
Second opinion van 
een internationale 
specialist 



Als u onder behandeling bent van een specialist, kunt u om de mening vragen 
van een andere specialist. Dat heet een second opinion (tweede mening). 
Nationale-Nederlanden biedt u ook de mogelijkheid een second opinion te 
vragen van een buitenlandse topspecialist.

Waarom een second opinion?
U kunt een second opinion vragen als u bijvoorbeeld een 
belangrijke beslissing moet nemen over uw behandeling. 
Is een operatie echt nodig? Zijn er andere mogelijkheden? 
Of als u twijfelt over de diagnose. De mening van een 
andere arts kan u geruststellen of nieuwe ideeën geven. 
Het is ook mogelijk dat uw eigen specialist een tweede 
mening wil horen van een andere arts.

Second opinion van een internationale specialist
Naast de second opinion van een Nederlandse specialist 
kunt u ook om een second opinion vragen van een 
buitenlandse topspecialist. Nationale-Nederlanden werkt 
daarvoor samen met Best Doctors, een netwerk van ruim 
50.000 topspecialisten in meer dan 450 verschillende 
vakgebieden. Deze experts zijn door hun collega’s 
aangewezen als de besten in hun vak.

Voor een second opinion van Best Doctors hoeft u de 
deur niet uit. Een topspecialist van Best Doctors beoordeelt 
uw medisch dossier op afstand. U gaat dus niet naar een 
specialist toe. 

Hoe gaat het in zijn werk?
Nadat Nationale-Nederlanden u heeft aangemeld neemt 
een arts van Best Doctors contact met u op. U bespreekt 
samen uw situatie en uw vragen voor de expert van Best 
Doctors. Best Doctors ondersteunt u bij het aanvragen van 
uw medisch dossier, röntgenfoto’s of scans. Is uw dossier 
compleet? Dan bekijkt een expert uw situatie en krijgt u 
binnen 2-3 weken antwoord op uw vragen. De arts van 
Best Doctors bespreekt het advies telefonisch met u en 
stuurt het verslag naar u op. Best Doctors deelt het verslag 
alleen met u. Nationale-Nederlanden ontvangt uw 
medische gegevens niet.

Het advies van Best Doctors kan hetzelfde zijn als het 
advies van uw arts, maar kan ook andere inzichten geven. 
U bepaalt zelf wat u met het advies doet. Nationale-
Nederlanden en Best Doctors raden u aan het advies met 
uw behandelend arts(en) of huisarts te bespreken. Samen 
bekijkt u welke behandelingen of onderzoeken mogelijk zijn. 

Voor wie is het?
Alle verzekerden met een basisverzekering van Nationale-
Nederlanden kunnen een second opinion van Best Doctors 
aanvragen. Het is belangrijk dat u al onderzoeken hebt 
gehad, zoals MRI-scans of röntgenfoto’s. U betaalt geen 
eigen risico voor een second opinion via Best Doctors. 
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Aanmelden of meer informatie?
De adviseurs van het NN Zorgteam vertellen u graag of een second opinion van Best Doctors bij uw situatie past en 
kunnen u helpen met uw aanvraag. Alles wat u bespreekt blijft vertrouwelijk. Bel het NN Zorgteam: (013) 593 82 25
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