
Als je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent, krijg je samen met jouw naasten 
een enorme klap te verwerken. Verslagenheid, onzekerheid, boosheid, angst; 
je perspectief voor de toekomst wordt je ontnomen. Het besef dat het leven eindig 
is, is een van de zwaarste zaken waar je mee geconfronteerd kunt worden.
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Met veel moed en wilskracht kun je zo’n grote tegenslag het 
hoofd bieden. Ieder mens doet dit op zijn of  haar manier. 
Met C’est La Vie sta je er niet alleen voor. Anderen kunnen 
je daarbij helpen. Mensen die ook zo’n klap kregen of  van 
nabij meemaakten. Professionals met veel ervaring in de 
ondersteu ning van ongeneeslijk zieken.

Ongeneeslijk ziek zijn kan maanden, maar soms ook jaren 
duren. In deze periode is het vaak zoeken naar passende 
dienst verlening die rekening houdt met jouw behoeftes, 
wensen en verlangens. 
C’est La Vie biedt ook jouw naasten de ruimte om goed voor 
jou te blijven zorgen terwijl er ook voor hen gezorgd wordt.

Er is altijd tijd voor verdriet, maar we vieren ook samen het leven. 
-C’est La Vie
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Wij handelen uit respect 
voor onze medemens 
ongeacht achtergrond, 
levensbeschouwing of 
financiële situatie. 

Afspraken die gemaakt 
zijn met behandelaars 
over beslissingen rond 
het levenseinde, worden 
zowel in de thuissituatie 
als in het C’est La Vie-huis 
gerespecteerd. 

In het C’est La Vie-huis zetten vrijwilligers en profes-
sionals zich in om jou en jouw naasten zo goed mo-
gelijk te ondersteunen bij de invulling van jouw per-
soonlijke zorgplan. Wij doen dit in een kleinschalige  
en  huiselijke woonvoorziening, echt bijna zoals thuis. 
Er staan verse bloemen, er branden kaarsjes, alle 
kamers zijn ingericht in een warme landelijke sfeer. 
De Eetkeuken is het warm kloppend hart van het huis. 
Hier komt iedereen bij elkaar met een kopje koffie of  
thee; gasten, familie, medewerkers, vrijwilligers en 
zorgverleners. Tussen de middag is er altijd een heer-
lijke pan vers gemaakte soep. Wie zin heeft  schuift 
aan. Er is een prettige familiaire sfeer.

Welke zorg bieden wij?

Hospicezorg
Kom je in het C’est La Vie-huis wonen voor hospice zorg, dan 
doen onze vrijwilligers en professionals er alles aan om het 
verblijf  voor jou en jouw naasten zo aangenaam mogelijk te 
maken. 

Respijtzorg
Ook is het mogelijk om tijdelijk bij ons te verblijven. Bijvoor-
beeld om bij te komen na een intensieve periode. Of  juist om 
mantelzorgers ruimte te geven om te ‘ontzorgen’. 

Zorg voor de naasten
Wij zijn er niet alleen voor jou, maar ook voor je naasten. Zij 
zijn dag en nacht welkom en kunnen desgewenst op de gasten-
kamer of  in de logeerkamer overnachten en mee-eten. 

Thuisondersteuning
Blijf  je thuis wonen, dan bieden wij je een vertrouwde en 
deskundige contactpersoon waarmee je de coördinatie van de 
dagelijkse zorg  kunt afstemmen. Met al je vragen kun bij ons 
terecht. 

Samenwerking
Het C’est La Vie-huis `t Gooi is een zorgorganisatie die zich 
richt op het verlenen van een totaal pakket aan zorg voor 
ongeneeslijk zieken. Wij zoeken de verbinding met andere 
zorgverleners in de keten om de zorg te optimali seren, 
eenduidige communicatie te bieden en kosten te reduceren.


