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11 Samenvatting

Het aantal second opinions is de laatste jaren internationaal sterk gestegen, en veel
specialisten hebben het gevoel dat dit ook het geval is in de Nederlandse praktijk. Er zijn echter tot
op heden geen Nederlandse studies gepubliceerd over de omvang van het fenomeen second
opinions, en over de achtergronden en uitkomsten ervan.

Het in dit proefschrift beschreven onderzoek naar second opinions in de orthopaedische
praktijk heeft tot doel antwoorden te vinden op de volgende vragen: 
1) Hoe kan een second opinion worden gedefinieerd?
2) Hoe groot is de omvang en wat is de samenstelling van de groep patiënten die de

orthopedisch chirurg consulteert voor second opinion?
3) Door wie werd de second opinion aangevraagd en met welke redenen?
4) Hoe vaak zijn er medisch inhoudelijke verschillen tussen de eerste en de tweede opinie arts?
5) Hoe tevreden zijn de patiënten met de second opinion en welke invloed heeft deze gehad op

de vervolgbehandeling?
6) Wat zijn de effecten van second opinions op de gezondheidszorg?
7) Welke richtlijnen zijn te ontwikkelen voor de aanvraag en afhandeling van second opinions?

Uit de (schaarse) literatuur die over dit onderwerp is verschenen, blijkt dat patiënten meestal een
second opinion initiëren uit behoefte aan meer informatie, en/of uit onvrede over de communicatie met
de eerste specialist. 
Amerikaanse publicaties zijn moeilijk extrapoleerbaar naar de Nederlandse situatie, omdat het
meestal verplicht opgelegde second opinions betreft waarbij de initiële adviseur altijd een operatie
had voorgesteld en bovendien niet altijd een geregistreerde specialist is. Verzekerings-
maatschappijen stellen daar vaak als voorwaarde voor een vergoeding van electieve ingrepen dat er
een second opinion is geweest. Uit Amerikaanse literatuur blijkt dat een hoog percentage van de
voorgestelde therapie niet wordt bevestigd bij second opinion. Echter, er zijn geen maatstaven
vastgelegd waarmee een afwijzing of een bevestiging kan worden gedefinieerd. Uit deze studies blijkt
dat de percentages van bevestiging bij second opinion afhankelijk te zijn van de manier waarop het
onderzoek is opgezet. Daarnaast volgt een relatief groot percentage patiënten (25%) de adviezen van
de artsen niet op, zelfs niet wanneer de twee meningen congruent zijn.

In hoofdstuk 2 is het begrip second opinion zoals in deze studie gehanteerd nader
gedefinieerd als een consult waarbij een patiënt binnen 2 jaar na het eerste consult voor dezelfde
klachten door een tweede specialist van tenminste hetzelfde deskundigheidsniveau wordt gezien om
een onafhankelijke mening over de diagnose c.q. het therapievoorstel van een eerste specialist te
geven. Er is tevens een beslisboom ontwikkeld om second opinions van doorverwijzingen te kunnen
onderscheiden.
Gedurende een jaar zijn alle nieuwe patiënten op de polikliniek Orthopaedie van het AZG die bereid
waren mee te doen in dit onderzoek geïncludeerd. De overige nieuwe patiënten op de polikliniek, de
‘first opinion patiënten’, dienden als referentie-groep. Een andere studieopzet, waarbij een (grote)
eerste polikliniekbezoeken (EPB’s) van een aantal perifere ziekenhuizen in de loop van de tijd
gevolgd zou worden, zou meer gewenst zijn geweest. Helaas is zo’n studieopzet om logistieke
redenen niet mogelijk, aangezien het percentage patiënten in de perifere polikliniek dat uiteindelijk
een second opinion zal ontvangen relatief laag is.

Voor de second opinion patiënten waren er drie meetmomenten: tijdens het eerste
polikliniekbezoek (T ), en een maand (T ) en een jaar (T ) na de afronding van het second opinion0 1 2

consult. De resultaten zijn berekend door middel van multi variantie analyse. Zowel de first- als
second opinion artsen vulden een vragenlijst in (op respectievelijk T  en T ) , waarin vragen gesteld0 1

werden naar (bevestiging) van diagnose en therapie, en naar de motieven om een second opinion aan
te vragen.

In hoofdstuk 3 wordt de omvang en de samenstelling van de patiëntengroep beschreven. 
Dertig procent van het aantal nieuwe patiënten dat de polikliniek orthopaedie van het Academisch
Ziekenhuis Groningen bezocht, bleek voor een second opinion te komen. Bij het overgrote deel was
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de eerste opinie arts een orthopaedisch chirurg. Ruim een kwart (26%) van de second opinion
patiënten had voor de huidige klachten al meer dan één specialist geconsulteerd in de voorgaande
twee jaren.
De socio-economische kenmerken van de first opinion -, second opinion -, en doorverwezen patiënten
bleken vergelijkbaar, zij het dat er een gering verschil bestond in de leeftijdsopbouw tussen de
groepen. In deze studie kwamen in de leeftijdsklasse van 0-18 jaar second opinions minder frequent
voor dan doorverwijzingen en first opinions.
Door middel van de RAND-36 item Health Survey scores werd aangetoond dat second opinion - en
doorverwezen patiënten subjectief meer lichamelijke klachten ervoeren dan first opinion patiënten.
Ook het ziekteverzuim van second opinion - en doorverwezen patiënten lag hoger dan bij first opinion
patiënten. Echter, in de ernst van de aandoening tussen de drie groepen kon geen verschil worden
gevonden.

De perifere praktijken met meer dan 3 orthopaeden genereerden verhoudingsgewijs meer
second opinions dan de kleinere praktijken. De kleinere praktijken genereerden naar verhouding juist
wat meer doorverwijzingen.

Hoofdstuk 4 is een overzichtsartikel over de motieven van patiënten om een second opinion
aan te vragen. Patiënten bleken niet zozeer een second opinion aan te vragen vanwege een gebrek
aan vertrouwen in hun eerste opinie specialist, maar vooral vanwege een onbevredigend verlopende
communicatie. Andere motieven waren: teleurstelling over het resultaat van de behandeling, of
vanwege een behoefte aan meer informatie. Volgens de eerste opinie artsen speelden
communicatieproblemen nauwelijks een rol.

In hoofdstuk 5 worden de verschillen in diagnose en therapie tussen de eerste - en tweede
opinie arts beschreven. Op basis van simpele ja/nee vragen werd er in 24% van de patiënten een
verschil in diagnose gevonden. Dit had bij 16% van de totale studiegroep consequenties voor de
therapie. Het therapieadvies veranderde in 39% van de studiegroep, meestal vanwege persisterende
pijnklachten. Er bestond een groot verschil in het percentage niet bevestigde first opinions tussen de
second opinion artsen onderling, variërend van 0 tot 35%.

De invloed die de adviezen van de second opinion arts heeft gehad op de klachten en de
tevredenheid van de patiënten, wordt beschreven in hoofdstuk 6. Eén maand na afsluiting ervan was
59% van de patiënten tevreden over de second opinion. Een jaar later was dit gedaald naar 51%.
Ontevredenheid was gerelateerd aan persisterende klachten, het krijgen van een niet duidelijke
omschreven diagnose of patello-femorale klachten. De meeste patiënten hadden het gevoel dat de
klachten niet waren verbeterd door de second opinion. Een niet onaanzienlijk deel (22%) zocht na de
second opinion opnieuw een andere mening; dit bleek onafhankelijk van het beloop van de klachten.

Het huidige en toekomstige capaciteitsbeslag van de second opinions in de Nederlandse
academische centra wordt in beeld gebracht in hoofdstuk 7. Bij de calculaties is uitgegaan van het
vooruitberekeningsmodel dat is gebruikt voor de beroepskrachtenraming orthopaedie (van der Velde,
1997). Bij een blijvende groei in het aantal second opinions zal in de toekomst een stevig
capaciteitsbeslag te verwachten zijn op de academische centra. Het blijkt dat een relatieve kleine
stijging van het percentage second opinions gegenereerd in de populatie van orthopaedische EPB’s
in perifere poliklinieken een forse uitwerking heeft op het aantal second opinions in de academische
centra. Hierdoor wordt de toekomstige groei van het aantal eerste polikliniekbezoeken in de
academische centra voor een belangrijk deel bepaald door de groei van het aantal second opinions.
Volgens ons model zijn in 2010 landelijk vier extra full-time academisch aangestelde orthopaedisch
chirurgen nodig, uitsluitend om de toegenomen vraag naar second opinions te beantwoorden. 

De groeiende vraag naar second opinions zou kunnen worden verminderd door verschillende
maatregelen te nemen die op meerdere terreinen in de gezondheidszorg ingrijpen. In hoofdstuk 8 is
hier nader op ingegaan. Het is momenteel waarschijnlijk niet mogelijk om via maatregelen door de
zorgverzekeraars de groeiende vraag naar second opinions structureel negatief te beïnvloeden. Het
beperken van het basispakket op macroniveau kan leiden tot discriminatie van bepaalde
patiëntengroepen, en is bovendien moeilijk te realiseren. Daarbij stimuleren de zorgverzekeraars
eerder second opinions dan dat ze patiënten ervan weerhouden. 
De groei van het aantal second opinions zou waarschijnlijk kunnen worden afgeremd door de
verbetering van de arts-patiënt communicatie, het vergroten van de informatievoorziening, een goede
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begeleiding door de huisarts (verheldering van de reden voor de second opinion en overdracht van
informatie van huisarts en eerste opinie arts), en het aanscherpen of beperken van indicatiegebieden.
Richtlijnen, ontwikkeld door de medische professie, zijn een geschikt middel om de indicatiestelling
te verbeteren. 

Deze studie beoogt een eerste inventarisatie te zijn van het fenomeen ‘second opinions’, met als
doel aan te geven in hoeverre second opinions bijdragen aan een gepast en doelmatig gebruik van de
gezondheidszorg, en hoe verdere ontwikkelingen kunnen worden gestuurd. De studie in dit
proefschrift leidt niet tot antwoorden op alle vragen. Zo kan door de gekozen onderzoeksopzet geen
harde uitspraak worden gedaan in hoeverre second opinions bijdragen aan de gezondheid van de
patiënten. Daarnaast zou verder moeten worden onderzocht hoe de groei van second opinions
verloopt en beter kan worden gestroomlijnd.


