SECOND OPINION OF OVERNAME

EEN SECOND OPINION OF
OVERNAME AANVRAGEN

SECOND OPINION OF OVERNAME
Antoni van Leeuwenhoek is hét in kanker gespecialiseerde ziekenhuis
en onderzoeksinstituut. Heeft u behoefte aan een tweede mening over uw
diagnose of behandeling? Of wilt u de behandeling bij ons voortzetten?
Dan kunt u zich laten verwijzen. Wij leggen u graag uit hoe dat werkt.
Hoe vraag ik het aan?
Via het ziekenhuis waar u nu bekend bent.
Zij zetten de aanvraag voor u in gang, of
leveren u de benodigde gegevens aan. U
kunt ook door uw huisarts laten verwijzen,
dan duurt de aanvraag vaak wel langer.
Benodigde gegevens
• Verwijsbrief van uw arts met daarin:
1) of het gaat om een overname van
behandeling of second opinion;
2) bij second opinion: de vraagstelling
van u en/of uw arts: waar wilt u onze
mening over?
• Medische gegevens zoals: verslagen en
uitslagen van onderzoek, zoals van de
patholoog en het laboratorium.
• Contactgegevens van uw behandelend
arts: naam, telefoonnummer, mailadres.
• Gegevens van uzelf: naam, adres,
geboortedatum, telefoonnummer,
mailadres en verzekeringsinformatie.
• Eventueel gegevens van een
contactpersoon: naam, mailadres en
telefoonnummer.
Deze gegevens levert de arts of uzelf bij ons
aan. Dat kan op verschillende manieren:

3. Persoonlijk afleveren (uzelf)
U of een naaste mag de gegevens ook bij
ons afgeven. Dat kan bij ons Centrum
Patiënteninformatie in de centrale hal op
werkdagen van 9.00-17.00 uur.
Let op: vanwege een minimale bezetting
door corona maatregelen, raden wij u aan
om vooraf te bellen, zodat u zeker weet dat
er die dag een medewerker aanwezig is.
Aanleveren cd-rom of weefsel
Eventuele materialen die niet digitaal
verstuurd kunnen worden, zoals röntgen-,
(nucleaire) onderzoeksbeelden of soms
pathologisch materiaal, kunnen naar:
Antoni van Leeuwenhoek
t.a.v. Radiologisch Archief
Postbus 90203
1006 BE Amsterdam
Afspraak en wachttijd
De benodigde zorg verschilt per persoon.
Daarom plannen wij de afspraak in nadat
uw medische gegevens zijn beoordeeld door
onze specialist(en). Zo'n beoordeling duurt
ongeveer vijf werkdagen. Hierna kunnen
wij u verder informeren over uw aanvraag.

1. Via de website (alleen zorgverleners)
De arts gaat naar www.avl.nl/verwijzers,
vult de gegevens in en stuurt de benodigde
bijlagen mee. Op die pagina is ook
informatie te vinden over verwijzen per fax.
Indien van toepassing wordt een cd-rom
met beeldmateriaal per post verstuurd.

Bij verwijzing via de huisarts kan het langer
duren, aangezien deze doorgaans niet over
alle gegevens beschikt. Die worden dan
alsnog (via de huisarts) bij het ziekenhuis
opgevraagd en naar ons verstuurd.

2. Per e-mail (zorgverleners of uzelf)
De informatie kan ook door u of de arts per
e-mail worden verstuurd naar: tpp@nki.nl

Wanneer aanvragen?
Bij een second opinion zijn doorgaans de
onderzoeken afgerond en het behandelplan
bekend. Bespreek het beste moment voor
overname met uw huidige behandeld arts.

Kosten
Wij hebben afspraken met de meeste
zorgverzekeraars in Nederland. Toch is het
verstandig om bij uw zorgverzekeraar na te
gaan of ook uw onderzoek, behandeling of
second opinion wordt vergoed.

Mogelijkheden voor overnachting
Wanneer u tegen een verlaagd tarief in de
buurt wilt overnachten, dan kan dat in het
naastgelegen Gasthuis, of een nabijgelegen
hotel waarmee prijsafspraken zijn gemaakt.
U leest hier meer over op: www.gast-huis.nl

Een second opinion wordt vaak eenmaal per
jaar vergoed. Zo niet, dan vragen we u om
een voorschot van € 500. U betaalt dit
bedrag via een pintransactie, voorafgaand
aan uw second opinion consult.

Let op: het Gasthuis is tijdelijk gesloten
i.v.m. corona maatregelen. Voor vragen over
alternatieve verblijfsmogelijkheden, zijn zij
telefonisch bereikbaar op werkdagen van
10.00 - 13.00 uur op: 020 346 2020.

De daadwerkelijke kosten berekenen we
achteraf. Die zijn afhankelijk van de
geleverde zorg, bijvoorbeeld of er extra
onderzoek nodig is. Als alles wordt vergoed,
dan loopt de financiële afwikkeling via uw
zorgverzekeraar. Betaalt u de kosten zelf,
dan neemt onze afdeling zorgadministratie
contact met u op.

Vragen?
Neem voor aanvullende informatie contact
op met ons Centrum Patiënteninformatie.
Dat kan per mail via: cpi@nki.nl of op
werkdagen telefonisch via ons algemene
telefoonnummer: 020 512 9111.

Aanvraag buiten Nederland
U kunt ook een aanvraag doen vanuit een
ander land. Dat werkt hetzelfde. Alle
documenten dienen dan in het Nederlands
of Engels bij ons te worden aangeleverd.

Wilt u weten of uw aanvraag door ons is
ontvangen of wilt u informatie over de
status hiervan is? Bel dan ons algemene
telefoonnummer en vraag naar de afdeling
Poliplanning.

SECOND OPINION OF OVERNAME
Second opinion
Een second opinion is een beoordeling van
uw medische gegevens door onze
specialist(en). Er is vaak al een eerste
mening van het huidige ziekenhuis en u wilt
een tweede mening. Soms gaat dat over de
voorgestelde behandeling. Het kan ook zijn
dat er onduidelijkheid is over de diagnose
en dat u onze mening hierover wilt.
Na beoordeling van uw medische gegevens
kan het zijn dat de specialist extra
onderzoek wil doen. Wij nodigen u dan
eerst uit voor dit onderzoek. Dat betekent
niet dat de behandeling door ons wordt
overgenomen. De zorg blijft -tijdens en na
een second opinion- bij uw huidige
ziekenhuis. U kunt de mogelijkheden voor
een overname wel tijdens uw second
opinion consult met de arts bespreken.
Meestal wordt u voor een second opinion
uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek
met een van onze specialisten. Dat kan op
locatie of via telefoon of een videoconsult
zijn. Soms wordt u niet uitgenodigd. Wij
informeren u dan over de reden hiervoor.
Het besluit om u niet uit te nodigen, vindt
altijd plaats na een zorgvuldige beoordeling
van uw medische gegevens.

Overname van behandeling
Bij een overname van behandeling
verplaatst u de zorg van uw huidige
ziekenhuis naar het Antoni van
Leeuwenhoek. Na de overname
communiceren wij dan verder met u over de
gewenste behandeling en voeren deze uit.
Soms kan in overleg worden samengewerkt
met een ziekenhuis bij u in de buurt,
bijvoorbeeld als u geregeld chemotherapie
ondergaat en de reisafstand groot is. Of dat
voor uw behandeling ook mogelijk is, kunt
u het beste zelf met de specialist bespreken.
Bij een verzoek tot overname beoordelen
wij op basis van uw medische gegevens of
het mogelijk is om u als patiënt over te
nemen. Wij kijken hierbij o.a. naar de
benodigde expertise, onze beschikbaarheid
en of dit aansluit bij de benodigde snelheid
van handelen. Totdat wij u hebben
overgenomen als patiënt, blijft de zorg bij
uw huidige ziekenhuis.
U kunt direct een overname aanvragen. Het
is niet nodig om eerst een second opinion te
laten doen, het mag wel. Na de second
opinion kunt u alsnog de mogelijkheden
voor een overname bespreken.

Bezoekadres Amsterdam
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
020 512 9111
www.avl.nl

Let op: bekijk de corona maatregelen op: www.avl.nl/corona

