
 

 

 

 

PERSBERICHT: LANDELIJKE POOL BEDRIJFSARTSEN SECOND 

OPINION VAN START 

Tilburg, 10 januari 2017. Werknemers die een second opinion willen over het 

advies van hun bedrijfsarts, kunnen hiervoor voortaan terecht bij de landelijke 

pool bedrijfsartsen second opinion. Een team van gespecialiseerde 

bedrijfsartsen zorgt voor een kwalitatieve en onafhankelijke uitvoering van 

second opinions. Werknemers kunnen via de pool zelf de second opinion 

bedrijfsarts van hun voorkeur kiezen en werkgevers hebben met deze 

mogelijkheid de second opinion goed vastgelegd in de contracten met hun 

arbodienst of bedrijfsarts. 

 

De landelijke pool bedrijfsartsen second opinion (LPBSO) is een uniek 

samenwerkingsverband tussen OVAL, KoM en ZFB. De leden van deze organisaties 

vormen een grote groep van arbodiensten en zelfstandig werkende bedrijfsartsen. De 

NVAB ondersteunt de LPBSO. Met deze landelijke pool is een centraal punt ingericht 

voor het uitvoeren van second opinions voor de miljoenen werknemers van 

organisaties die klant zijn bij één van de deelnemende arbodiensten of bedrijfsartsen. 

De second opinions worden uitgevoerd door een team van ervaren, gespecialiseerde 

bedrijfsartsen.  

 

Sinds 1 juli 2017 heeft iedere werknemer het recht om een second opinion op het 

advies van de bedrijfsarts aan te vragen. Deze second opinion moet bij de eigen 

bedrijfsarts worden aangevraagd en wordt uitgevoerd door een andere bedrijfsarts die 

niet werkzaam is bij dezelfde arbodienst. Op de website van de landelijke pool zijn de 

profielen, regio’s en specialisaties van de bedrijfsartsen second opinion te vinden. Dit 

biedt werknemers een helder overzicht om in overleg met de eigen bedrijfsarts een 

keuze te maken voor een second opinion bedrijfsarts. Op de website is ook informatie 

over de aanvraagprocedure te vinden en zijn de antwoorden op veel gestelde vragen 

opgenomen.  

 

__________________________________________________________________ 

Noot voor de redactie: 

De landelijke pool bedrijfsartsen second opinion is een gezamenlijk initiatief van OVAL (www.oval.nl), 

KoM (www.kwaliteitopmaat.com) en ZFB (www.bedrijfsartsen.net), ondersteund door de NVAB 

(www.nvab-online.nl).  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dorothé van den Aker, projectmanager LBPSO, 

013 5944 519 of info@bedrijfsartsensecondopinion.nl  
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