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De Rose-Linde, Centrum voor leven met en na kanker

Wie zijn we?
De Rose-Linde  wil  een  bijdrage  leveren  aan  psychosociale  zorg  voor  mensen  die  kanker
hebben (gehad), naasten en nabestaanden.  

(Ex-)kankerpatiënten,  naasten  en  nabestaanden  hebben  behoefte  aan  laagdrempelige
(psychosociale) ondersteuning, contact met lotgenoten, invulling van kwaliteit van leven en
afleiding. Men kan hiervoor niet (volledig) terecht in de reguliere zorg. Op deze behoeften
biedt de Rose-Linde als Centrum een antwoord.
Men is welkom in alle fasen van de ziekte en het herstel- of acceptatieproces. De Rose-Linde
wil  op  informele  wijze  de  zorg  die  geboden  wordt  in  het  Oncologie  Centrum  Bravis
voortzetten en aanvullen. De Rose-Linde sluit daarbij aan op het formele behandelaanbod
van het Oncologie Centrum. In de Rose-Linde is iedere inwoner uit West-Brabant die direct
of indirect geraakt is door kanker welkom. 

Hoe doen we dat?
Onze  visie  is  dat  we  dat  vanuit  een  goed  ingerichte  locatie  doen  waarin  getrainde
vrijwilligers zich inzetten als  gastvrouw of  gastheer,  gecombineerd met een aantrekkelijk
activiteitenaanbod. We willen daarmee een onderdeel zijn van de oncologische zorgketen in
Roosendaal en omgeving en zoeken actief naar partijen die met ons willen samenwerken.
We willen blijven groeien door meer draagvlak en bekendheid in de samenleving, door meer
activiteiten uit te voeren en door de deskundigheid van vrijwilligers structureel te verdiepen.
We blijven als organisatie in ontwikkeling. 

Wij zien dat informele zorg helpt om met de ingrijpende gevolgen van kanker om te gaan.
Sociale,  emotionele  en  praktische  steun  van  lotgenoten,  persoonlijke  aandacht  van
getrainde  vrijwilligers  en  adviezen  aangereikt  vanuit  ervaringskennis,  het  zijn  allemaal
vormen van informele zorg.



De  vraag  en  behoeften  van  onze  gasten  zijn  leidend  in  de  wijze  waarop  we  hen
ondersteunen en begeleiden. Dit kan zijn door het bieden van een luisterend oor, maar ook
door het organiseren van informatiebijeenkomsten voor onze gasten en hun naasten.  De
Rose-Linde biedt haar gasten een plek waar ze hun verhaal kwijt kunnen, hun gedachten
kunnen verzetten of gewoon onder de mensen kunnen zijn. Wij gaan uit van de kracht en
energie van ieder individu.

Doelen en uitdagingen in de toekomst
Op dit moment telt Nederland ruim 830.000 mensen die kanker hebben of hebben gehad en
dit aantal neemt gestaag toe. De gevolgen van de ziekte en de behandeling zijn ingrijpend,
zowel  lichamelijk,  emotioneel als sociaal-maatschappelijk.  Bij  veel  (ex)kankerpatiënten en
hun naasten raakt het leven ontregeld.
Met de groeiende groep (ex)kankerpatiënten neemt de vraag naar goede ondersteuning toe,
terwijl zorgkosten en tekorten van zorgpersoneel stijgen. Informele zorg, waar de Rose-Linde
samen met 80 andere Centra voor leven met en na kanker in Nederland voor staat, levert
een belangrijke bijdrage aan toekomstbestendige zorg. 

Dit zijn onze doelen voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten in de regio West-Brabant:
 Grotere bekendheid en maatschappelijke acceptatie;
 Betere verwijzing en vindbaarheid;
 Voldoende en passend aanbod;
 Toekomstbestendige organisatie, kwaliteitsborging, continuïteit en toegankelijkheid.

Dit zijn onze uitdagingen:
 Nieuwe huisvesting dichter in de buurt van Bravis ziekenhuis;
 Uitbreiding werkgebied van Roosendaal en omgeving naar West-Brabant; 
 Bereiken van jonge (ex)kankerpatiënten.


