
Als u hoort dat u ongeneeslijk ziek bent, heeft dat een enorme impact op u en 
op iedereen om u heen. Met het C’est La Vie-Huis staat u er niet alleen voor. 
We bieden palliatieve zorg en ondersteunen u in de laatste fase van het leven.

Een huiselijke omgeving
Het C’est la Vie-Huis is een kleinscha-
lige en huiselijke woonvoorziening, bij-
na zoals thuis. Onze acht comfortabele 
gastenkamers zijn ingericht in een warme 
sfeer en elke kamer beschikt over een te-
le  visie, iPad, sta-op-stoel en airconditio-
ning. U kunt natuurlijk persoonlijke spul-
len waaraan u bent gehecht meenemen. 
In ons huis werken vrijwilligers, profes-
sionele verpleegkundigen en huisartsen 
nauw samen in de zorg voor onze gasten. 
Wij geven liefde, aandacht en tijd. Wij 
zijn er ook voor uw naasten. Zij zijn dag 
en nacht bij ons welkom en kunnen mee-
eten en op de gastenkamer overnachten.

Netwerk van professionals
Wij werken samen met vaste huisart-
sen, uw eigen huisarts, het ziekenhuis, 
en andere betrokkenen.

Ons team 
Vrijwilligers

Onze opgeleide vrijwilligers helpen mee 
bij de dagelijkse verzorging van onze 
gasten, ontvangen bezoek, koken maal-
tijden en zorgen voor de tuin.

Verpleegkundigen
In ons huis werkt een vast team van ver-
pleegkundigen van thuiszorgorganisatie 
Buurtzorg. Deze ervaren en enthousiaste 
verpleegkundigen zijn 24 uur per dag 
ver antwoordelijk voor de professionele 
palliatieve zorg.

Coördinatoren en bestuurders
Zij zorgen ervoor dat alles in huis goed 
georganiseerd is, regelen de planning en 
financiën en begeleiden de vrijwilligers. 
U kunt altijd met organisatorische vra-
gen bij hen terecht. 

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

De vergoeding van zorgverzekeraars, subsidie en de eigen bijdrage dekken niet 
alle kosten. Wilt u ons ook helpen door donateur te 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 mail vrienden@cestlavie-huis.nl of www.cestlavie-huis/
steun-ons of doneer direct via onze QR code..

Contact en adresgegevens    035 - 683 92 07

Dienstverlening  en samenwerking
Hospicezorg

Wij bieden hospicezorg: palliatieve 
terminale zorg die nodig is als een arts 
verklaart dat u ongeneeslijk ziek bent 
en naar verwachting korter dan drie 
maanden te leven hebt. De verpleeg-
kundige zorgt wordt deels vergoed door 
de zorgverzekeraar. Gasten betalen in 
aanvulling hierop een eigen bijdrage. 

Respijtzorg
Om mantelzorgers tijdelijk ruimte te 
ge ven, bieden wij ook respijtzorg aan 
chronisch zieken. Wij hebben afspra-
ken met omliggende gemeenten om 
voor vergoeding vanuit de WMO in 
aanmerking te komen. Het C'est La Vie 
is lid van de VPTZ. Netwerk palliatieve 
zorg Gooi en Vechtstreek en Palliactief.


