STROOMSCHEMA REGELING SECOND OPINION
BIJ ONAFHANKELIJKE BEDRIJFSARTS
De regeling van het werknemers recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts is sinds 1 juli 2017 een
verplicht onderdeel van het contract (of contracten) die u met de arbodienst sluit. De OR (en ook de PVT) heeft
namelijk een instemmingsrecht op het door u als werkgever te sluiten contract. De Landelijke Expertisebalie
heeft dit uitgewerkt in een overzichtelijk stroomschema en hier een instructie voorgeschreven voor werkgevers
en leden van de ondernemingsraad.
Het zou optimaal zijn als de onderstaande elementen in de basisovereenkomst met uw arbodienst opgenomen
wordt of u sluit zelf direct een basisovereenkomst af met een onafhankelijk expertisebureau. Ontbreekt er na
overleg met uw arbodienst een of enkele elementen, dan moet u in samenspraak met de OR een afweging
maken: toch maar instemmen, of (nog) niet, of u kunt uw medewerkers direct een goed, kosteloos en
betrouwbaar alternatief bieden met een onafhankelijk & onpartijdig arbeidsmedisch expertisebureau. U kunt
namelijk direct en online met De Landelijke Expertisebalie een basisovereenkomst Second opinion af te sluiten
en u bent dan direct gedekt.
Is de OR betrokken bij de (voor)selectie van de bedrijfs
artsen of onafhankelijke expertisebureau ‘s die de

JA

NEE

second opinion feitelijk gaan uitvoeren?

Is er onder de werknemers geïnventariseerd welke
bedrijfsarts(en) of arbodienst(en) hun vertrouwen

NEE

hebben of heeft de OR zelf onafhankelijke
bedrijfsartsen of expertisebureau’s aangedragen
en staan deze op de door vakbonden erkende lijst?

JA

Heeft een werknemer recht op een door hem gekozen
bedrijfsarts voor een second opinion, tenzij

NEE

zwaarwegende bedrijfs of dienstbelangen zich
daartegen verzetten?

JA
Kan een werknemer zelf een bedrijfsarts
aandragen voor een second opinion indien de

NEE

kosten niet voor rekening van de werkgever
komen?

JA

Rapporteert de werkgever jaarlijks aan de OR over
het aantal verzoeken om een second opinion die

NEE

bij de onafhankelijke bedrijfsarts zijn ingediend?

JA
Kan een werknemer zelf als eerste de
bedrijfsarts voor de second opinion benaderen?

NEE

JA

U kunt akkoord gaan met de basisovereenkomst
onafhankelijke second opinion en deze afsluiten.

Er kan
nog

De oplossing voldoet niet. Heronderhandel of
sluit direct een basisovereenkomst af met De
Landelijke Expertisebalie!

