden), beter 
bekend als het open spreekuur. 

U kunt als werkgever geen second 
opinion aanvragen.

Hoe werkt een second opinion bij 
ArboNed? 
Uitvoering van de second opinion 
moet gebeuren volgens de 
werkwijze zoals u als werkgever dit 
afspreekt met ArboNed, en 
uiteraard conform de wetgeving 
hierover. ArboNed komt 
onderstaande werkwijze met u 
overeen in het basiscontract, zodat 
u voldoet aan de nieuwe Arbowet. 

Als een werknemer een second 
opinion wenst, vraagt hij dit aan bij 
zijn bedrijfsarts. De bedrijfsarts mag 

dit verzoek niet weigeren, tenzij 
hiervoor zwaarwegende 
argumenten zijn. De bedrijfsarts 
verwijst de werknemer door naar 
een andere bedrijfsarts, die niet 
werkzaam mag zijn bij ArboNed. De 
bedrijfsarts stuurt alle relevante en 
noodzakelijke informatie, met 
toestemming van werknemer, naar 
de second opinion arts. 

ArboNed maakt voor een second 
opinion gebruik van een poule van 
geregistreerde bedrijfsartsen van 
arbodienst HumanCapitalCare B.V. 
en Mensely B.V. De second opinion 
bestaat uit een papieren beoor-
deling in combinatie met 
(telefonisch) consult met uw 
werknemer. Vanzelfsprekend 
voldoet deze poule aan de nieuwe 
regelgeving. 

Terugkoppeling en verdere 
behandeling 
Een second opinion arts moet een 
eigen advies geven, en geen reactie 
op het advies van de eerste 
bedrijfsarts. Dit advies wordt met uw 
werknemer besproken en met zijn 
toestemming doorgestuurd naar de 
behandelend bedrijfsarts. Deze pakt 
de begeleiding verder op en zal 
gemotiveerd aangeven bij de 
werknemer in hoeverre hij het advies 
overneemt in zijn eigen advisering 
naar u en uw werknemer. De eerste 
bedrijfsarts blijft in principe de 
begeleidende arts. 

Wat kost een second opinion en wie 
betaalt het? 
Een second opinion, zoals hier 
omschreven, kost:
• € 225 bij een papieren beoordeling 

en telefonisch consult.
• € 450 als na de papieren 

beoordeling en telefonisch 
contact, ook een fysiek consult 
volgt.

De second opinion, zoals overeen-
gekomen in onze overeenkomst met 
u, moet volgens de Arbowet door de 
werkgever worden betaald. 
Wanneer uw werknemer een second 
opinion laat uitvoeren buiten de 
overeengekomen werkwijze en u 
heeft hiervoor geen toestemming 
aan de werknemer gegeven, dan 
komen de kosten voor rekening van 
de werknemer. De second opinion 
wordt vooralsnog apart 
gefactureerd en is niet in het 
abonnementstarief inbegrepen. 
ArboNed onderzoekt momenteel 
wat de mogelijkheden zijn om de 
second opinion in het abonnement 
op te nemen.

Wat is het verschil met de 
klachtenprocedure? 
ArboNed streeft ernaar de 
dienstverlening zo goed mogelijk uit 
te voeren. Daarbij spelen onder 
meer bereikbaarheid, snelheid van 
werken, bejegening en informatie-
voorziening een rol. Bent u, als 
werkgever of uw werknemer, 
ontevreden over onze 
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dienstverlening dan kunt u of uw 
werknemer een klacht indienen. 
Hiervoor is een aparte klachten-
procedure. Deze kunt u vinden op 
arboned.nl. 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 
kunt u of uw werknemer een 
deskundigenoordeel bij het UWV 
aanvragen.

Wat is het verschil met het 
deskundigenoordeel van het UWV? 
Het deskundigenoordeel is een 
oordeel over de re-integratie van uw 
werknemer. Zowel u en/of uw 
werknemer kan een 
deskundigenoordeel aanvragen bij 
het UWV, wanneer de re-integratie 
vastloopt. UWV geeft dan een 
onafhankelijk oordeel over de 
situatie. Op www.uwv.nl geeft UWV 
aan alleen een oordeel te geven in 
de volgende situaties:
• Is er een meningsverschil of de 

werknemer volledig eigen werk kan 
doen?

• Heeft de werknemer genoeg 
gedaan voor zijn re-integratie?

• Is het werk, binnen of buiten het 

bedrijf, dat de werknemer moet 
doen passend?

• Heeft u genoeg gedaan aan de 
re-integratie van uw werknemer?

• Kunt u het veelvuldig ziekteverzuim 
van uw werknemer binnen 26 
weken verminderen als het werk 
van uw werknemer wordt 
aangepast? Of door uw werknemer 
te herplaatsen in een andere 
passende functie, eventueel door 
bijscholing?

Een deskundigenoordeel kan door 
zowel de werknemer als de 
werkgever worden aangevraagd. 

Meer vragen? 
Hebt u meer vragen over het second 
opinion, neem dan contact op met 
uw vaste contactpersoon van 
ArboNed.

Over ArboNed
ArboNed maakt werkend Nederland 
vitaler, zodat meer mensen aan het 
werk zijn en blijven. Dagelijks staan 
we klaar voor 61.500 werkgevers en 
ruim 600.000 werknemers. Onze 
professionals en experts verlagen 
verzuim, minimaliseren arbeids-
risico’s in organisaties, bevorderen 
de gezondheid en verhogen de 
motivatie van mensen. 

Contact
Zwarte Woud 10
3524 SJ Utrecht

Postbus 85091
3508 AB Utrecht

info@arboned.nl
www.arboned.nl


