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M. I-erre gasi tint ruer u? 

De roI van de huisarts 

Een lkveede nledisch adoies etuit çttet van wanjrouavcn 

tegenover iL,  heharidelande arts. Sornrnige arisen hvIn 

zelf enri tweede advins aarj bij non collega specialist. 

Wit je ton rweeda n,edisch adves? Dan dao je dit besi 

ira sarsieflapt-aak met je huianta al frehandelende arts. 

Hij ut nij halpt je bij het veizamnetan van 811e beschikbara 

nrodischa iriforrnatie ter vaorbernidirig van hot tweede 

advins 

Bavendien s cuw huisarta ut behandelende specialisr, de 

nteest aaugewelen persoon 5m toelichtting te geven bu 

but tweede advins liaI advins kan ans enrdeee dia gnose 

al bnhandetieg tevestigeri, maar ze han et OOk van 

verschi{len. In dat gavai is verdet overleg met je huisaîts 

al behandelende arts aangeweaen 

0e troeven van CM-Second O 



Waarom CM-Second O? 

Ais je van CM-Hospitaa pan heM. vvn je eeri seruep 

daen op de dienat CM-Second O. l-let ta sen trniek 

snenweikingnprujecl lussea CM en 02 I.euven walbij je 

snei en eeiivoudig van iweedn medisok admet krijgt. Het 

tean tan rnevwetkende specialisten van hZ Leuven en lieS 

mime externe netwerk van speciahisieri staan garant voor de 

kwaiitvit van aIr advies 

Eeti twevde opinie houtit 'n dat je de diagnose al 

voorgestelde behanctelint van je arts ter besordetng 

veuthegt aara sen tweede onafhanke ijke arts uit hetzelftle 

Speciniisîne. Voarai bij ernsege, complexe diagnoses 01 bij 

sen voargesteide behandeling met éngnjpenrle gevalgen 

ban vert tweeds mediscli advies Isecand apeniari) nuttig nija 

Het kart je snderstaunen en heipen bij but neniari van sen 

weloveiwogen btsFssing oves de verdete aanpak sari je 

aandoening. 

Het CM.Haap,taalplee draagt rie messin kosten van ht 

tweeds medioch advies, Je tîtrianît eriltel van vennialige 

odminrstratiekost van 311 vexa via oveIschtijvicg. 

Bciangaijk 

• Ais patirrI bah je recht op incage en eva kapie van 

je dossier. Je butS 00k aIle beschikbate mediscbe 

irrfarmatia aperagen bij je bebandelende srtsleni. 

• Je kunt van beroep dten op CM-Second O voardat 

de beliandehing Isegint, maat 00k tijdens ai na sen 

behandahing 

Hoe werkt CM-Second O? 

Stap 1: bel near OiS 150158. 

Once medewerbers kijken namen met iOn naar de 

vsnrwaarden vont te opstart van van dossier îNe besprekeri 

geenvragerr oser de medische eapecten. 

Stap 2 je dossier warifl geopend. 

Vaidaet je aanvraag aarr aile voorwaarden5  Dan anrvang 

e via de pont lier CM-Second Opakket. Het bevat sen 

intakelorrnuh,er en van hondleiding vear bel samensteilen 

van je medmch dossier. 

Stap 1 aven contact op mai je boisons olbeheridalende alla. 

Viaag ansi je huisaits cf behandeitnda arts on bel dossier 

zo voiivdig mageiijk samen te siehien. Eec tweeds opinie h 

pas mogviijk en xirwol alter voidoende medisclie inlormatie 

ter benchikking in. 

Met de rvîoutomstag sIeur je bel intakeformulier en e 

methisclie informaiie rechtntreeks ers aangetekenri naar 

lies covlacrpunl van CM-Second O cri hZ Leaven. Zo bi h. e 

privacy gegarandeerd. 

Stop 4: hel tweeds medïoch advies woidt geloneuleard 

Je uanvraag voac sen nweede mtdisch advies komt tenant 

bij de CM-Second O.cnlrdinaiot in hi leuven. in overleg 

met de medinche ruaI cargt de calrdinator ervaor car je 

dossier mardi saorgeiegd sari de meest aangewezen 

professer al geneasheer•specialist. 

Van cadra 02 leuven je aanvraag antvangt, kun je met 

eventuale vragen tereclit bij de CM-Second 0-cobrdinatar. 

CM-Second O slreeft et naar on binruen de 20 wvrkdagen 

na orrtvacrgst van de rnedische stukken yen adules te 

formulerait Ais dit muer tijd vraagl, mord je op de iraogle 

gebrachi 

Stap 5: rxeem contact op ruai je huiseis ni behandeide alla 

Het advies in ahtiid schrihehijk arr wordt opgesturrrd 03M 

de doc: jeu aangvduide arts. Ais patiênt krijg je sen briel 

zodat je weet wanneer je bat tweeds mediscise advies met 

je vertrsuwensarts kunt bespueken. Je originale mediache 

sleckenwosdea nans fou teruggestuerd 

Je runt sen i:eroep deys op CM-Second Dais 

je barrI oerîgeuloten bij bel CM-Hoepitaatplan, de 

kastendekkendc hospitalisatieverzekering van CM; 

je ai van geneeshver.speciafist rrosidpivegde voor de 

ernstigo aandoenbng waa:over je van tweeds advies 

mmml; 

je bererd benjoin aile bvschikbarenredischeinformatie 

oser de aandoening Imetiinche vensfagen, medische 

keeidvorming, lobauitsiagen .1 ter beachikkir,g te 

stellen van de mvdishe sinlvari CM-Second O 

Wat kost CM-Second O 
	

Wanneer kun je beroep doen op CM-Second O 


