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Eerder heb ik in dit vakblad al stil-
gestaan bij de belangrijkste wijzi-
gingen, waaronder de actievere rol 

van de bedrijfsarts, het basiscontract 
voor arbodiensten en bedrijfsartsen en 
het recht van werknemers op een se-
cond opinion van een andere bedrijfs-
arts. Met name over dat laatste punt was 
nog niet heel veel duidelijk. Minister  
Asscher heeft geprobeerd meer duide-
lijkheid te bieden door middel van een 
zeer recente wijziging van het Arbeids-
omstandighedenbesluit en de toelich-
ting daarop. Is dat ook gelukt? Hieron-
der volgen in het kort de belangrijkste 
wijzigingen.

Omvang second opinion 
Allereerst wordt in het nieuwe Arbeids-
omstandighedenbesluit bepaald dat de 
werknemer een second opinion kan vra-
gen als hij twijfelt aan de juistheid van 
het door de bedrijfsarts gegeven advies. 
Het kan gaan om een advies dat betrek-
king heeft op de verzuimbegeleiding, 
een uitgevoerd gezondheidskundig on-
derzoek of andere gezondheidskundige 
vraagstukken in verband met werk. Een 
second opinion is niet mogelijk als het 
gaat om een aanstellingskeuring. Overi-
gens is een second opinion alleen door 

een werknemer aan te vragen. Het ver-
zoek moet zoals bekend altijd worden 
gehonoreerd, tenzij zwaarwegende ar-
gumenten zich daartegen verzetten. 
Daar zal vrijwel nooit sprake van zijn. 

Verhouding tot  
deskundigenoordeel 
Een second opinion kan dus over veel 
meer onderwerpen of vraagstukken gaan 
dan een deskundigenoordeel door een 
verzekeringsarts van het UWV. Er is wel 
risico op overlap, zo heeft ook het UWV 
erkend. Het zal voor het UWV lastiger 
zijn om met een eigenstandig, afwijkend 
advies te komen als twee bedrijfsartsen 
eerder tot een gelijkluidend ander advies 
zijn gekomen. De minister is van plan 
dit op te lossen door middel van voor-
lichting. Maar in de praktijk zal moeten 
blijken in hoeverre de second opinion en 
het deskundigenoordeel elkaar ‘bijten’ of 
juist aanvullen.

Keuze second opinion- 
bedrijfsarts
Tijdens de internetconsultatie heeft met 
name de FNV gepleit voor een vrije be-
drijfsartsenkeuze voor werknemers. De 
minister is daar niet volledig in meege-
gaan, maar is de FNV wel tegemoet ge-

komen. Hij geeft aan dat de werknemer 
zelf een keuze kan maken als in het con-
tract tussen de werkgever en de arbo-
dienst/bedrijfsarts meerdere bedrijfs-
artsen of arbodiensten zijn opgenomen 
(in overleg met de ondernemingsraad of 
personeelsvertegenwoordiging) die de 
second opinion kunnen uitvoeren. Daar-
naast is het mogelijk dat een werknemer 
zelf een ‘eigen’ bedrijfsarts vraagt om de 
second opinion uit te voeren. De werk-
gever is niet verplicht de kosten daarvan 
te betalen, maar hij mag dat uiteraard 
wel. Een dergelijk tweede oordeel valt 
buiten het bereik van de wettelijke se-
cond opinion, zodat de begeleidende be-
drijfsarts niet verplicht is een dergelijke 
second opinion in zijn begeleiding te 
betrekken. Die professionele afweging is 
aan hemzelf. Ook mag de begeleidende 
bedrijfsarts alleen informatie over de 
werkgever verstrekken aan de door de 
werknemer zelf benaderde bedrijfsarts 
indien de werkgever daar nadrukkelijk 
toestemming voor geeft.

Uitwisseling van second  
opinion en informatie 
De begeleidende bedrijfsarts is verplicht, 
maar wel met toestemming van de 
werknemer, alle relevante informatie te 

Het zal u niet ontgaan zijn: per 1 juli 2017 is de Arbowet op een aantal punten  gewijzigd. Hieronder de 
belangrijkste wijzigingen met betrekking tot het recht van werknemers op een second opinion.
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verstrekken aan de second opinion-be-
drijfsarts, waaronder zijn eigen advies. 
De second opinion is vervolgens een 
zelfstandig advies en geen reactie op of 
beoordeling van het advies van de bege-
leidende bedrijfsarts. Als de werknemer 
geen toestemming geeft om bepaalde 
informatie uit te wisselen, dan is het 
aan de second opinion-bedrijfsarts om 
te bepalen of hij tot een oordeel en ad-
vies kan komen. De second opinion- 
bedrijfsarts bespreekt het advies vervol-
gens met de werknemer. De werknemer 
bepaalt of het advies ook aan de begelei-
dende bedrijfsarts wordt gezonden. Als 
dat het geval is, neemt de begeleidende 
bedrijfsarts binnen redelijke termijn 
kennis van het second opinion-advies. 
Hij laat dan aan de werknemer weten of 
hij het advies niet, geheel of gedeeltelijk 
overneemt. Een second opinion heeft 
overigens geen opschortende werking 

ten aanzien van het advies van de bege-
leidende bedrijfsarts. Na uitvoering van 
de second opinion hervat de begeleiden-
de bedrijfsarts de verzuimbegeleiding. 
Is er echter sprake van een breuk in de 
vertrouwensrelatie, dan bespreken de 
begeleidende bedrijfsarts en de werkne-
mer wie de verzuimbegeleiding voort-
zet. Dat kan de second opinion-bedrijfs-
arts zijn. Maar omdat die meestal geen 
overeenkomst heeft met de werkgever, 
zal het veelal een andere bedrijfsarts 
zijn van de arbodienst waarmee de 
werkgever een contract heeft.

Duidelijkheid? 
Het gewijzigde Arbeidsomstandighe-
denbesluit heeft, samen met de nota van 
toelichting van de minister, wat meer 
helderheid gecreëerd over hoe de se-
cond opinion in de praktijk moet wor-
den geregeld. De verwachting is echter 

dat er in de praktijk nog veel onduide-
lijkheid zal ontstaan over de waarde van 
het second opinion en de manier waar-
op dit de verzuimbegeleiding gaat beïn-
vloeden. Hoewel de minister aangaf dat 
hij verwacht dat er jaarlijks maximaal 
1300 second opinions zullen worden 
aangevraagd, lijkt de praktijk zich op te 
maken voor een veelvoud daarvan. Mits 
er voldoende bedrijfsartsen zijn die deze 
onderzoeken kunnen en willen uitvoe-
ren. Werkgevers moeten de kosten  
ervan dragen en dus rekening houden 
met hogere kosten voor verzuimbegelei-
ding. Mijn inschatting is echter dat het 
UWV gaat profiteren, doordat de second 
opinion een deel van de deskundigen-
oordelen zal vervangen. 

(advertentie)
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