Second Opinion Poli

voor cliënten met verslavingsproblemen
en eventueel bijkomende psychiatrische
aandoeningen en hun behandelaren

Het kan gebeuren dat een cliënt of een behandelaar twijfels heeft over een
gestelde diagnose en/of behandeling. Een tweede mening (second opinion) kan
dan uitkomst bieden. Zowel cliënten met verslavingsproblemen en eventueel
bijkomende psychiatrische aandoeningen als hun behandelaar kunnen hiervoor
terecht bij de psychiater van de Second Opinion Poli van Brijder. De psychiater
geeft alleen zijn oordeel. Hij neemt de behandeling niet over.

Voor wie is de Second Opinion Poli bedoeld?
De Second Opinion Poli is bedoeld voor:
- cliënten en behandelaren binnen Brijder;
- cliënten en behandelaren binnen de Parnassia Groep;
- cliënten en behandelaren buiten Brijder en de Parnassia Groep.
Dr. Hein Sigling is de psychiater van de Second Opinion Poli, maar desgewenst
kan ook het oordeel worden gevraagd van een andere psychiater binnen Brijder.

Hoe kan een tweede mening worden aangevraagd?
Over iedere gestelde diagnose en behandeling in de gezondheidszorg kan
een tweede mening worden gevraagd, dus ook over behandelingen die met
verslavingsproblemen te maken hebben. Dit betekent dat zowel cliënt als
behandelaar geen toestemming nodig hebben om deze aan te vragen.
Als een behandelaar een second opinion vraagt, doet hij dit in overleg met de
cliënt. Als de cliënt een second opinion vraagt, hoeft hij dit niet te overleggen met
zijn behandelaar, maar dit is wel aan te bevelen. Als hij dat wenst kan hij door zijn
behandelaar bij de aanvraag worden geholpen.
Aanvragen kunnen worden gestuurd naar: secondopinion@brijder.nl.
In de aanvraag geeft de cliënt aan:
- naam, adres, woonplaats en telefoonnummer
- omschrijving hulpvraag
- omschrijving van de aanleiding voor aanvraag second opinion
- naam zorginstelling waar cliënt in zorg is en naam behandelaar
- contactgegevens behandelaar
In de aanvraag geeft de behandelaar aan:
- naam, werkadres en telefoonnummer
- omschrijving hulpvraag cliënt
- omschrijving van de aanleiding voor aanvraag second opinion
- naam zorginstelling waar cliënt in zorg is
Binnen drie werkdagen wordt er door de Second Opinion Poli van Brijder contact
opgenomen met de aanvrager.

Worden de kosten van een second opinion
vergoed?
Cliënten en behandelaren hebben altijd het recht om een andere deskundige
te spreken. Voor cliënten geldt dat ze voor de vergoeding van de kosten de
verzekeringspolis dienen na te kijken of contact op kunnen nemen met hun
zorgverzekeraar.
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