Informatie van uw tandarts

Second opinion

Doel second opinion

Second opinion in de
tandartsenpraktijk
Een tweede mening van een tandarts over een
gebitssituatie of behandelplan.

Een second opinion stelt u als patiënt in staat om
uw eigen mening en besluit te vormen over uw
gebitssituatie en het behandelplan. Ook stelt het
uw eigen tandarts in staat om een mening te
vormen en samen met u een besluit te vormen.
Degene die de second opinion uitvoert, geeft een
persoonlijk advies.

Heeft u behoefte aan een second opinion? U kunt
voor informatie en de daartoe te volgen procedure
bij uw tandarts terecht.

Na de behandeling

Rapportage
De second opinion kan desgevraagd/op aanvraag schriftelijk
worden vastgelegd. Hiervan
ontvangt u dan een afschrift.
Dit dient voorafgaand aan de
second opinion te worden besproHet verloop van een second opinion
De onafhankelijke tandarts zal naast
het mondonderzoek dat hij bij u
uitvoert, gebruik maken van aanvullende beschikbare gegevens. Hierbij
kunt u denken aan röntgenfoto’s
en gipsmodellen die reeds gemaakt
zijn. Tevens kan hij advies vragen
aan een andere collega. Na afloop
van het onderzoek zal de onaf
hankelijke tandarts zijn bevindingen
met u bespreken. Op basis daarvan
kan hij een advies uitbrengen met
betrekking tot het behandelplan.
Daarbij komen zowel de tandheelkundige als financiële consequenties en eventuele gezondheidsrisico’s aan de orde.

ken. In geval van een verwijzing
door uw tandarts, zal deze op de
hoogte worden gebracht van de
bevindingen van de second opinion.
Wanneer u zich op eigen initiatief
tot de second opiniongever heeft
gewend, zal deze zijn oordeel bij
voorkeur aan uw eigen tandarts
doorgeven. Hiervoor moet u wel
uitdrukkelijk (schriftelijk) toestemming verlenen.

Kosten
Voor het in rekening brengen van de kosten van
een second opinion wordt gebruik gemaakt van
code C28 (uitgebreid onderzoek ten behoeve
van het opstellen van een behandelplan, inclusief het op schrift stellen en bespreken ervan).
Daarnaast kan nog een aantal noodzakelijke
kosten ten behoeve van de diagnostiek worden
gedeclareerd, bijvoorbeeld röntgenfoto’s.
Vergoeding zorgverzekeraar
In de meeste gevallen wordt de second opinion
vergoed. Raadpleeg altijd uw zorgverzekeraar in
hoeverre dit ook voor u geldt.
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Heeft u na het lezen van de informatie nog
vragen? Vraag het uw tandarts.

