C’est LaVie-Huis
zorg voor ongeneeslijk zieken

Als u hoort dat u ongeneeslijk ziek bent, heeft dat een enorme impact op u en op
iedereen om u heen. Ieder mens gaat hier op zijn eigen manier mee om. Met het
C’est La Vie-Huis ’t Gooi staat u er niet alleen voor.

Onze visie
Ieder mens heeft het recht om in een mens
waardige en respectvolle omgeving afscheid te
nemen van het leven. De meeste mensen willen
dat het liefste thuis, maar als dat niet meer
gaat, bieden vrijwilligers en professionals van
C'est La Vie-Huis zorg, aandacht en ondersteu
ning. Zo kunnen onze gasten en hun naasten
zich bezighouden met wat echt belangrijk is in
deze moeilijke tijd.

Hospicezorg
Wij bieden hospicezorg: palliatieve terminale
zorg. Dit is zorg die nodig is als een arts verklaart
dat u ongeneeslijk ziek bent en naar verwachting
nog maar drie maanden te leven hebt. In het
C’est La Vie-Huis doen wij er alles aan om het
verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, ook
als deze fase langer duurt. Deze zorg wordt deels
vergoed door de zorgverzekeraar. Gasten betalen
in aanvulling hierop een eigen bijdrage.

Ons huis
Het C’est La Vie-Huis is een kleinschalige en
huiselijke woonvoorziening, bijna zoals thuis.
Er staan verse bloemen, er branden kaarsjes,
onze acht gastenkamers zijn ingericht in een
warme landelijke sfeer. De eetkeuken is het
warm kloppend hart van het huis, waar ieder
een welkom is.

Respijtzorg
Naast zorg in de laatste levensfase bieden wij
ook respijtzorg aan chronisch zieken, om man
telzorgers ruimte te geven om te ‘ontzorgen’.
Zo kunnen zij even op adem komen met de
zekerheid dat er goed voor u gezorgd wordt.
Om voor vergoeding vanuit de WMO in aan
merking te komen, hebben wij afspraken met
omliggende gemeenten.

Welke zorg bieden wij?
In ons huis werken vrijwilligers, professionele
verpleegkundigen en huisartsen nauw samen
in de zorg voor onze gasten. Sleutelwoorden
daarbij zijn liefde, aandacht, tijd en kwaliteit
van leven.

Zorg voor de naasten
Wij zijn er niet alleen voor u, maar ook voor uw
naasten. Zij zijn dag en nacht welkom en kun
nen desgewenst mee-eten en op de gastenkamer
of in de logeerkamer overnachten.

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

Ons team
Coördinatoren en bestuurders
Zij zorgen ervoor dat alles in huis goed georganiseerd is, regelen planning en financiën en begelei
den de vrijwilligers. U kunt altijd met organisatorische vragen bij hen terecht.
Verpleegkundigen
In ons huis werkt een vast team van verpleeg
kundigen van thuiszorgorganisatie Buurtzorg.
Deze ervaren en enthousiaste verpleegkundigen
zijn 24 uur per dag verantwoordelijk voor de
professionele palliatieve zorg. Zij staan garant
voor hoogwaardige, persoonsgerichte zorg.
Vrijwilligers
Onze opgeleide vrijwilligers staan zeven dagen
in de week voor u klaar. Zij helpen mee bij de
dagelijkse verzorging, koken lekkere maaltijden,
voorzien het bezoek van koffie of een kop soep,
zorgen voor de tuin, etcetera.
Samenwerking
C’est La Vie-Huis `t Gooi werkt samen met
vaste huisartsen en uw eigen huisarts, transfer
verpleegkundigen, de Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg (VPTZ) en andere dienstver
leners die bij de zorg betrokken zijn. Wij zijn
onderdeel van het Netwerk Palliatieve zorg
Gooi en Vechtstreek, VPTZ en Palliactief.

Stichting Vrienden van het C’est La Vie-Huis
De vergoeding door de zorgverzekeraars en de eigen bijdrage dekken niet alle kosten.
Ook uw steun is welkom. Wilt u donateur worden, een schenking doen of op een andere
manier uw steun geven, neem dan contact met ons op of met de Stichting Vrienden van het
C'est La Vie-Huis via het e-mailadres: vrienden@cestlavie-huis.nl.
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