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Informatie over een tweede mening (second opinion) op de 
polikliniek hematologie van het AmsterdamUMC locatie AMC 
 
Second opinion 
Een second opinion of tweede mening is een medisch oordeel/ advies van een andere arts 
dan uw behandelend arts. In principe volgen alle Nederlandse kankerspecialisten dezelfde 
richtlijnen voor onderzoek en behandeling. Toch kan het zijn dat u de mening wilt horen van 
een specialist van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie Academisch 
Medisch Centrum (AMC). 
 
Wanneer 
Nadat bij u de diagnose is gesteld, doet uw arts u een voorstel voor een behandeling. Het is 
belangrijk dat u goed wordt voorgelicht en dat alle behandelmogelijkheden voor u op een 
rijtje worden gezet. Als de informatie die u krijgt niet duidelijk is of tekortschiet, aarzel dan 
niet om hulp te vragen, in eerste instantie bij uw behandelend arts. Deze zal proberen u zo 
goed mogelijk te helpen en uw vragen te beantwoorden. U kunt ook bij uw huisarts terecht 
met uw vragen en deze kan zijn/haar oordeel geven over de voorgestelde behandeling. Het 
is natuurlijk ook mogelijk om uw gevoelens te bespreken met familie en vrienden. Zij kennen 
u en kunnen voor- en nadelen van een bepaalde behandeling met u afwegen. Het kan zijn 
dat u ondanks het contact met de eigen arts nog vragen heeft, die u ook aan een andere arts 
zou willen voorleggen; bijvoorbeeld of er andere mogelijkheden of behandelmethoden zijn. U 
kunt dan vragen om een second opinion, een tweede mening. 
 
Bij wie? 
Indien u besluit om een second opinion te vragen, dan kunt u dit het beste eerst bespreken 
met uw behandelend arts. Die kan met u overleggen bij wie u het best voor een second 
opinion terecht kunt.  
 
U hebt voor een second opinion een verwijsbrief nodig van uw behandelend arts. Het is ook 
verstandig om met uw verzekeringsmaatschappij te overleggen voordat u een second 
opinion aanvraagt, omdat sommige maatschappijen hiervoor specifieke regels hanteren. 
 
Procedure second opinion aanvragen 
Het is pas mogelijk een afspraak te maken op de polikliniek voor een second opinion als al 
uw medische gegevens bij ons aanwezig zijn. Als u besloten heeft een second opinion in 
het AmsterdamUMC locatie AMC aan te vragen, brengt u uw behandelend arts hiervan op 
de hoogte. Het is de bedoeling dat uw behandelend arts de medische gegevens doorstuurt 
naar het AMC. Dit kan per post of per e-mail:  

 
Poli Hematologie Q2 
Postbus 22660 
1100 DD Amsterdam 
Mail: q2.behandelcentrum@amsterdamumc.nl 

 
 
De benodigde gegevens zijn: 

• Een verwijsbrief voorzien van datum en handtekening van verwijzend 
specialist (beiden benodigd voor de verzekering); met daarin: 

• Uw medische voorgeschiedenis en medicatiegebruik 
• De diagnose (inclusief risicoclassificatie) en de uitbreiding van de ziekte 

o Uitslagen van biopten en puncties (pathologie verslagen) 
o Scans (zowel uitslagen als een CD-rom met daarop de relevante CT scans 

en/of PET-CT scans en/of MRI) 
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o Aanvullende relevante onderzoekingen (bv. laboratoriumonderzoek, 
endoscopie, kweken) 

• De behandeling(en) tot nu toe 
• Het elders voorgestelde behandelplan 
• Een liefst zo duidelijk mogelijke vraagstelling 
 

De specialisten in het AmsterdamUMC bekijken uw gegevens. Als er nog vragen zijn die 
eerst beantwoord moeten worden, of als de gegevens onvolledig zijn, wordt er telefonisch 
contact opgenomen. Als de gegevens op orde zijn, krijgt u een afspraak voor een second 
opinion op de polikliniek hematologie toegestuurd.  
Door deze procedure is de gemiddelde duur tussen verwijzing en de afspraak voor de 
second opinion 2 tot 4 weken. Als er op kortere termijn een advies gewenst is (bijvoorbeeld 
over studiedeelname), kunt u uw behandelend arts vragen telefonisch contact met ons op te 
nemen. 
 
Het advies van de specialist van het AmsterdamUMC locatie AMC 
Bij een second opinion ligt de nadruk op het gesprek met de specialist waarin u vragen kunt 
stellen. De specialist geeft antwoord op basis van zijn/haar beoordeling van uw medisch 
dossier. In veel gevallen zal de specialist ook een lichamelijk onderzoek doen. In sommige 
gevallen zal hij/zij met uw behandelend arts willen overleggen. Wanneer aanvullende 
gegevens noodzakelijk zijn, kan een afspraak voor een tweede polikliniekbezoek worden 
gemaakt nadat de aanvullende gegevens zijn verkregen. In het algemeen is het niet nodig 
om alle onderzoeken te herhalen. Het kan wel nodig zijn om de biopten op te vragen die dan 
worden her beoordeeld door de afdeling pathologie van het AMC. 
 
Tenzij u hier bezwaar tegen heeft, zal over het second opinion bezoek een brief worden 
verstuurd aan uw huisarts en aan uw behandelend arts(en). Deze zijn dan vrij om, in overleg 
met u, al dan niet het beleid te wijzigen op grond van het verkregen advies. In de meeste 
gevallen zal dat niet nodig zijn, omdat de adviezen van het AmsterdamUMC vaak gelijk zijn 
aan die van uw andere arts(en). In dat geval gaat u voor de verdere behandeling weer terug 
naar uw eigen behandelaar. Soms wordt in het AmsterdamUMC een behandeling 
voorgesteld die afwijkt van de eerste mening, of die niet in het verwijzende ziekenhuis kan 
worden toegepast. In dat geval zult u in overleg met de specialist van het AmsterdamUMC 
een keuze maken over de verdere behandeling. 
 
Uitgangspunt second opinion 
Wanneer u de polikliniek van het AmsterdamUMC bezoekt voor een second opinion, is het 
uitgangspunt dat u alleen voor een second opinion komt. De behandeling wordt niet door het 
AmsterdamUMC overgenomen. Indien u wilt overstappen naar het AmsterdamUMC kunt u 
dat tijdens de second opinion bespreken. Het is belangrijk om u te realiseren dat dit niet in 
alle gevallen mogelijk is. De capaciteit van het ziekenhuis is niet onbeperkt en om te 
voorkomen dat wachttijden voor operaties, diagnostische verrichtingen en opnames 
onverantwoord lang worden, kunnen wij niet alle behandelingsverzoeken honoreren. 
 
Tot slot 
Een second opinion vragen doet u niet zomaar. In de meeste gevallen doet u dit als u voor 
een ingrijpende behandeling staat en u onzeker bent over de diagnose en/of de behandeling. 
Het vragen om een second opinion is geen blijk van wantrouwen tegenover uw eigen 
behandelaar, het is een patiëntenrecht. Zeker als het gaat om een intensieve behandeling, 
zoals bij kanker, is het belangrijk dat u achter de behandeling staat en tot een eigen keuze 
komt. 
 
 


