
Meer informatie vindt u op prolife.nl 

Welke keuze maakt u straks voor uw zorgverzekering? En hoe? Begrijpelijk dat u premies  
vergelijkt. Tegelijk is het misschien wel belangrijker dan ooit om een keuze te maken met  
uw hart. Zodat er aandacht blijft voor bescherming van het leven en keuze voor christelijke zorg.

Alleen samen kunnen we opkomen voor  
belangrijke waarden.
Ik ben als directeur van Pro Life natuurlijk niet neutraal. 
Toch doe ik deze oproep tot solidariteit. Omdat ik  
geloof dat we mét uw hulp van betekenis kunnen zijn  
in mensenlevens. 

Pro Life is een christelijke zorgverzekeraar met 
een missie.
Onze eerste wortels zijn bijna 100 jaar geleden  
geschoten. De wereld, de zorg en ook onze rol zijn in  
die jaren veranderd. Onveranderd is de basis waarop 
wij bouwen: ons geloof in God die ieder leven liefheeft. 
Het maakt dat we bewogenheid voelen voor mensen. 
Het moedigt ons aan op te komen voor wie hulp en 
bescherming nodig hebben. En om geloof en gezond-
heid samen te brengen. 

Een echt ‘schone polis’ is niet langer haalbaar.
Of u wilt of niet, u betaalt mee aan bijvoorbeeld  
abortus. We hebben als zorgverzekeraars namelijk 
allemaal te maken met de manier waarop de zorg in 
Nederland gedeclareerd wordt. Ook betaalt u via  
belastingen mee aan de zorg die door de overheids- 
subsidies wordt betaald. Zoals bij abortussen in een 
kliniek. Daarover willen we eerlijk zijn. Het is daarom 
voor ons geen optie om een polis aan te blijven  
bieden met uitsluitingen voor vergoedingen.  
Over deze verandering heeft u vast eerder gelezen. 

Gods liefde blijven we uitdragen, dwars door  
alles heen.
Het hele veranderproces heeft ons veel gedaan.  
Het geeft spanning als mensen fundamenteel van  
mening verschillen. Tegelijk ervaren we ook vrijheid 
om te geloven wat wij geloven. Vrijheid om uit te  
dragen hoe uniek, geliefd en heilig het leven is met 
God als Schepper. Dat blijven we doen. We zijn eerlijk 
over de bedenkingen of bezwaren die we hebben bij  
behandelingen die actief het leven beëindigen of 
ingrijpend veranderen. Uiteindelijk maken mensen  
zelf keuzes. We geloven tegelijk dat Gods liefde niet 
afhangt van keuzes die mensen maken. We hopen dat 
iedereen bij ons de warmte voelt van onze bewogen-
heid. Ruimte voelt voor een goed en eerlijk gesprek.  
En dat we helpen waar dat kan. 

We willen een gemeenschap vormen rondom 
gedeelde waarden. 
We richten ons op breed christelijk Nederland.  
We delen het geloof in God, die leven geeft. Leven 
dat daarmee geliefd en waardevol is. Samen vormen 
we een gemeenschap waarbij niet de verschillen,  
maar juist de gedeelde waarden centraal staan. 

Hoe zijn we precies van betekenis zijn voor u  
en anderen?
Een paar voorbeelden: 
• Via hulp en services. Zoals online christelijke  
 zelfhulp. En een vertrouwensarts bij vragen die we  
 als christenen kunnen hebben bij behandelingen. 
• Door financiële steun. Voor wetenschappelijk  
 onderzoek vanuit een christelijke kijk. 
 En voor Ikzoekchristelijkehulp.nl, een vindplaats  
 voor christelijke zorg in Nederland. 
• Door ontwikkeling van programma’s. Waarbij we  
 mensen helpen om het geloof een plek te geven  
 in hun leven, zoals Geloof en gezondheid en  
 Sterke relaties. 
• Door een ruime keuze in vergoedingen voor christe- 
 lijke zorg in de aanvullende zorgverzekeringen. 
• Door uitstekende service. Samen lopen we ‘een  
 extra mijl’ om u het beste te kunnen bieden.  
 Dat wordt jaar in jaar uit gewaardeerd met een  
 plek in de top 3 van beste zorgverzekeraars. 

Welke keuze maakt u dit jaar? 
Kiest u met uw hart? Samen kunnen we van  
betekenis zijn. 

Hartelijke groet, 

Jos Leijenhorst
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