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Voorkeur voor gespreide betaling
eigen risico
Weet u af van de mogelijkheid om uw eigen risico gespreid te
kunnen betalen? De Nederlandse Stomavereniging stelde deze vraag
onlangs aan het Stomapanel. Aanleiding was de volledige afschrijving van
het eigen risico in één keer eerder dit jaar: dit leidde tot een storm aan klachten
bij de vereniging. Reden genoeg om een enquête uit te schrijven.
Hieruit blijkt dat veel van de 542 respondenten niet bekend is met
de mogelijkheid tot gespreide betaling. Bijna de helft van hen wil dit wel.
Tekst Christel van Batenburg *
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