dinsdag 4 oktober 2022
Mededeling aan de bewoners en familieleden
Betreft : indexatie dagprijs op 5 november 2022
Geachte,
In ons schrijven van 4 april 2022 kondigden we een versnelde indexatiefrequentie van de dagprijs aan,
nl. op 5 mei 2022 en op 5 november 2022.
Het Agentschap Zorg en Gezondheid staat ons immers toe om tussen 1 maart 2022 en 28 februari 2023
de dagprijzen zes maanden na de laatste indexatie opnieuw te indexeren, in plaats van twaalf maanden
na de laatste indexatie. In functie van de kwaliteit en continuïteit van wonen en zorg voor bewoners
zijn wij helaas genoodzaakt om van deze mogelijkheid gebruik te maken.
Op 5 mei 2022 werd een indexatie van 7,4 % op de dagprijs doorgevoerd. Deze was gebaseerd op de
consumptie-index van februari 2022, zijnde 145,74.
Sindsdien is de consumptie-index met 4,2 % gestegen (index augustus 2022, zijnde 151,84).
Dit betekent concreet dat vanaf 5 november 2022 een indexatie van 4,2 % op de dagprijs wordt
doorgevoerd.
Nieuwe prijzen vanaf 5 november 2022
Eenpersoonskamer:

79,72 euro

Grote eenpersoonskamer:

85,28 euro

Kortverblijf:

79,72 euro

Centrum voor dagverzorging:

38,90 euro

Assistentiewoning:

44,67 euro

Assistentiewoning tweede bewoner:

9,90 euro

We beseffen dat deze dagprijsaanpassing met de huidige maatschappelijke moeilijke tijd voor
bewoners en familie geen evidentie is.
Zoals vermeld in onze brief van 10 augustus 2022 ontsnapt ook Dijlehof niet aan de huidige
energiecrisis. We danken bewoners en familie voor de ondersteuning die we mochten ontvangen.
Deze brief maakte ook een aantal reacties los: een aantal mensen kon zich niet vinden in de inhoud

van het schrijven of is erg bezorgd over de financiële situatie. Wij willen ons oprecht verontschuldigen,
dit was zeker niet de bedoeling.
We wensen daarom te benadrukken dat Woonzorgnet-Dijleland een financieel gezonde organisatie is.
Samen met het bestuur en het beleidsteam werken we momenteel aan een structureel actieplan om
dit ook in de toekomst zo te behouden. De kwaliteit van wonen en zorg voor ouderen en onze
investeringen in werkbaar werk voor medewerkers blijven daarbij onze prioriteiten.
Vanuit de intense verbondenheid die we sinds de covidperiode mogen ervaren, geloven we er sterk in
dat we met gebundelde krachten ook deze moeilijke situatie samen met bewoners en familie
aankunnen. We danken u oprecht voor het begrip en het vertrouwen dat u in ons stelt.
Indien u vragen heeft over dit schrijven, aarzel dan niet om met mij via het onthaal contact te nemen.
Met vriendelijk groeten,

Rudi Logist,
Campusdirecteur WZC Dijlehof

