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Wat is Royal Doctors? 
 ✓ Opgericht in 1999 door Joris Vanvinckenroye

 ✓ Second Opinion Service op basis van uniek concept

 ✓ Netwerk van 250 onafhankelijke artsen binnen Europa

 ✓ Meer dan 5 miljoen aangesloten leden via partners (B2B)

Motivatie om een Second Opinion te vragen:
 ✓ Meer zekerheid krijgen in geval van twijfel of angst

 ✓ Is de behandeling wel nodig? 

 ✓ Zijn er betere behandelopties?

 ✓ Huidige behandeling werkt niet

Resultaten na een Second Opinion zijn verrassend!
(de studies raadplegen kan op www.royaldoctors.com)

40% → Bevestiging van de gestelde diagnose en behandeling

40% → Belangrijke optimalisatie van het behandelplan

20% → Verkeerde diagnose en/of behandeling !!!

Voordelen van Royal Doctors
 ✓ Social responsibility & well being innovatieve service

 ✓ 100% onafhankelijk netwerk van 250 artsen

 ✓ Versterkt de relatie en de continuïteit met de eigen arts

 ✓ < 4% (vs 42%) verandert van arts na de Second Opinion

 ✓ Geen extra zorgkosten en geen extra onderzoeken

 ✓ Geen vertraging van startdatum behandeling

 ✓ Voorkomt misdiagnose en overconsumptie

 ✓ Kostenbesparend voor werkgevers en verzekeraars

 ✓ Uniek financiëel model

De intake: alle informatie verzamelen
 ✓ U geeft toestemming om uw medisch dossier op te vragen

 ✓ Vervolgens vult u onze vragenlijst in zodat we inzicht krijgen 
in uw medische situatie

Selectie van de juiste arts voor uw dossier
 ✓ Op basis van de beschikbare gegevens selecteren we een 

expert die het meest geschikt is om uw dossier te beoordelen

 ✓ De expert gaat uw dossier grondig analyseren en zal daarna 
een Second Opinion verslag opstellen

“Royal Doctors: een bedrijf  
  dat mijn leven veranderde”

Stap 1 

Stap 2 

Stap 3

Second Opinion is klaar
 ✓ Uw Second Opinion verslag is klaar na max. 10 dagen

 ✓ We adviseren u om dit rapport met uw eigen arts te overlopen

72% van de patiënten gaat op 
zoek naar een Second Opinion

%



www.royaldoctors.com

“Klassieke” Second Opinion Royal Doctors Second Opinion

Selectie Second Opinion arts
• Op aanbeveling van eigen arts
• Op aanbeveling van vrienden
• 

• Op basis van het medisch dossier en vragenlijst
• Netwerk van 250 Second Opinion experten

Onafhankelijkheid van 
de Second Opinion arts • ??? • 100%

Geografisch • Meestal lokaal
• Soms zeer extreem vb. USA

• Europees
• Geen verplaatsingen nodig

Wachttijd tot het Second 
Opinion Advies • ± 50 dagen • Max. 10 dagen

Vertrouwensrelatie 
met eigen arts

• Verstoord 
• Discontinu 

• Versterkt
• Continu

Coördinatie Second Opinion • Meestal door patiënt zelf • Royal Doctors coördineert van A → Z

Medisch dossier opvragen
• Huisarts
• Patiënt zelf
• Duurtijd ± 3 à 4 weken

• Royal Doctors Case Manager
• < 5 dagen

Percentage Second Opinion 
zonder medisch dossier 
(Blinde Second Opinion)

• 24% • 0%

Dossieranalyse door de 
Second Opinion arts

• Meestal tijdens de consultatie
• ± 5 à 10 minuten

• Grondige dossier analyse
• ± 3 à 5 uur

Mogelijkheid tot 
vragen stellen aan de 
Second Opinion arts

• Mondeling, tijdens 
de consultatie

• Schriftelijk, tot max. 5 vragen 
• Mogelijkheid tot vragen stellen na het advies

Advies • Mondeling + kort verslag 
naar de huisarts

Uitvoerig schriftelijk verslag die 
patiënt zelf ontvangt met:
• Samenvatting huidig dossier
• Diagnostiek analyse
• Antwoorden op de vragen van patiënt
• Second Opinion Advies
• Concrete actiepunten
• Interessante literatuur

Bijkomende onderzoeken • Meer dan 60 % van de gevallen
Indien nodig wordt dit gemotiveerd in 
het verslag en kan het geïntegreerd 
worden door de eerste arts.

Verandering van ziekenhuis/
Third Opinion/Shopping 
na de Second Opinion

• 42% • < 4%

Kosten
• Extra onderzoeken
• Verplaatsing(en)
• Langer arbeidsongeschikt

• Geen bijkomende kosten
• Honoraria arts is inbegrepen in 

de Royal Doctors service!

Impact van de Second 
Opinion op de startdatum 
behandeling

• Startdatum behandeling 
met 90 dagen uitgesteld 
omwille van Second Opinion

• Geen impact op startdatum behandeling

Tevredenheidsscore • 59% • 96%

Second Opinion Service


