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Beste patiënt

Een onverwachte ziekte of diagnose gaat vaak gepaard met 
hevige emoties, veel vragen en onzekerheden. U hebt recht 
op de best mogelijke behandeling en u kunt erop vertrouwen 
dat wij u doorverwijzen naar een ander centrum als deze 
behandeling niet kan worden uitgevoerd op onze dienst. Als 
patiënt staat u centraal. Onze dienst werkt met een sterk 
overlegmodel: artsen van verschillende disciplines worden 
voortdurend betrokken bij het beleid en er is een dagelijks 
overleg van de hematologen. Hebt u na het lezen van deze 
brochure, nog vragen, aarzel niet om hierover te spreken met 
uw arts of verpleegkundig consulent

De dienst hematologie

Mening andere arts

Als u twijfelt over een diagnose of voorgestelde behandeling, 
hebt u als patiënt recht om een second opinion te vragen. Dit 
betekent dat u een andere arts dan art,s die u behandelt, om 
zijn mening vraagt.

Het is verstandig deze twijfel eerst met uw  arts te bespreken. 
Die kan u helpen bij de verwijzing naar een andere arts zodat 
deze second opinion voor u zo waardevol mogelijk is. Wij 
kunnen de al bekende onderzoeksresultaten doorgeven, zodat 
geen onderzoeken onnodig herhaald worden.

De mening van een andere arts kan u geruststellen of nieuwe 
inzichten brengen. De mogelijkheid bestaat echter dat 
de andere arts niet volledig dezelfde mening heeft als uw 
behandelende arts. Voor veel ziektes en complicaties bestaat 
er geen richtlijn, consensus of bewijs dat de ene aanpak beter 
is dan de andere. Twee verschillende meningen kunnen 
verwarring of vertraging van de therapie veroorzaken. Daarom 
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lijkt het voor ons interessant om alvast een bespreking met u in 
te plannen na het advies van de andere arts.

Uit ervaring leren wij dat een second opinion regelmatig 
wordt gevraagd door familie die onvoldoende op de hoogte is 
of door onduidelijkheid over diagnose of behandeling. Indien 
nodig kan een nieuwe bespreking gevraagd worden bij uw 
behandelend arts in het bijzijn van uw familie zodat u en 
uw familie voldoende zijn ingelicht over de diagnose en de 
voorgestelde behandeling.

Advies
Een advies dat we u willen meegeven bij het vragen van een 
second opinion: ga met concrete vragen naar de andere arts, 
zoals bv. is er een klinische studie met een nieuwe behandeling 
waarvoor ik in aanmerking kom?

Op de volgende vraag willen wij u alvast geruststellen: 
beschouwt mijn behandelend arts het als een blijk van 
wantrouwen wanneer ik een andere arts raadpleeg? Nee, een 
second opinion vragen is normaal. Het vragen van een second 
opinion verandert niets aan de bestaande vertrouwensrelatie.
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