
Met veel moed en wilskracht kun je zo’n grote tegenslag het hoofd bieden. Ieder mens doet dit op 
zijn of  haar manier. Met het C’est La Vie-Huis ’t Gooi sta je er niet alleen voor. Vrij willigers en 
professionals van dit bijna-thuis huis kunnen je daarbij helpen. Mensen die ook zo’n klap kregen 
of  van nabij meemaakten. En professionals met veel ervaring in de ondersteuning van ongenees-
lijk zieken.

Onze visie is dat ieder mens het recht heeft om in een menswaardige en respectvolle omgeving 
afscheid te nemen van het leven. Vrijwel iedereen zou het liefst in zijn eigen huis kunnen sterven. 
Helaas is dat niet altijd mogelijk door gezins- en/of  woonomstandigheden of  omdat mantelzorg-

ers de nodige 24-uurszorg (tijdelijk) niet meer kunnen 
bieden. Door de ingrijpende veranderingen in de zorg 
moeten patiënten na behandeling sneller naar huis, 
ouderen langer thuis blijven wonen en is het aantal uren 
verpleegkundige thuiszorg beperkt. Dit zorgt voor een 
steeds grotere druk voor mantelzorgers. 

C’est La Vie-Huis ’t Gooi biedt in deze laatste fase van 
het leven ondersteuning om jou en ook je naasten de 
ruimte te geven om je bezig te houden met wat voor jou 
belangrijk is in deze moeilijke tijd. 
Onze missie is rust voor ongeneeslijk zieken en hun 
naasten.

Er is altijd tijd voor verdriet, maar we vieren ook samen het 
leven. -C’est La Vie

Initiatiefnemers:
Margot de Bekker  06-54104533
Marina Bol  06-55053643

info@cestlavie-huis.nl
www.cestlavie-huis.nl
facebook.com/cestlaviehuis

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 word je ontnomen. Het besef dat het leven eindig 
is, is een van de zwaarste zaken waar je mee geconfronteerd kunt worden.

C’est La Vie-Huis
zorg voor ongeneeslijk zieken



Welke zorg bieden wij?
 
Hospicezorg
Wij bieden palliatieve terminale zorg, ook wel hospicezorg genoemd. 
Dit is zorg die nodig is als een arts verklaart dat je ongeneeslijk ziek 
bent en naar verwachting nog maar drie maanden te leven hebt. In 
het C’est La Vie-Huis ’t Gooi doen wij er alles aan om het verblijf  
voor jou en je naasten zo aangenaam mogelijk te maken, ook als 
deze fase langer duurt.

Tijdelijke zorg 
Als na een intensieve periode van behandeling of  chemokuren de 
opvang thuis met hulp van familie en thuiszorg niet toe reikend is, 
dan is er de mogelijkheid om tijdelijk in het C’est La Vie-Huis ’t 
Gooi te verblijven om aan te sterken. 

Respijtzorg
Wij bieden ook tijdelijke zorg om de mantelzorgers ruimte te geven 
om te ‘ontzorgen’. Bijvoorbeeld om bij te komen na een intensieve 
periode of  omdat de mantelzorgers tijdelijk niet beschikbaar zijn. 
Op deze manier kunnen mantelzorgers even op adem komen met 
de zekerheid dat er goed voor jou gezorgd wordt.

Thuisondersteuning
Kies je ervoor om thuis te blijven, dan bieden wij je een vertrouwde 
en deskundige contactpersoon waarmee je de coördinatie van de 
dagelijk se zorg kunt afstemmen. Met al je vragen kun bij ons terecht. 

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 gastenkamer of  
in de logeerkamer overnachten en mee-eten.

Samenwerking
C’est La Vie-Huis ’t Gooi werkt samen met Huisartsen, thuiszorgorganisaties, transferverpleeg-
kundigen de VPTZ en andere dienstverleners die betrokken zijn. Zo kunnen wij de zorg zo goed 
mogelijk coördineren en sluit de communicatie goed op elkaar aan. Wij maken onderdeel uit van 
het Netwerk Palliatieve zorg Gooi & Vechtstreek.

C’est La Vie-Huis
zorg voor ongeneeslijk zieken

In het C’est La Vie-Huis ’t Gooi zetten vrijwilligers en professionals zich in om jou en je 
naasten zo goed mogelijk te ondersteunen. Wij doen dit in een kleinschalige en huiselijke 
woonvoorziening, 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 mid dag is er altijd een 
heerlijke pan vers gemaakte soep. Er is een prettige familiaire sfeer.

Rijksweg 2-4
1412 BA  Naarden
www.cestlavie-huis.nl  


