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Colofon
Pro Life Nieuws is een uitgave van Pro Life Zorgverzekeringen.  
Dit nieuwsmagazine verschijnt 1 keer per jaar.

Contact
U bereikt Pro Life telefonisch op 033 422 81 88 van  
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.

Adres
Postbus 709
3800 AS Amersfoort
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overnemen. Pro Life is niet verantwoordelijk voor de gevolgen  
van druk- en typefouten.

zorg voor het leven
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Medewerkersblog
ATZE BOSMA, ACCOUNTMANAGER 

Gezondheid is een groot goed dat door iedereen hoog wordt 
gewaardeerd. Het is iets om dankbaar voor te zijn. Ik ben  
geboren en opgegroeid op een zorgboerderij op de Bergh- 
Stichting in Noordwijk. Dat is een leefgemeenschap van  
’s Heeren Loo voor mensen met een beperking. Ik zag daar  
heel veel onbevangenheid en vreugde. Maar natuurlijk ook  
de pijn van beperking. Ik heb in een zomervakantie een  
maand geholpen in de verzorging. Niks voor mij. Ik heb sinds-
dien een meer dan gemiddelde waardering voor mensen die 
in de zorg werken. 

Gezondheid is ook een opgave. Het is dan verontrustend dat 
‘welvaartsziekten’ in ons land oprukken. Een gezonde levens-
stijl en voldoende lichaamsbeweging kunnen problemen voor- 
komen. Ik veroordeel niemand. Ik heb jarenlang gerookt en 
ben ruim 2 jaar geleden definitief gestopt. Na een opmer-
king van mijn huisarts: “Niemand kan vanaf zijn 12e ongestraft  
blijven roken”. Ik probeer zo gezond mogelijk te eten en  
veel te bewegen. Want over kantoorberoepen wordt nu  
gezegd: “Zitten is het nieuwe roken”. Ik rook dus blijkbaar weer.  
Zonder sigaret. Als u nog rookt, ga er dan bij staan. Anders tikt 
het dubbel aan. 

Ook solidariteit is een opgave. Op de BerghStichting is mijn 
solidariteitsbesef ontstaan. We mogen er voor elkaar zijn;  
zorgvrager en zorggever. Het is goed om eens aandachtig te 
kijken naar ons beeldlogo. De maker, Jannie Slingerland, heeft 
erbij geschreven: ‘Wie geeft ontvangt, wie ontvangt geeft’.  
De wederkerige liefde en zorg die daaruit spreekt, is alles waar 
het in het leven om draait. 

Op beurzen en evenementen spreek ik veel mensen. Zij zijn 
soms teleurgesteld over hun zorgverzekeraar. Over het eigen 
risico bijvoorbeeld. “Als ik een keer iets declareer, krijg ik het 
niet vergoed”. Of over het verzekeringspakket. Een oudere 
vraagt: “Heeft u een pakket zonder kraamzorg?”. En een jonge-
re vraagt: “Waarom zit er in mijn pakket een vergoeding voor 
een kunstgebit?”. Ik snap die vragen. Maar weet u wat ik hoop?  
Dat de kwetsbaarheid van onze medemens liefde losmaakt. 
Liefde leidt vanzelf naar solidariteit. En solidariteit is de basis 
van een goed en betaalbaar zorgverzekeringspakket  

Pro Life heeft een vast team van 25 betrokken medewerkers.  
Zij vertellen via blogs graag wat hen drijft, wat ze meemaken  
of wat hen bezighoudt. Lees het op prolife.nl/medewerkers. 

Gezondheid. Een gave en opgave 

http://prolife.nl/medewerkers


Restembryo’s? 
Chantal werkt op een kinderdagverblijf. Daar geniet ze elke dag van de  
kinderen om haar heen. Ze droomt ervan om samen met haar man Bram  
een gezin te hebben. Tot nu toe is dat niet gelukt. Zij zijn gestart met in-vitro 
fertilisatie (IVF) zonder restembryo’s. 

Nog nooit bij stilgestaan
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Chantal heeft een innemende, vrolijke lach. Maar als ze  
vertelt over de nog onvervulde kinderwens zie je de pijn  
erachter. “Bram en ik ontmoetten elkaar toen ik 20 was. 3 jaar 
later zijn we getrouwd. We hoopten er op om binnen niet  
al te lange tijd een kindje te hebben rondhuppelen. En als  
er nog een paar zouden volgen, leek ons dat alleen maar 
leuk. Maar ik werd niet zwanger. In het begin stonden we 
er nog niet zo bij stil. Na anderhalf jaar betrapte ik me erop 
dat ik er toch ongerust over was. Bram stelde voor om  
een afspraak te maken met de huisarts. Gewoon voor de  
zekerheid. 

De huisarts stelde ons veel vragen en deed onderzoeken. 
We werden voor verder onderzoek doorgestuurd naar een 
gynaecoloog. Er bleek een lichamelijke oorzaak te zijn. Een 
operatie volgde. Er was weer kans dat ik op een natuur- 
lijke manier zwanger kon worden. De hoop wakkerde aan. 
Maar de maanden verstreken. Ik probeerde te genieten 
van de mooie dingen in het leven. En van de kinderen op 
mijn werk. Dat viel niet altijd mee. Uiteindelijk gingen we 
weer de medische molen in. Er werd ons IVF geadviseerd. 
Bram wilde daar graag mee beginnen. Hoewel hij wist  
dat het geen makkelijke tijd werd. Ik wist het niet.  
Bij mij speelde de gedachten door mijn hoofd: ‘HEEFT 
GOD SOMS ANDERE BEDOELINGEN MET ONS LEVEN? 
IS IVF WEL DE JUISTE MANIER?’ Ik wilde Bram niet  
teleurstellen. Dat zorgde voor veel onzekerheid en een  
zoektocht naar antwoorden. 

Mijn moeder wees me op de Vertrouwensarts bij Pro Life.  
Ik heb een gesprek aangevraagd en werd teruggebeld  
door Alie Hoek-van Kooten. Ik vond het fijn dat zij medische 
kennis heeft en ook christen is. Ze begreep mijn worsteling. 
Ze nam Bram en mij mee in een gesprek over de keuzes.  
En vertelde dat het bij Pro Life mogelijk is om te kiezen 
voor IVF zonder restembryo’s. We hadden eerlijk gezegd 
niet eens nagedacht over het ontstaan van restembryo’s.  
Laat staan over het invriezen of vernietigen ervan. Dat was 
een ‘eyeopener’ voor ons. 

We zijn inmiddels gestart met de IVF-behandeling. Het  
geeft mij rust dat we gekozen hebben voor IVF op een  
verantwoorde manier. Ik ben blij dat ik bij een christelijke 
verzekeraar zit. Niet dat ik daar bewust voor gekozen heb. 
M’n ouders zaten er al en ik ben daar toen ook ‘blijven  
hangen’. Nu ervaar ik zeker de meerwaarde. En dat wil ik 
graag delen.” 

Wilt u als klant ook (anoniem) uw ervaring delen?  
Mail dan naar info@prolife.nl met als onderwerp: 
klantervaring Pro Life Nieuws. 

Om privacy redenen ziet u geen namen en foto’s van de echte personen. 

De kinderwens van...
CHANTAL EN BRAM, 27 EN 29 JAAR

Drs. Alie Hoek-van Kooten is Vertrouwensarts 

bij Pro Life. Als klant kunt u haar uw vragen  

stellen over kinderwens, gezinsplanning, vrucht- 

baarheidsproblemen, IVF-behandeling en over 

geestelijke gezondheidszorg. Zij weet welke 

behandelingen er zijn. En ook of er verantwoor-

de alternatieven zijn. Alie: “Nieuwe medische 

ontwikkelingen zijn vaak een vooruitgang. 

Maar stellen ons ook voor ethische vragen. Niet 

alles wat mogelijk is, is vanuit christelijk oog-

punt gezien verantwoord. Het is begrijpelijk dat 

u soms vragen heeft waar u zelf niet uitkomt.  

Of waarover u van gedachten wilt wisselen. 

Vraag me gerust om advies via 

prolife.nl/vertrouwensarts.”
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KORT NIEUWS
NIEUW: KEUZEHULP 20 WEKENECHO
De NPV heeft een nieuwe digitale keu-
zehulp ontwikkeld over de 20 weken-
echo. Verwacht u een kindje? Dan helpt 
de keuzehulp om een keuze te maken 
om wel of geen 20 wekenecho te laten 
doen.

Esmé Wiegman, directeur NPV: “Het 
wonder van nieuw leven vraagt om 
zorgvuldige keuzes die passen bij het 
prille leven. Daarom vindt de NPV het 
belangrijk om mensen die een kindje 
verwachten te helpen bij hun keuze 
om wel of niet de 20 wekenecho te la-
ten doen. We vinden het belangrijk dat 
mensen hun eigen keuze kunnen ma-
ken. En bieden hen daarvoor in deze 
keuzehulp handvatten aan.”

De digitale keuzehulp bestaat uit  
opdrachten, informatie, gespreks- 
vragen en ervaringsverhalen. Ook is  
een bibliotheek met achtergrond- 
informatie beschikbaar.

IN DE KEUZEHULP KOMEN DE 
VOLGENDE ONDERDELEN AAN BOD:
• Een korte introductie op het thema
•  Opdrachten om te testen hoeveel u al 

van de 20 wekenecho weet
•  Waar wordt op gescreend bij de 20 

wekenecho en wat kunt u verwach-
ten? Welke afwijkingen kunnen wor-
den gevonden?

•  Welke overwegingen zijn er om wel of 
niet voor de 20 wekenecho te kiezen?

• Hoe maakt u een keuze?

U vindt de keuzehulp op: 
npvzorg.nl/20wekenecho 

Mobiele apparaten zijn niet meer weg te denken. Mensen 
regelen steeds meer zelf online. Dat zien we ook bij Pro Life. 

10 CIJFERS OVER 2016: 
• 356.965 unieke bezoeken op prolife.nl
• 70.633 unieke bezoeken op Mijn Pro Life
• 21.449 declaraties via de declaratie-app
• 21.742 declaraties via Mijn Pro Life
• 1.118 aanmeldingen voor gespreid betalen eigen risico
• 846 aanmeldingen voor een betalingsregeling
• 29.313 klanten kregen hun polisinformatie digitaal 
• 35.619 klanten waren bereikbaar via hun e-mailadres 
• 13.353 vragen per e-mail

Natuurlijk wordt persoonlijk contact ook nog steeds op prijs 
gesteld. Onze Klantenservice kreeg 58.156 telefoontjes 
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Esmé Wiegman
directeur NPV 

DIGITALISERING
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U KUNT KIEZEN VOOR 
VERSCHILLENDE  
BETALINGSREGELINGEN
BETALINGSREGELING ACHTERAF
U kunt een betalingsregeling aanvragen voor premie en  
eigen risico. Dit gebeurt achteraf. Nadat u een rekening 
heeft gekregen voor eigen risico. Of als u achterloopt met 
het betalen van uw premie. Meer informatie leest u op  
prolife.nl/betalingsregeling.

BETALINGSREGELING VOORAF
U kunt tegenwoordig ook kiezen voor een betalingsregeling 
vooraf voor uw verplicht eigen risico. Dit is handig als u ver-
wacht het eigen risico sowieso op te maken. U betaalt dan 
uw eigen risico in 10 termijnen, vanaf februari. Heeft u uw ei-
gen risico niet volgemaakt? Dan betalen wij het bedrag dat 
u teveel betaald heeft terug. Dit doen we in april van het jaar 
erop. U kunt gespreid betalen nu al aanvragen voor 2018. 
Lees er meer over op prolife.nl/gespreidbetalen 

“Ik krijg een onderzoek in het ziekenhuis. Waarschijnlijk moet ik dan het eigen 
risico helemaal betalen. Dat is voor mij, als student, een flink bedrag. Ik ben  
blij dat ik dat nu in gedeelten betaal. Geen vervelende verrassingen voor mij.”

Jeannine Visser (21), Middelburg 

U HEEFT VOORTAAN EEN RUIMERE KEUZE 
IN AFSCHRIJFDATA
U kunt uw premie laten afschrijven op de 24e, 27e of 
1e van de maand. Nu zijn daar ook de 15e en 21e aan  
toegevoegd. Zo heeft u nog meer betaalgemak. En kunt 
u zelf kiezen welke data het beste past bij uw financië-
le situatie. Betaalt u per automatische incasso? En komt  
de afschrijfdatum u niet goed uit? Kies dan een andere 
afschrijfdatum via prolife.nl/mijnprolife 

NIEUW: EEN BETAALMAIL VOOR UW PREMIE
U kunt nu ook via acceptmail betalen. Bij deze betaalwijze krijgt u uw rekening via e-mail.  
Uw gegevens staan al in de e-mail ingevuld. U hoeft alleen nog via de betaalknop uw betaling af te 
ronden. Dat gaat veilig via iDEAL. Betalen via acceptmail is makkelijk. En u heeft niet de extra kosten 
die u bij een acceptgiro wel heeft. Acceptmail vraagt u aan via prolife.nl/mijnprolife  

NOG MEER  
BETAALGEMAK
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Christelijke zorg
DE ZORGCOACH

DE ZORGCOACH HELPT U OP WEG 
NAAR DE JUISTE ZORG

 “Wij zijn verhuisd. Kunt u ons 
helpen bij het vinden van een 
andere huisarts?”

 “Heeft u tips om als  
mantelzorger alle ballen  
in de lucht te houden?”

“Wij willen verantwoorde IVF. 
Naar welk ziekenhuis  
kunnen wij?”

 “Kunt u zorgen dat ik  
snel terecht kan bij een  
christelijke psycholoog?”

 “Ik twijfel aan de diagnose van 
mijn arts. Ik wil advies van een 
specialist.” 

 “Welk ziekenhuis biedt  
de beste zorg voor mijn  
behandeling?”



VERHUIZING
De Zorgcoach helpt u bij het vinden van een 
huisarts na verhuizing. Gaat u liever zelf op zoek? 
Kijk dan in onze Zorggids op prolife.nl/zorggids. 
Daar vindt u naast huisartsen ook tandartsen en 
andere zorgverleners in uw buurt. 

IVF
De Zorgcoach adviseert en helpt bij het maken 
van een afspraak voor IVF. Met 5 ziekenhuizen 
hebben wij afspraken gemaakt over verantwoor-
de IVF. Bij deze ziekenhuizen is het mogelijk  
om onbevruchte eicellen in te laten vriezen. Daar-
mee voorkomen we dat er embryo’s (bevruchte 
eicellen) worden ingevroren of vernietigd.

SECOND OPINION
De Zorgcoach regelt een second opinion als u 
twijfelt aan de diagnose. Of aan de voorgestel-
de behandeling. En ook als het niet lukt om een  
diagnose te stellen. U kunt dan een oordeel aan-
vragen van een andere arts. Vindt u een second 
opinion net een stap te ver? De service ‘2e arts 
online’ is een goed alternatief. U krijgt dan snel 
online advies. 

MANTELZORG
De Zorgcoach kent vergoedingen en zorginstanties 
en kan u advies geven over mantelzorg. Mantel- 
zorger zijn is een zware, veeleisende taak. De Zorg-
coach ondersteunt u graag om uw zorgtaak beter 
aan te kunnen. 

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
De Zorgcoach bemiddelt voor u om sneller terecht 
te kunnen bij een zorgverlener. Ook bij geestelijke 
gezondheidszorg. Is er geen christelijke psycholo- 
gische zorg beschikbaar in uw buurt? Of is er een 
lange wachttijd? Via onze Zorgcoach heeft u meest-
al binnen 2 weken een afspraak. Uiterlijk binnen 4  
weken. En altijd op maximaal 30 autominuten vanaf 
uw woonadres.

KWALITEIT 
De Zorgcoach heeft inzicht in de kwaliteit van  
ziekenhuizen. Het vergelijken van ziekenhuizen doet 
de Zorgcoach in een persoonlijk zorgrapport. Dit kan 
bij wel meer dan 20 aandoeningen. U kiest zelf welke 
5 ziekenhuizen u met elkaar wilt vergelijken. Zo vindt 
u de best zorg 
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Lees meer over de Zorgcoach:
prolife.nl/zorgcoach

DE ZORGCOACH IS UW  
DESKUNDIGE STARTPUNT

BEL DE ZORGCOACH 
033 422 81 88
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

http://prolife.nl/zorggids
http://prolife.nl/zorgcoach
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Martina van der Plas is verantwoordelijk voor de klantcommunicatie bij  
Pro Life. Van een koude bloemenwinkel maakte ze jaren geleden de over-
stap naar een warm kantoor. Van de hele dag staan naar zitten. “Ik zag er  
wel de voordelen van in. Maar eigenlijk leek een kantoorleven me ook  
vreselijk saai. Daar kwam ik snel op terug. Ik heb een zeer gevarieerde baan. 
De website, (e-)mailingen, brochures, coaching, klantbehoud en klant- 
tevredenheid horen er allemaal bij.”

Een saai kantoorleven?! 

Pro Life Nieuws 10
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Martina heeft haar werkplek in Leiden, bij de collega’s  
van Klantenservice. Een wat rumoerige afdeling waar veel 
collega’s aan het bellen zijn. Het lijkt geen ideale plek voor 
iemand die veel schrijft. Martina: “Het kost soms wel wat 
moeite om me af te sluiten. Maar meestal lukt dat wel. Van 
de 3 dagen dat ik werk, ben ik er altijd 1 thuis. Dan werk ik 
in stilte aan dingen waar ik echt mijn concentratie bij nodig 
heb. Ik zie vooral veel voordelen om bij onze Klantenservice 
te zitten. Ik pik op die manier veel klantsignalen op over  
wat we kunnen verbeteren. Of waar klanten echt blij van 
worden.”

Collega Jacqueline knikt instemmend en vult aan:  
“Martina coacht ons als Klantenservice ook bij het schrij-
ven van e-mails. Het is handig dat we haar even kunnen 
aanschieten voor advies.” DAT COACHEN HEEFT HAAR  
DE BIJNAAM ‘VC-FANAAT’ OPGELEVERD. NEE, GEEN 
WC, MAAR VC. VAN VERTROUWD COMMUNICEREN. 
Dat is de naam van de schrijfstijl die Pro Life gebruikt. Het 
draait om duidelijke en korte informatie op taalniveau B1. 
Informatie die ook het juiste gevoel overbrengt. Dat geeft 
vertrouwen. 

Martina: “Alle collega’s hebben een training gevolgd en 
een toets afgelegd. Ik ben echt fan van deze schrijfstijl.  
Daarom heb ik ook de training coaching gedaan. Ik vind  
het belangrijk dat alle klanten zonder moeite begrijpen wat 
ze lezen. Ik stimuleer mijn collega’s om deze manier van 
schrijven vast te houden. Soms ben ik daar erg fanatiek in. 
Vandaar die VC-fanaat.”

“Zelf word ik ook gecontroleerd op wat ik schrijf”, ver-
telt Martina. “Iedere uiting doorloopt een goedkeurings- 
procedure. Daarbij bekijken verschillende collega’s en  
Juridische Zaken of alles klopt. Ook krijgen we ieder jaar  
controle(s) door de AFM, NZa, Wft en het KKV*. Een paar  
weken geleden zat ik met 2 toezichthouders van het  
KKV aan tafel. Zij controleren of in onze communicatie,  
producten en processen het belang van de klant centraal 
staat. En of de informatie begrijpelijk is. Daarover stellen 
ze dan allerlei vragen. Dat soort gesprekken zijn toch altijd 
even spannend. Je wilt het keurmerk niet verliezen. Gelukkig  
waren ze dik tevreden. Het is veel werk om aan alle eisen en 
richtlijnen te voldoen. Maar het houdt ons scherp om ons 
op de klant te blijven richten. Daar doen we het voor.” 

Op kantoor
AFDELING KLANTCOMMUNICATIE

Kijk voor meer informatie op:
prolife.nl/kkv

*   BEST LASTIG DIE AFKORTINGEN. DAAROM LEEST U HIER DE 
VOLLEDIGE NAMEN VAN DE TOEZICHTHOUDERS. 

• AFM Autoriteit Financiële Markten
• NZa Nederlandse Zorgautoriteit
• Wft Wet op het financieel toezicht
• KKV Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Keurmerk Klantgericht Verzekeren
Pro Life heeft het Keurmerk Klantgericht
Verzekeren verdiend. Een keurmerk
waarbij klantgericht werken centraal staat.

http://prolife.nl/machtigingsformulier
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GUN UW KIND 
EEN STRALENDE LACH
Uit eigen klantonderzoek blijkt dat 1 op de 5 kinderen niet naar de tandarts 
gaat voor controle. Dat is reden tot zorg. Van een gezond gebit heb je je leven 
lang plezier. Alle reden om het gebit goed te verzorgen. Ook bij kinderen.  
Een bezoek aan de tandarts hoort daar ook bij. 
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Er is niet onderzocht waarom 1 op de 5 kinderen niet naar 
de tandarts gaat. We hebben wel een idee. We denken  
dat ouders niet altijd goed op de hoogte zijn van de ver- 
goeding voor tandartskosten. Ook de cijfers van het  
Nationaal Zorgonderzoek wijzen in die richting. 2 op de 5 
Nederlanders weten niet dat er geen eigen risico geldt voor 
tandartskosten voor kinderen. Ook kan het zijn dat ouders 
zelf geen tandartsverzekering hebben. En dat zij denken  
dat ze daardoor ook geen tandartsvergoeding krijgen voor 
hun kinderen. Het is jammer als deze onwetendheid een 
drempel is voor een tandartsbezoek. 

U BETAALT GEEN TANDARTSKOSTEN VOOR KINDEREN 
TOT 18 JAAR 
De basisverzekering vergoedt de meeste tandheelkundige 
zorg voor kinderen tot 18 jaar. Er is een vergoeding voor  
onder andere:
• jaarlijkse controle 
• tandsteen verwijderen
• fluoridebehandeling
• sealen (dichtmaken van groeven van kiezen)
• paradontale hulp (tandvleesbehandeling)
• verdoving
• vullingen

HET EIGEN RISICO GELDT NIET VOOR ZORG VOOR 
KINDEREN TOT 18 JAAR 
Eigen risico is een bedrag dat u eerst zelf betaalt, voordat u 
een vergoeding krijgt. Eigen risico geldt alleen voor kosten 
vanuit de basisverzekering. En voor personen vanaf 18 jaar. 
Voor kinderen tot 18 jaar betaalt u dus geen eigen risico. 

In de praktijk
NAAR DE TANDARTS

ORTHODONTIE (BEUGEL) VERGOEDEN WE UIT 
AANVULLENDE VERZEKERINGEN
De basisverzekering vergoedt geen orthodontie. Een  
tandartsverzekering ook niet. We vergoeden orthodon-
tie alleen uit de aanvullende verzekeringen: Mediumpolis,  
Largepolis en Extra Largepolis. Heeft 1 van de ouders 
deze aanvullende verzekering afgesloten? Dan krijgen de  
kinderen tot 18 jaar ook deze aanvullende verzekering.  
De vergoeding is in de Mediumpolis € 1.500,-. In de Large-
polis € 2.000,-. En in de Extra Largepolis € 2.500,-. De vergoe-
ding geldt per kind voor de duur van de verzekering. 

EEN GEZONDE MOND IS BELANGRIJK 
Een gezonde mond helpt kinderen om goed te kunnen eten 
en drinken. Om te (leren) praten. En natuurlijk om stralend 
mee te lachen! 
  

3 
handige

tips

1

2

3

Begin meteen bij het eerste babytandje met poetsen. Poets vanaf 2 jaar 
2 keer per dag. Poets tot 10 jaar een kind in ieder geval 1 keer per dag na. 

Voorkom tandartsangst bij kinderen. Zeg niet “Het doet geen pijn.” of  
“Je hoeft niet bang te zijn.” Dit werkt juist als alarmsignaal: er zou wel eens 
iets ergs kunnen gebeuren.

Wordt uw kind 18 jaar? Denkt u eraan dat er dan geen vergoeding meer is 
voor tandartskosten vanuit de basisverzekering. Hiervoor kan uw kind een  
tandartsverzekering afsluiten. Wij sturen u en uw kind ruim van tevoren 
een herinnering. 
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PRO LIFE HELPT
BIJ PRO LIFE KUNT U HET  
HELE JAAR STEMMEN 

Het PROF.DR. G.A. LINDEBOOM INSTITUUT draagt bij aan het 
maatschappelijke en politieke debat over medisch-ethische 
thema’s, zoals het levenseinde. Dit doet het Lindeboom  
Instituut vanuit christelijk perspectief. De voltooid leven- 
discussie laat zien hoe actueel en relevant vragen  
rondom het levenseinde zijn. Lindeboomhoogleraar Theo 
Boer speelt een prominente rol in dit debat. Het Linde-
boom Instituut wil onderzoek doen naar het levenseinde. 
En naar verantwoorde alternatieven voor ‘uit het leven stap-
pen’. Vaak resulteert dit onderzoek in publicaties. Daarmee  
ondersteunt het Lindeboom Instituut (toekomstige)  
artsen, andere zorgverleners en zorgvragers bij ethische en 
levensbeschouwelijke vragen in de zorgverlening. Een an-
der middel hiervoor zijn onderwijsactiviteiten. Maak met  
uw stem dit alles mogelijk 

De Tweede Kamer verkiezingen zijn voorbij. Waarschijnlijk 
bent u in maart ook naar het stembureau geweest. Of heeft u 
iemand voor u laten stemmen. Heeft u de smaak te pakken? 
Goed nieuws. Bij ons kunt u nog een keer stemmen. En dat 
levert ook nog geld op. 

STEM VOOR DE PRO LIFE ZORGCHEQUE 
Voor iedere stem doneert Pro Life € 1,-. Het kost u dus niets. 
Op welke organisatie stemt u? Op de kandidatenlijst staan 3 
christelijke organisaties: het Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut, 
Er is Hulp en de NPV.

GA NAAR PROLIFE.NL/STEMMEN
U hoeft voor het stemmen de deur niet uit. Het stemmen is 
heel eenvoudig. U vinkt de organisatie van uw keuze aan en 
klaar. 

Naast de zorgcheques geven wij de organisaties ook (me-
dia)aandacht. Zo steunen wij samen met u christelijke zorg- 
projecten. 

DOE MEE! 
Iedereen vanaf 17 jaar mag 1 keer stemmen. In totaal geeft  
Pro Life maximaal € 10.000,- weg  

Op 9 maart zijn de Pro Life Zorgcheques 2016 
uitgereikt. De cheques werden uitgereikt aan: 
HELPENDE HANDEN: € 4.564,-, KBO-PCOB: € 2.747,- 
en KINDERCENTRUM BZZZONDER: € 2.689,-. 

http://prolife.nl/stemmen
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zorg voor het leven

ER IS HULP is de hulpverleningstak bij stichting Schreeuw 
om Leven. Zij helpen zwangere vrouwen en meisjes om 
voor het kindje te kiezen. 
“Help! Ik ben 16 jaar en zwanger… Niemand weet het nog.” 
“In december deed ik een abortus. Mijn vriend wilde het, ik niet. 
Ik heb zo’n spijt en verdriet. Heeft het leven nog zin voor mij?” 
2 soorten hulpvragen die Er is Hulp dagelijks binnen krijgt. 
Counselors en buddy’s bieden hulp, passend bij de hulp-
vraag. Dit kan zowel op psychisch, sociaal, geestelijk als 
praktisch gebied. Na een abortus helpen zij de vrouwen en 
meisjes, op weg naar herstel 

NPV ZORG VOOR HET LEVEN geeft advies en uitleg bij  
medisch-ethische vragen. Dit doet zij vanuit Bijbels  
perspectief. 
“De NIPT wijst uit dat we een kindje met Down krijgen. De arts 
stelt een abortus voor. Wat nu?” 
“Mijn vader lag tijdens zijn laatste levensfase in het ziekenhuis 
en leed erg. De arts stelde voor om zijn bewustzijn te verlagen. 
Dankzij het advies van de NPV konden we met een geruster  
hart een beslissing nemen.”
Bij zulke vragen en situaties kunt u de NPV-Advieslijnen  
bellen. Voor urgente vragen rond leven en dood is de NPV 
ook ’s nachts bereikbaar. De NPV wil voor deze belangrijke 
situaties graag dag en nacht (gratis) beschikbaar blijven voor 
iedereen 

OP WELKE ORGANISATIE STEMT U? 
STEM NU: PROLIFE.NL/STEMMEN

http://prolife.nl/zorgcheque


WILT U BINNEN 3 WERKDAGEN 
UW VERGOEDING KRIJGEN? 
Als u nota’s aan ons toestuurt, wilt u snel uw geld. 
Dat snappen wij. Daarom betalen wij de nota’s die u 
ons online toestuurt voortaan binnen 3 werkdagen 
uit. Bij een nota via de post is dit 10 werkdagen. 

HEEFT U EEN NOTA LIGGEN? 
Probeer het online declareren gelijk uit. 
• Ga naar Mijn Pro Life en declareer online. 
• Of download de app in de App Store of Play Store.

TIP:  Controleer in Mijn Pro Life of uw digitale voor-
keur voor informatie aangevinkt staat. Dan krijgt 
u meteen een e-mail als wij uw nota verwerkt 
hebben 

Kies voor digitaal gemak: 
prolife.nl/mijnprolife

552993-1704

http://prolife.nl/mijnprolife

