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CRDL

Hoe een zingend 
houten ei mensen  
met dementie en  
hun naasten bij  
elkaar brengt

Om zich in te leven liepen ze met stenen in hun schoenen en 

vet op hun brillenglazen gesmeerd over de Albert Cuypmarkt. 

Wat gebeurt er met je als je gedesoriënteerd bent? Welke 

zintuigen blijven functioneren? nemen ze de functie over van 

andere zintuigen als die uitvallen? Als architecten kwamen 

dennis Schuivens en Jack S.C. Chen uit de wereld van beton 

en staal terecht in een omgeving waar alles draait om 

persoonlijke aandacht en verbonden zijn. Twee verschillende 

werelden die na jaren onderzoek samen komen in CRdL 

(Cradle), een futuristisch houten instrument dat het contact 

met mensen met dementie een verrassende impuls geeft. 
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Het atelier van de twee jonge architecten is niet meer 

dan een werkplaats, een schuur met werkbanken en een 

paar versleten fauteuils uit de kringloopwinkel. Met een 

tiental andere bedrijfjes maken zij onderdeel uit van het 

MAAK, centrum voor innovatieve maaktechnieken op de 

voormalige gemeentewerf in Haarlem. Je vindt er een 

mix van ambachtelijke bedrijven en superspecialisten, 

die gebruik maken van de allernieuwste digitale maak-

technieken en bedrijven die actief zijn in het hergebruik 

van materiaal voor een circulaire economie. Aan het 

complex valt het niet af te zien, maar hier werken 

de slimste mensen met hun handen aan bijzondere 

producten voor onder meer de zorg en medische wereld.

Op een van de werkbanken in het atelier van Dennis 

Schuivens en Jack Chen staat de CRDL. Een uit één 

stuk hout gegutst gefreesd afgeplat ei met in het hart 

verborgen een wonder van techniek. Het instrument 

springt met zijn prachtige, eenvoudige vormgeving 

meteen boven het rommelige interieur uit. “Ik krijg gelijk 

zin om eraan te voelen”, zeg ik als ik dichterbij kom. “Dat 

is grappig”, reageert Chen. “Dat is nou precies het doel 

van dit ontwerp. Je moet het aanraken, dan komt het tot 

leven.” 

Collega Schuivens tilt de CRDL van de werkbank en zet 

hem op zijn schoot. “Ga maar tegenover me zitten en leg 

je hand op het hout.” Ik doe wat van me gevraagd wordt. 

Het hout, met daarop een geleidend laagje vilt, voelt 

zijdezacht en warm aan. Dennis legt ook een hand op het 

instrument en ik schrik even als hij vervolgens met zijn 

andere hand mijn arm aanraakt. “Elkaar aanraken zijn 

we niet meer gewend. Bij mensen die moeilijk kunnen 

communiceren, helpt lichamelijke aanraking juist bij het 

contact maken. Dat is eerst een beetje vreemd. Maar let 

op.”

 Dennis legt zijn hand opnieuw op mijn onderarm en 

dan begint het houten ei instrument geluid te maken. Er 

klinkt een lange lage toon. Als hij met zijn hand over mijn 

arm begint te wrijven, klinkt de toon harder of zachter. 

Een aangenaam geluid. Sonoor. Geruststellend bijna. 

Als Dennis met zijn vingers over mijn hoofd trippelt, 

klinkt opeens het kwinkeleren van een zangvogeltje. En 

wanneer hij in mijn bovenbeen knijpt, wordt de ruimte 

gevuld met de karakteristieke klanken van de klokken van 

de Westertoren.

Vrolijke magie

“De CRDL reageert op de intensiteit van de aanraking”, 

verklaart Chen de werking van het uit hoogwaardig 

essen hout gemaakte instrument. “Zachtjes of juist harder 

wrijven, tokkelen, masseren of kloppen, iedere vorm van 

aanraking roept een eigen geluid en timbre op. Standaard 

zijn er 25 geluiden geprogrammeerd. Het ruisen van 

de zee, vogels of krekels. Ook het klingelen van een 

oude tram, een fietsbel, of dierengeluiden en klanken 

van muziekinstrumenten worden door de aanraking 

aangeroepen. Veel geluiden zijn herkenbaar uit het 

verleden, zoals die van een oude stoomtram. Dat roept 

herinneringen op die verankerd liggen in het primaire 

brein. Het muzikaal of auditief geheugen van mensen 

met dementie is het geheugen dat het langst intact blijft. 

Daarom roepen geluiden uit het verleden de meeste 

reacties op, zo hebben wij gemerkt.”

Naast de standaard geprogrammeerde geluiden kan de 

CRDL ook voorzien worden van klanken die aansluiten  

bij het leven en de geschiedenis van de gebruiker zelf.  

Schuivens wipt een verborgen klepje aan de zijkant 

van het instrument open en haalt er een SD-kaartje 

uit. “Hierop staan alle geluiden. Vooralsnog helpen wij 

de gebruikers bij het samenstellen van een geluids-

bibliotheek, maar via een pc kan de verzorgende of een 

familielid ook zelf geluiden toevoegen. Zo wordt de CRDL 

een persoonlijk instrument. Voor iemand die bijvoorbeeld 

zijn hele leven in de stad heeft gewoond, kun je er allerlei 
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stadsgeluiden aan toevoegen. Terwijl je voor iemand die 

op een boerderij is opgegroeid er beter dierengeluiden 

opzet. Of via Spotify muziek die iemand graag hoort. Op 

die manier wordt de CRDL een heel gepersonaliseerde 

tool, die aansluit bij de geschiedenis van de gebruiker. Zo 

riep het geluid van een kabbelende beek bij een dame 

met vergevorderde dementie, die al lang nauwelijks meer 

sprak, herinneringen op aan haar kindertijd. Plotseling 

begon ze te vertellen hoe zij als klein meisje achter de 

boerderij met haar vriendinnetjes bij zo’n beek speelde. 

Daarin toont de CRDL zijn kracht.”

Het is een wonderlijke sensatie, die enerzijds verbaast en 

anderzijds vrolijkmakend is. Ik kan me voorstellen dat de 

CRDL mensen activeert, al was het alleen al omdat het een 

magisch en verrassend instrument is. Maar ook omdat 

de geluiden herinneringen oproepen. En dat is precies 

ook het doel van de CRDL. Het instrument doorbreekt het 

sociaal isolement en definieert opnieuw het maken van 

contact, op basis op van wat er nog wél mogelijk is bij 

mensen met gevorderde dementie. De CRDL maakt hierbij 

gebruik van communicatie, waarbij niet de cognitieve 

vermogens doorslaggevend zijn, maar juist aandacht, 

geduld en aanraking. “We creëren een vorm van 

gelijkwaardigheid tussen de mens met dementie en zijn 

verzorgende of familielid. Iedere deelnemer heeft gelijke 

mogelijkheden om contact te maken en te genieten van 

elkaars aanwezigheid en invloed op het laten ontstaan 

van de geluiden”, aldus de uitvinders. “Mensen die niet 

meer in staat zijn om zelf tot verhaal te komen – en 

waar de naasten vaak ook niet goed meer weten hoe ze 

een mens met gevorderde dementie kunnen bereiken – 

blijken met het gebruik van de CRDL het verloren contact 

weer te kunnen herstellen. We hebben zelfs voorbeelden 

van familieleden die juist door de CRDL weer vaker bij 

hun vader of moeder op bezoek gaan. Omdat het contact 

weer leuk en waardevol wordt.” 

De CRDL kan gebruikt worden in een op een contact,  

maar het is ook mogelijk om hem met meerdere mensen 

tegelijk te gebruiken. “Het geluid komt tot stand wanneer 

mensen fysieke verbinding met het hout instrument en 

elkaar maken. Dat kan per twee, maar je kunt ook een 

kring maken met meerdere personen. We hebben hem 

een keer met een groep van 58 mensen tegelijk gebruikt. 

Dat levert ook weer heel bijzondere ervaringen op”, 

vertelt Chen. “Door de CRDL in een groep te gebruiken 

kun je ook mensen die bij elkaar wonen met elkaar 

verbinden. We hebben het al eens meegemaakt dat 

mensen die het niet goed met elkaar konden vinden, na 

het gebruik van de CRDL gezellig samen koffie zaten te 

drinken. We hebben ook voorbeelden van verzorgenden 

die de CRDL hebben ingezet bij lastige en onrustige 

cliënten, die daarop kalmer en toegankelijker werden. 

Hoewel ons instrument nadrukkelijk geen therapeutisch 

middel is, omdat het niet de ziekte vermindert of geneest, 

zien we wel dat het bijdraagt aan de activering van 

mensen met gevorderde dementie en dat het sociaal 

contact verbetert.” 

De ervaringen van het gebruik van de CRDL zijn volgens 

Schuivens en Chen erg positief, hoewel de gebruikers 

vaak wel eerst een drempel over geholpen moeten 

worden. “In het begin staan verzorgenden in verpleeg-

huizen of familieleden nog weleens sceptisch tegenover 

de CRDL. We merken dat als we erover praten men niet 

altijd meteen begrijpt wat het instrument doet en waarom 

dat nuttig is. Daarom laten wij de mensen hem gewoon 

uitproberen. Dan ervaren ze meteen de werking van het 

instrument”, aldus Schuivens.
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Zinnenprikkelend

Voor de ontwikkeling van de CRDL hebben beide 

architecten jarenlang onderzoek gedaan. Ze onder-

wierpen zichzelf aan een onderzoek naar desoriëntatie 

en zintuiglijke waarneming. Maar ze hebben ook 

maandenlang meegelopen in een verzorgingshuis waar 

ze onderzoek deden naar de zintuiglijkheid van de 

leefomgeving. Een van de zaken die hen opviel was dat 

bewoners van zorginstellingen nog maar heel weinig 

worden aan geraakt. “Mensen met dementie verliezen 

hun cognitieve vermogens waardoor zij moeilijker 

communiceren. Daardoor raken ze in een isolement. 

Wat erover blijft zijn zintuiglijke ervaringen. Daar zie 

je die mensen nog wel op reageren. Maar door het 

systeem in de zorg is het niet meer altijd gebruikelijk 

dat verzorgenden hun cliënten aanraken, omdat het 

tegenwoordig de regel is om afstand te houden.  

Fysiek contact zou weleens verkeerd geïnterpreteerd 

kunnen worden. Door gepaste afstand te houden zou er 

een veilige leefomgeving gecreëerd worden. Het is juist 

die aanraking van de hand op de arm, een troostende 

arm om de schouder, die voor verbondenheid zorgt. De 

persoonlijke aandacht en nabijheid, daar halen mensen 

met dementie juist hun trots en waardigheid uit.”

Chen en Schuivens realiseerden zich dat zij hierbij 

meteen op een groot probleem stuitten. Want hoe 

krijg je professionals die volgens het zorgprotocol juist 

afstand dienen te bewaren toch zover dat zij door 

zintuiglijke prikkeling het contact met hun cliënten 

kunnen verbeteren? De oplossing daarvoor ligt in het 

ontwerp. Daar hebben ze veel onderzoek naar gedaan 

en verschillende prototypes voor ontworpen. Vorm, 

materiaalkeuze en afwerking zijn essentiële factoren 

voor het succes van het zingende ei. Zo zou een blikken 

doos bijvoorbeeld niet uitnodigen tot aanraking en ook 

moest het, ondanks de vernuftige technologie die in 

de CRDL schuil gaat, niet de indruk wekken dat het een 

electronisch apparaat is. Dat schrikt juist weer af. 

 “Na veel zoeken en proberen kwamen we uit bij 

de vorm van een ellipsoïde. Die is vriendelijk. Voor 

het materiaal hebben we gekozen voor essen- of 

walnoothout. De CRDL wordt uit een blok gemaakt – er 

komt geen schroef of spijker aan te pas – wat bijdraagt 

aan de hoge aaibaarheidsfactor. De techniek zit 

onzichtbaar verborgen in het hart van het instrument. 

Dat heeft ons veel hoofdbrekens gekost, maar het heeft 

er uiteindelijke toe geleid dat het ontwerp verleidt tot 

aanraking en niet bedreigend is”, legt Schuivens uit. “Het 

maken van contact heeft hierdoor meer iets van een 

spel en neemt zodoende drempels weg. Bovendien is het 

gebruik wederkerig, want ook de mens met dementie 

wordt uitgenodigd om de ander aan te raken. Het 

gebruik van het instrument is een samenspel tussen de 

deelnemers.” 

De CRDL heeft inmiddels zijn weg gevonden naar tien-

tallen verzorgingshuizen en particulieren. De aanvragen 

voor dit handgemaakte instrument blijven gestaag 

binnenstromen. Voor de financiering van het instrument 

bieden de ontwerpers de mogelijkheid van crowdfunding 

aan, want de prijs van bijna € 4.000 is voor sommige 

organisaties best fors. Daar staat wel tegenover dat 

Schuivens en Chen de kopers blijven ondersteunen bij 

het samenstellen van geluidsbibliotheken en ervaringen 

delen met hun klanten over het meest effectieve gebruik. 

Daarvoor kunnen zij weer leunen op de bevindingen 

van de universiteiten van Maastricht en Nijmegen, die 

onderzoek doen naar het gebruik en de effecten van de 

CRDL. Ook zonder dat onderzoek is de CRDL een ei van 

Columbus..



P raten
op
gevo e l
DEMENTIE De CRDL vertaalt tast
naar geluid en helpt mensen met
dementie communiceren. „E en
reactie van iemand die je liefhebt
is zo waardevol.”
Door�onze�medewerker�Eva�de�Valk
Fo�t�o’sDavid�van�Dam

D
rie vrouwen zitten aan een
tafel in locatie De
Strijp van zorginstelling
WoonZorgcentra Haaglan-
den in Den Haag. Tussen
hen in ligt een groot, glad,

houten apparaat. Het heeft de vorm van
een ei en het formaat van een waterme-
loen. „We gaan u iets nieuws laten zien”,
zegt activiteitenbegeleider Andrea Vin-
gerling. Ze pakt de hand van de demente
Elizabeth van Alderwegen-Minderman,
kortweg Bep (91), en legt deze op het ap-
paraat. Mantelzorger Caroline Wassenaar
(58) houdt de andere hand van Bep van

Alderwegen vast, en legt haar eigen
hand aan de andere kant van het

houten ei.
Dan gebeurt het: uit het

apparaat komt geluid.
Stadsgeluiden: geroeze-
moes van voorbijgan-
gers, een fietsbel, een
klokkenspel. „Hoort u

d at ? ”, vraagt Wassenaar.
„Ja ! ”, zegt Bep van Alder-

wegen verrast. En na een tijd-
je: „A m s te rd a m ! ” Ze vertelt:

„Mijn moeder kwam uit Amster-
dam. Die stad vond ze veel leuker dan

Den Haag. Amsterdammers zijn gezelli-
ger, zei ze altijd. Minder stijf. Ze zong er
ook liedjes over. Tulpen uit Amster-
dam…”

De�CRDL,�gemaakt
van�edelhout.

Wat eten we?

Wat iedereen wel
zou willen weten

V
oedingsonderzoekers zijn een makkelijk doel-
wit voor iedereen die iets van voedsel vindt of
er veel van wil verkopen. Die eet-onderzoekers
hebben het er ook wel naar gemaakt. Twee
voorbeelden worden steeds weer opgerakeld.
Begin jaren 70 mochten we van de voedseldes-

kundigen opeens geen eieren meer eten, want er zat een ge-
vaarlijke hoeveelheid cholesterol in. En kijk 50 jaar later eens!
Ha, ha, ha. Cholesterol dat in de voeding zit heeft bijna geen
invloed op het uiteindelijke cholesterolgehalte in ons bloed.
Eet gerust iedere dag een ei, adviseert de Britse overheid. Het
Nederlandse Voedingscentrum beperkt ons nog op 2 à 3 per
week. En 4 voor vegetariërs. Er zit nog al wat verzadigd vet in
ei, waarschuwt het Voedingscentrum.

Tweede voorbeeld: begin jaren 90 begon de let-op-vet-
campagne. We moesten minder vet eten. Dus daar gingen we.
Mensen vervingen vet door koolhydraten – dus door zetmeel
en suiker. Achteraf gezien onverstandig. Onverzadigd vet
mag weer en suiker zit in het verdoemhoekje.

Deze voorbeelden zijn overal op de vreemdste voedings-
sites op internet te vinden, maar ze raken langzamerhand af-
gezaagd. Er is iets belangrijkers.

De voedingswetenschap werd in de jaren 30 van de vorige
eeuw beroemd met ontdekkingen van stofjes die bij een te-
kort ernstige ziekte veroorzaken: vitamine C, A, D, B1 en B3
bijvoorbeeld. Later ging het om de gezondheid van eetge-
woonten, zoals het mediterrane dieet. Maar toen mensen
steeds dikker werden zagen de voedingsonderzoekers dat ge-
zond en ongezond steeds meer te maken heeft met te veel. Te
veel stilzitten, autorijden, te veel makkelijk verkrijgbaar ge-
maksvoedsel dat bovendien spotgoedkoop is. Voedingswe-
tenschappers moesten dus niet alleen kennis hebben van bio-
logie, fysiologie en statistiek, maar ook van sociologie, ruim-
telijke ordening, architectuur en politiek.

Hoe wordt voeding weer een wetenschap? Onder die titel
schreef emeritus-voedingshoogleraar Martijn Katan er begin
februari over in zijn column voor N RC . En half maart vroegen
twee van Katans collega’s, Dariush Mozaffarian (Boston) en
Nita Forouhi (Cambridge), zich in het medisch-wetenschap-
pelijke tijdschrift The BMJ af of de voedingswetenschap nog
wel op zijn taken berekend is. Zij (van WC-eend) vinden na-
tuurlijk dat de voedingswetenschap iets kan betekenen.
Katan heeft een andere oplossing dan Mozaffarian en Forou-
hi. Katan wil terug naar de stofjes. Hij vindt het maar niks dat
zijn opvolgers niet meer willen begrijpen waarom het medi-
terrane dieet gezond is.

Mozaffarian en Forouhi schrijven: „De voedingsweten-
schap focust niet langer op geïsoleerde voedingsstofjes, niet
meer op gebreksziekten, niet op calorietellen, niet op surro-
gaatuitkomsten. Zij richt zich op voeding, chronische ziekten,
dieetkwaliteit, complexe biologische mechanismen en reac-
t i e p a d e n .” Dat laatste betekent dat voedingsonderzoekers
eindelijk precies willen begrijpen hoe mensen precies honger
krijgen en verzadigd raken.

Ja, voedinsgwetenschappers, dat zouden wij ook wel wil-
len weten. En de farmaceutische industrie ook, want die
zoekt fanatiek naar een kaskrakend medicijn tegen dik zijn.

Wim�Köhler

nrc
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Het houten ei is een CRDL (spreek uit
‘c radle’, Engels voor wieg), een a p p a r a at
dat aanraking tussen mensen vertaalt in
geluid. Twee of meer mensen kunnen
met de CRDL een circuitje maken. Als je
met de ene hand de CRDL vasthoudt, kun
je met je andere hand iemand aanraken,
wat samengaat met geluid. Zachtjes of
krachtiger strelen, met de vingers tikken
of bijvoorbeeld iemand aanraken op de
neus, leidt tot verschillende klanken. Er
zijn verschillende programma’s, zoals de
stadsgeluiden waar Bep van Alderwegen
op aanslaat, maar ook natuurklanken, vo-
gels en de zee. Onlangs kreeg de CRDL de
Nationale Zorginnovatieprijs 2018.

Echt wanhopig
De CRDL wordt gebruikt om te communi-
ceren met mensen die dement of autis-
tisch zijn of om andere redenen moeite
hebben met communiceren. De ontwer-
pers, Jack Chen en Dennis Schuivens,
kwamen met het thema in aanraking op
het Sandberg Instituut, de masteroplei-
ding van de Gerrit Rietveld Academie.
„We waren geraakt door de gevolgen van
d e m e nt i e”, vertelt Schuivens. „Voor de
mensen die eraan lijden én hun naasten.”

Voor hun onderzoek werkten Chen en
Schuivens een tijdje in een zorginstelling
in Haarlem. Ze zagen dat mensen met de-
mentie vaak in zichzelf gekeerd in de
woonkamer zaten. Personeel stond onder

druk en had weinig tijd voor persoonlijk
contact. Maar ook bezoekers wisten zich
soms geen raad.

Schuivens: „Het kan heel moeilijk zijn
om te communiceren met iemand met
dementie. Sommigen waren echt wanho-
pig – niet uit onwil, maar omdat ze sim-
pelweg niet wisten wat ze moesten doen.
Een man zei: ‘Die vrouw die daar zit her-
ken ik niet als mijn moeder, en zij herkent
mij niet als zoon. Wat kom ik hier nog
d o e n? ”

Chen en Schuivens gingen op zoek naar
manieren om communicatie met demen-
terenden te vergemakkelijken. Schui-
vens: „Er zijn wel producten om mensen
met dementie bezig te houden. Maar voor
mantelzorgers is er niet zo veel. Terwijl
daar veel leed zit.”

Het idee van de CRDL is om een man-
telzorger en een dementie-patiënt op ge-
lijkwaardige manier contact te laten heb-
ben, legt hij uit. „Mantelzorgers zien vaak
wat iemand met dementie níét meer kan.
Maar bij de CRDL gaat het er niet om dat
de een het wel begrijpt en de ander niet.
Tast en gevoel spelen zich af op een ander
n ive a u .”

WZH De Strijp, gericht op demente ou-
deren en mensen met een niet-aangebo-
ren hersenafwijking, schafte de CRDL an-
derhalf jaar geleden aan. „Het is voor
naasten prettig om geholpen te worden
met contact m a ke n”, bevestigt activitei-

tenbegeleider Vingerling. „We zijn zó ge-
wend om te communiceren via taal. Als
mensen steeds hetzelfde verhaal vertel-
len, geen samenhangende zinnen meer
formuleren of helemaal niet meer kun-
nen praten, voelen naasten zich vaak
m a c hte l o o s .”

Herinneringen op gang helpen
Bep van Alderwegen is intussen in slaap
gevallen: een kwartier met de CRDL kost
energie. Ze heeft alzheimer, net als haar
moeder, die zij eerder verzorgde. Alzhei-
mer is een progressieve ziekte – het brein
gaat steeds verder achteruit. Er is geen
medicijn of vooruitzicht op genezing.
„Bep heeft door dat ze minder kan”, zegt
mantelzorger Wassenaar. „Dat is verdrie-
t i g .”

Zij kan nog wel praten, maar de CRDL
helpt om haar herinneringen op gang te
helpen, zegt Wassenaar. Een ander plus-
punt vindt ze het fysieke contact. „B ep
kan verkrampen. Met de CRDL raak je el-
kaar op speelse manier aan, dat helpt om
te ontspannen.” Volgens Vingerling ver-
liezen mensen met dementie vaker de
controle over hun lichaam. „Wat je niet
gebruikt, roest. We proberen de zintuigen
daarom zo veel mogelijk te prikkelen.”

Daar zijn ook andere manieren voor.
„Klankschalen, etherische oliën, muziek,
l i c ht i n s t a l l at i e s ”, somt Vingerling op. „We
hebben van alles in huis om reacties te

ontlokken. Soms kan een onverwachte
prikkel toch iets losmaken bij iemand die
verder een apathische indruk maakt.”

De CRDL kost 3.950 euro, exclusief
btw. Dat komt door ontwerpkeuzes, zegt
Schuivens. Het apparaat is gemaakt van
duurzaam gekapt edelhout, dat met een
speciale freesmachine én met de hand is
b e we r k t .

De elektronica is weggewerkt in het
hout, er zijn geen uitstekende knoppen
en de houtnerven van de boven- en on-
derkant lopen in elkaar door. „Wij wilden
bij de ontwikkeling geen concessies doen
aan de kwaliteit van de ervaring”, zegt
Schuivens. „Als je zo’n apparaat van plas-
tic of aluminium maakt voelt het toch an-
d e r s .” Wetenschappelijk onderzoek naar
het effect van de CRDL is er nog niet – bij
onder meer de Radboud Universiteit Nij-
megen en het Expertisecentrum Zorg en
Technologie in Heerlen wordt o n d e r zo c ht
voor wie en in welke situatie het wel of
niet werkt.

Toch schaften al ruim driehonderd in-
stellingen in Nederland een CRDL aan.
Vingerling: „Ik heb gezien wat voor effec t
het kan hebben. Je kunt dementie mis-
schien niet genezen, maar je kunt wel
werken aan het welzijn van bewoners.
En, ook belangrijk, iets van troost bieden
aan naasten. Een reactie van iemand die
je liefhebt, een moment van écht mense-
lijk contact, is zo waardevol.”

Dementie
Contact�maken
met�tafel�en�robot

Tove�r�t�a�f�e�l�is�een�kastje�dat
zorgt�voor�interactieve�licht-
projecties,�om�demente�ou-
deren�te�laten�bewegen,
spelen�en�verbinden�met
hun�omgeving.

BeleefTV is�een�interactieve
tafel�die�mensen�met�de-
mentie�stimuleert�tot�bewe-
ging�en�sociale�interactie.

PA�RO�is�een�interactieve
knuffelrobot�in�de�vorm�van
een�zeehond�voor�mensen
met�dementie.

E en
onver wachte
prikkel kan
iets losmaken
bij iemand die
verder een
apathische
indruk maakt

Andrea�Vingerling



"Begeleiders kunnen op

een simpele manier in

contact komen met cliënten."
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MUZIEK MAKEN 
DOOR ELKAAR 
AAN TE RAKEN
DE CRDL (CRADLE) IS NAAR MIJN IDEE 
ÉÉN VAN DE MOOISTE IDEEËN IN DE 
ZORG VAN HET AFGELOPEN DECENNIUM. 
DENNIS SCHUIVENS EN JACK CHEM 
BEDACHTEN EEN INSTRUMENT VAN 
MASSIEF EDELHOUT MET DAARIN, 
GEHEEL ONZICHTBAAR, VOORAL SLIMME 
SOFTWARE. DE KLANKEN KOMEN 
TEVOORSCHIJN ALS TWEE PERSONEN 
IEDER ÉÉN HAND OP DE CRDL LEGGEN 
EN DAN EEN CIRCUIT VORMEN DOOR 
ELKAAR AAN TE RAKEN. DE MANIER VAN 
AANRAKEN BEPAALT HET GELUID; AAIEN, 
TIKKEN, VASTHOUDEN OF KIETELEN 
KLINKT ALLEMAAL ANDERS. 

De CRDL reageert op de intensiteit en frequentie van de aanraking. 

Het roept geluiden op uit de natuur (de zee, vogels, krekels), de 

stad (een tram, fietsbel, kerkklok), dierengeluiden, geluiden van 

muziekinstrumenten of geluid uit het alledaagse leven (fluitketel, 

koffiekopjes). Gebruikers beschikken over een uitgebreide 

geluidsbibliotheek, maar kunnen ook zelf geluiden toevoegen aan de 

SD-kaart die bij de CRDL hoort. Er zijn 25 voorgeprogrammeerde 

geluiden. De CRDL kan zowel 1-op-1 als in een groep worden gebruikt 

door meer deelnemers aan het circuit toe te voegen, als schakels in 

een ketting. >
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ERVARINGEN MET DE CRDL; 

ANNEMIEK GRIJPMA EN GEERT 

WICHERS AAN HET WOORD

Annemiek Grijpma werkte als GZ-

psycholoog achttien jaar bij Elver, een 

centrum voor dagbesteding, wonen 

en behandeling voor kinderen en 

volwassenen met een verstandelijke 

beperking. Daar heeft ze ervaren welke 

bijzondere resultaten het werken met 

de CRDL oplevert.

“Ik leerde de CRDL zo’n vijf jaar 

geleden kennen tijdens de introductie 

van dit bijzondere instrument. Ik was 

eigenlijk meteen enthousiast. De 

begeleiders kunnen op zo’n simpele 

manier in contact komen met cliënten, 

ook met cliënten die normaal heel de 

dag uitgesloten waren van contact met 

anderen, omdat dit onderlinge contact 

gewoonlijk bijvoorbeeld vaak veel te 

snel gaat voor hen. De CRDL nodigt 

echt uit om even lekker in het moment 

te zinken, om plezier te hebben met 

elkaar”, legt Annemiek ons uit. Ze 

vervolgt: “Handfunctie is niet eens echt 

nodig, je kunt de CRDL bijvoorbeeld 

ook onder je arm leggen om te laten 

functioneren. Huid- tot huidcontact met 

de ‘platen’ is de enige vereiste!” 

Geert Wichers is muziektherapeut 

bij Koninklijke Visio, locatie de Brink 

in Vries. Volgens Geert is muziek 

HET middel om contact te krijgen 

met de cliënten, en wel om hun 

concentratieboog te verhogen. 

De CRDL is een instrument 

dat hij vooral gebruikt 

met mensen met 

een laag niveau. 

“Het aanraken 

is bijzonder, 

de cliënt voelt 

en hoort op 

hetzelfde moment. 

Klanken kunnen 

Annemiek 

Grijpma
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veel variaties 

hebben, 

zodat per 

cliënt bekeken 

kan worden wat 

bij hij hem of haar 

aanslaat. Het is een 

mooi middel om de alertheid 

te stimuleren. Als er geen alertheid is 

bij iemand, is het ook heel moeilijk om 

contact te maken onderling”, vertelt 

Geert. Geert heeft ervaring dat bij 

gebruik van de CRDL, het hoofd van 

iemand gelijk omhooggaat door de 

combinatie van geluid en aanraking.

Als ik Annemiek vraag of ze zich een 

bijzonder moment herinnert, vertelt ze 

over een ernstig meervoudig beperkte 

vrouw die de hele tijd in zichzelf 

gekeerd was en met haar handen aan 

het frunniken was. Annemiek: “Op het 

moment dat de begeleider de CRDL 

vanaf haar eigen schoot naar de 

schoot van de cliënt verplaatste, zag 

je gelijk dat de houding van die vrouw 

veranderde. Ze werd veel meer open en 

gaf een glimp van verbazing met haar 

ogen naar de begeleider. De belofte 

was zichtbaar dat er meer was dan tot 

nu toe werd aangenomen. Het ‘even 

iemand kunnen bereiken’ werd duidelijk 

zichtbaar.” Geert vindt de CRDL een 

mooi medium om contact te krijgen en 

te maken, zeker bij kinderen bij wie dit 

normaal gesproken heel lastig is. Dit 

is primair de functie van het apparaat. 

“Het leren werken met de CRDL 

vergt enige tijd, ook de cliënt heeft 

wat tijd nodig om eraan te wennen. 

Het aanraken van anderen is iets waar 

cliënten zich vaak pas na enige tijd van 

bewust zijn. Het duurt wel even voordat 

ze begrijpen dat ze met die aanraking 

muziek kunnen maken. Voor mij is meer 

alertheid en meer contact maken het 

primaire doel!”

Annemiek: “Als een begeleider de 

cliënt de ruimte laat om ook initiatief te 

nemen, dan krijgt deze in de gaten dat 

ook zijn of haar beweging ertoe doet 

en dat hij of zij niet hoeft te wachten 

op de ander. De CRDL kan goed 

worden ingezet om repetitief handelen 

te doorbreken en om alertheid te 

vergroten. Mooi bijkomend resultaat 

is dat de CRDL ook zorgverleners 

uitnodigt om even tot rust te komen en 

om in het moment te zinken. Het werkt 

dus twee kanten op!” •

Meer informatie over de CRDL vind je 

op www.crdl.com 

Geert 

Wichers
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innovatie

Binnen Aveleijn wordt op dit moment geëxperimenteerd met 
het gebruik van de CRDL (je spreekt het uit als Cradle). Maud 
Miedema is spelagoog bij Klim Op in Enschede. “Ik zag op 
Facebook een filmpje over de CRDL en dacht gelijk dat dit iets 
voor onze cliënten zou zijn. Ook onze groepsleiders waren 
meteen enthousiast”. De mensen van CRDL hebben op verzoek 
van Klim Op een demonstratie verzorgd. “Het is mooi om 
te zien dat alle collega’s gelijk door hebben dat dit product 
kan werken voor onze cliënten. Zodra je contact maakt en de 
geluiden hoort, snap je gelijk hoe het werkt”. 

Echt contact met 
behulp van de CRDL

Want daar gaat het om bij de CRDL, contact 
maken. CRDL reageert op verbinding door 
aanraking. Leg je beide handen op de 
CRDL en er ontstaat een cirkel waardoor er 
geluiden ‘vrij komen’. Ben je met z’n tweeën, 
dan leg je allebei je hand op de CRDL. Met je 
andere hand raak je de ander aan, waardoor 
er weer een cirkel ontstaat. De CRDL heeft 
standaard 25 geluiden, verdeeld over vijf 
thema’s. Zo zitten er verkeersgeluiden en 
dierengeluiden tussen, maar ook rustige 
muziektonen. 

Maud demonstreert: “Leg je hand er maar 
op”. Vervolgens gebruikt ze mijn arm als 
piano en de CRDL vertaalt deze tikjes perfect 
naar korte piano-achtige tonen. Door te 
wrijven gaat het geluid over in lange, rustige 
tonen. En verbreek je de cirkel, dan stopt het 
geluid. Een mooie toevoeging is dat er ook 
eigen geluiden ingeladen kunnen worden, 
om aan te sluiten bij de belevingswereld van 
de cliënt. 

Van origine is de CRDL bedacht door voor 
dementerenden. Deze mensen associëren 
de geluiden uit de CRDL met vroeger. 
De bedenkers van de CRDL zijn Dennis 
Schuivens en Jack Chen. Zij hebben geen 
achtergrond in de zorg en hebben de 
CRDL bedacht als opdracht binnen hun 
opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie. 
Ze kwamen er achter dat het verlies van 
contact met dementerenden grote gevolgen 
heeft. Maar deze mensen zijn wel gevoelig 
voor  zintuigelijke prikkels zoals geluid en 
aanraking. Deze observatie én de overtuiging 
dat iedereen behoefte heeft aan aandacht 
en contact vormden het startpunt voor de 
ontwikkeling van de CRDL.

We mogen meekijken als Maud samen 
met Stan laat zien hoe de CRDL werkt. Stan 
komt vijf dagen per week naar Klim Op. Stan 
communiceert met geluiden en aan zijn blik 
zien we dat hij vrolijk is. Maud legt de CRDL 
op het plankje van zijn rolstoel. Stan heeft de 

CRDL al vaker gebruikt en probeert zelf al zijn 
hand op de CRDL te leggen. Maud maakt een 
cirkel door Stan aan te raken. Heel bijzonder 
om te zien dat dit, in combinatie met de 
tonen, ook gelijk effect heeft op Stan. Hij 
reageert op de tonen en aanrakingen. Eerst 
reageert hij enthousiast en levendig en even 
later zien we dat hij heel rustig wordt. Weer 
even later hebben Stan en Maud de grootste 
lol als Maud piano speelt door hele kleine 
tikjes op Stans neus te geven. 

Melanie Fox, gedragskundige bij Aveleijn, ziet 
dat ook andere cliënten bij Aveleijn hier iets 
aan kunnen hebben: “Eigenlijk is de CRDL 
voor allerlei mensen een heel mooi middel. 
Je kan op een hele laagdrempelige manier 
contact maken. Dit kan bij kinderen op EMB 
locaties, cliënten die bedlegerig zijn, cliënten 
die niet kunnen praten maar ook cliënten 
van hoger niveau.” Bij Klim Op merkt Maud 
wel dat kinderen met wat hoger niveau 
na vaker gebruik wel door hebben hoe het 

door Niek Eertink 

werkt. “Dan is het nieuwe er af en verliezen 
ze hun interesse.” Voor cliënten als Stan 
werkt het heel goed: “Ze vragen zich niet af 
wat er precies gebeurt, het is gewoon zo.” 

Het helpt niet alleen begeleiders in het 
contact maken met cliënten, maar ook 
ouders of familie. “Soms is het best 
lastig om contact te maken of nieuwe 
gespreksonderwerpen te vinden. Daar kan 
CRDL bij helpen, omdat je op een heel andere 
manier dan gebruikelijk contact maakt.” Dit 
helpt ook in de begeleiding. “Vaak zijn wij 
gericht op het voeren van gesprekken met 
cliënten, maar het kan juist heel goed helpen 
door samen iets te doen. Dat kan al zo simpel 
zijn als samen de afwas doen. 

Met de CRDL hebben we er een extra middel 
bij om echt contact te maken.”  Melanie 
lacht: “Eigenlijk is het idee zo simpel, dan 
denk ik, waarom heb ik dit zelf niet bedacht.” 

Meer weten over de CRDL? 
Neem dan contact op met Evelien Rondhuis 
of mail naar innovatie@aveleijn.nl

2 0
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Winnaar Purpose 
Award maakt magisch 
contact mogelijk 
Jack Chen en Dennis Schuivens studeerden af aan het Sandberg Instituut, de masteropleiding 

van de Gerrit Rietveld Academie. Tijdens een ontwerponderzoek werden zij geraakt door de 

aangrijpende gevolgen van dementie en het verlies van contact. Dat vormde de start van een 

zoektocht naar een oplossing, en die vonden ze.

Hoe breng je mensen met elkaar in 
verbinding en hoe vergemakkelijk je 
moeizame communicatie wanneer er 
sprake is van beperkingen? Met deze 
vraag gingen de uitvinders Chen en 
Schuivens aan de slag. Ze ontdekten dat 
mensen met dementie gevoelig zijn voor 
dynamische prikkels, dingen die verande-
ren. Het resultaat van hun inspanningen 
kreeg de naam CRDL, zeg maar ‘cradle’: 
een interactief zorginstrument dat aan- 
raking tussen mensen vertaalt in geluid.

Door fysiek contact speels en onder-
zoekend te benaderen omzeilt de CRDL 
bestaande conventies die verbonden zijn 
met aanraking. De CRDL kan zowel 
1-op-1 als in een groep worden gebruikt 
door meer deelnemers aan het circuit toe 
te voegen, als schakels in een ketting. 
Iedere deelnemer heeft dezelfde moge-
lijkheden het samenspel te beïnvloeden.

Prikkels
Dat het slimme stuk hout gebruik maakt 
van prikkels door tast en geluid berust  
niet op toeval. Tastzin is een van de meest 
directe zintuiglijke ervaringen. Een aan- 
raking is nabij, intiem en persoonlijk; het 
overbrugt letterlijk een fysieke afstand om 
contact te maken. Geluiden en muziek zijn 
een effectieve manier om herinneringen 
op te roepen. 

Daarnaast blijft het auditief geheugen 
van mensen met dementie lang intact. 
Door tast en geluid te verbinden helpt de 
CRDL het isolement van mensen te 
doorbreken wanneer een normaal gesprek 
niet meer goed mogelijk is. De mannen 
van CRDL noemen het zelf een nieuwe 
manier van communiceren.

De CRDL is gemaakt van massief 
edelhout en maakt hernieuwd contact 
mogelijk voor mensen met wie dit 
normaliter moeilijk is. Te denken valt aan 
personen met dementie, autisme of een 
verstandelijke beperking. Het instrument 
reageert op de intensiteit en frequentie 
van de aanraking. Door met twee of meer 
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personen contact te maken met de CRDL 
en met elkaar, worden bijzondere geluiden 
hoorbaar. Dat kunnen bijvoorbeeld ge- 
luiden zijn uit de natuur (de zee, vogels, 
krekels), de stad (een tram, fietsbel, kerk- 
klok), dierengeluiden of geluiden van 
muziekinstrumenten of uit het alledaagse 
leven (fluitketel, koffiekopjes). Gebruikers 
kunnen zelf ook geluiden toevoegen op 
een SD-kaart. Dat kan bijvoorbeeld het 
favoriete liedje van vroeger zijn, geluiden 
van een beroep dat iemand heeft uitgeoe-
fend, of de stemmen van de kleinkinderen.

‘De reacties zijn positief. Als mensen 
er voor de eerste keer kennis mee maken, 
zijn ze soms wat afwachtend. Het is per 
slot van rekening een apart voorwerp. 
Zodra ze de geluiden horen en merken dat 
ze hier invloed op hebben, zie je mensen 
ontdooien en vaak verwonderd reageren. 
Zo’n gedeeld non-verbaal moment met 
een dierbare kan ontwapenend en 
krachtig zijn. Daar doen we het voor’, 
aldus Schuivens.

Prijs
De stichting Alzheimer Nederland kende 
samen met partner PGGM al eerder een 
oorkonde toe aan CRDL. Dat was in het 
kader van dementie.nl, om initiatieven  
op dat gebied te waarderen. Nu ontving 
Dennis Schuivens van CRDL uit handen 
van The Optimist-uitgever Roland Pluut 
en Ralph Zebregs van De Droomfabriek 
de Purpose Award 2017: een trofee 
gemaakt van stukjes houtafval en een 
cheque ter waarde van € 10.000. 

‘Deze award is zeer welkom’, reageer-
de Schuivens zichtbaar verrast. ‘Dit geeft 
ons de mogelijkheid om de CRDL sneller 
beschikbaar te maken voor een grotere 

groep gebruikers.’
CRDL wordt ingezet in 200 zorginstel-

lingen in Nederland en België, maar de 
makers ontvangen inmiddels aanvragen 
van ver buiten de landsgrenzen. Vanaf 
volgend jaar komt de CRDL ook be- 
schikbaar in Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk en start een pilot om het 
instrument in te zetten in de thuiszorg. 
Daarmee wordt het instrument ook 

toegankelijk voor mensen die thuis 
verblijven. 

‘Wij zijn ervan overtuigd dat de  
CRDL een waardevol hulpmiddel kan 
zijn in het maken van contact en willen 
dat mogelijk maken voor zoveel mogelijk 
mensen.’ | BRIAN DE MELLO

Meer informatie: www.crdl.com

‘Zo’n gedeeld 
non-verbaal 

moment met een 
dierbare kan 

ontwapenend en 
krachtig zijn.’ FO
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Zodra Bos met haar vingers over de
hand van Sandy tikt, verandert het
geluid in de klank van pianotoet-
sen. Sandy, een jonge vrouw met
meervoudige beperking, luistert
aandachtig. Een diepe, ontspannen
zucht. „Dit vind je prettig hè!”,
zegt Patricia Bos.
Dagelijks maakt ze gebruik van de
CRDL (Cradle) bij de dagbesteding
van de Purmerendse Prinsenstich-
ting, die zorg en ondersteuning
biedt aan mensen met een verstan-
delijke beperking. „We hebben er
drie en zijn er heel blij mee.”
Sandy, met roze bloemetje in het
haar en roze gelakte nagels, heeft ’s
ochtends vier epileptische toeval-
len gehad. Ze is moe. Toch geniet
ze zichtbaar van het gekriebel over
haar huid. „Als ze geen zin heeft
laat ze dat gelukkig ook goed mer-
ken. Dan trekt ze haar hand terug
en kan kan je proberen wat je wil:
nee is nee.”
Het eivormige houten instrument
werkt op aanraking. Wanneer twee
of meer mensen een hand op de
CRDL leggen en elkaar met de
andere strelen, vasthouden, kne-
den, kloppen of tikken, ontstaat er
geluid. Zoals de zee, vogels, kre-
kels, fietsbel, tram, kerkklok, cello,
gitaar, klaterend beekje, kippen,
eenden en varkens. Of huis-tuin-
en-keukengeluiden, zoals een
fluitketel, lopen op een houten
vloer, rinkelende wekker of koffie-

kopjes. De Haarlemse architecten
Jack Chen en Dennis Schuivens
ontwikkelden het instrument
oorspronkelijk voor mensen met
vergevorderde dementie. Via de
CRDL worden patiënten weer
aangeraakt. De geluiden roepen
herinneringen en emoties op. En
door de zintuiglijke belevenis, van
geluid en aanraken, komen patiën-
ten en hun begeleider, partner of
familielid nader tot elkaar. Er ont-
staat contact.

Aanraking
„Wij zagen al snel mogelijkheden
voor meer doelgroepen. Zoals
ernstig meervoudig beperkte cliën-
ten en cliënten met autisme. Ik zie
ook mogelijkheden in de psychia-
trie, met kinderen”, zegt muziek-
agoog Melissa Maijenburg van
Prinsenstichting enthousiast. „Dit
instrument stimuleert begeleiders
om de aanraking aan te gaan. De
CRDL maakt dat een stuk gemak-
kelijker. Je bent niet zozeer bezig
iemand te aaien, je bent bezig
muziek te maken. We willen het
ook inzetten tijdens bezoeken.
Want ouders die hier hun kind
opzoeken, weten het soms ook niet
meer. ’Nog maar een kopje koffie
drinken, of weer een rondje wan-
delen?’ Met de CRDL maak je echt
contact. Hoe mooi om je kind weer
aan te raken en te zien dat jouw
kind jou ook opmerkt.”
Ook bij mensen met autisme is het
een uitkomst. „Zij hebben over het
algemeen best moeite met aanra-
king. Tot nu toe niemand gehad
die niet wilde. Ze vinden het alle-
maal interessant. Dat komt omdat

het geluid erbij komt. Je zegt niet
’hé, wat raak je me lekker aan’,
maar ’hé, ik hoor een viool!”
„Je bespeelt elkaar. De CRDL werkt
alleen als de kring gesloten is. Je
moet elkaar vasthouden en het
instrument.” De software en de
elektronica in de CRDL herkennen
bewegingen binnen de kring - en
zetten die om in geluiden.
Maijenburg zag de handgemaakte
CRDL van massief edelhout voor
het eerst op Facebook. „Ik wist
meteen: Die moeten we hebben.”
Het instrument sluit volgens de
muziektherapeute naadloos aan op
de begeleidingsmethode ’gentle
teaching’ van Prinsenstichting.
„Die gaat heel erg uit van de ver-
binding die je maakt met de ander.
Het gaat uit van kameraadschap. Ik
ben niks meer of minder dan San-
dy. We zijn alle twee gelijk. Zo
gaan we met alle cliënten om. Bij
dit instrument gaat het ook om de
verbinding.”

Scheten en boeren
De CRDL heeft een mooie vorm, je
wil eraan voelen. Zelf geluiden
toevoegen kan ook. „We willen ook
graag scheten, boeren en niesen
laten horen”, zegt Patricia Bos.
„Dan stikken bewoners van het
lachen. Dat is feest. Voor de gelui-
den hebben we proefpersonen
genoeg.”
Cliënt Mark komt even buurten.
Een slechthorende, verstandelijk
beperkte jongen met een muziek-
doosje tegen zijn oor gedrukt.
Hardhandig pakt hij Bos’ bril en
haar vast. Ze bevrijdt zich uit zijn
grijpgrage vingers en trakteert

hem op een liefdevolle pakkerd.
„Deze meneer pakt alles graag
stevig vast.”
Ze maakt gekke zoemende geluid-
jes bij zijn oor. „Die trilling vindt
hij fijn.”
„Dit is zulk mooi werk”, verzucht
Maijenburg. „Rijk word je nooit,
maar in je hart ben je multimiljo-
nair. Ik zeg wel eens, als we de
Staatsloterij winnen, alles leuk en
aardig, maar ik blijf werken, zon-
der salaris.” Patricia Bos knikt.
„Waarom zou ik stoppen? Mijn
werk is veel te leuk.”
Elke dag leren ze wijze lessen van
cliënten. Zoals van die jongen die
gek op pluisjes is. Maijenburg:
„Soms heb je gedoe thuis en zit het
je tot hier. Maar dan kom je hier en
zie je hem een pluisje bij de radia-
tor pakken. Wij balen van pluisjes,
hij vindt ze geweldig. Buiten gooit
hij het pluisje in de lucht, het
dwarrelt in de wind. Daar wordt
hij zo blij van. Dan sta ik naast
hem en denk: ’Waar gaat het nou
om in het leven, wat doen we nou
eigenlijk moeilijk?’ Die cliënt leert
mij ’zen’ zijn en te genieten van de
kleine dingen.”

Annemarie de Jong

Je bespeelt
elkaar met

de CRDL
Zacht streelt activiteitenbe-

geleidster Patricia Bos over
Sandy’s wang. Gelijk aan
de beweging klinkt er

strijkmuziek uit de CRDL.

Instrument laat
aanraken van
huid horen

De een begint te lachen, bij de
ander biggelen tranen over de
wangen. Het instrument CRDL -
spreek uit ’Cradle’ - raakt
emoties. Een bijzondere manier
om contact te maken met
mensen met een verstandelijke
beperking.

Activiteitenbegeleidster Patricia Bos bespeelt samen met client Sandy en muziektherapeut Melissa Maijenburg van Prinsenstichting het instrument CRDL. FOTO ELLA TILGENKAMP

Zintuigenprikkelend instrument CRDL werkt door aanraking. FOTO ELLA TILGENKAMP

CRDL zorgt bij dementie voor contact. Maakt alert.FOTO’S SANDER NIEUWENHUYS
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CRDL gelakt. FOTO ROBIN VAN DER PLOEG

,,Dat zou toch mooi zijn? Meer
verbinding tussen mensen.” Het
houten object oogt minimalis-
tisch. ,,Je moet het ervaren”, zegt
Schuivens, die opgroeide in
Alkmaar. Het idee voor de CRDL
ontstond tijdens hun studie aan
het Sandberg Instituut in Am-
sterdam.
De CRDL bevordert de commu-
nicatie tussen patiënten en hun
omgeving en zorgverleners. De
ontwerpers deden onderzoek
naar de belevingswereld van
dementerende ouderen in zorg-
instelling Sint Jacob in Haarlem.
,,Er is zoveel meer aan commu-
nicatie mogelijk dan je denkt.”
Inmiddels zijn er ongeveer 600
CRLD’s verkocht. Veelal aan
zorginstellingen. De volgende
stap is de internationale markt.
De prijs start bij 3950 euro (excl.
btw) en loopt - mét onderhouds-
contract - op tot ongeveer 6000
euro. De zorgverzekeraars geven
nog geen vergoeding. Soms
wordt de CRDL aangeschaft via

crowdfunding. Het instrument
wordt met de hand gemaakt op
het MAAK-terrein in Haarlem
en won de juryprijs van de Na-
tionale Zorginnovatie 2018.
,,Eigenlijk is de CRDL veel te
intiem. Als je zomaar iemand
over zijn wang zou aaien, krijg
je te horen of je wel helemaal
lekker bent. Maar als je er iets
tussen stopt als ijsbreker - de
CRDL - dan is aanraken ineens
helemaal niet ongemakkelijk.
Het gaat erom dat mensen el-
kaar in de ogen kijken, dat dáár
iets gebeurt. CRDL is het hulp-
middel om contact te maken. ”

Haarlemse architecten
willen wereld veroveren
Architecten Dennis Schuivens
(40) en Jack Chen (43) willen de
wereld veroveren met hun inno-
vatieve zorginstrument CRDL.

Dennis Schuivens en Jack Chen. FOTO SANDER NIEUWENHUYS
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In dit artikel:
•	wordt	het	recent	ontwikkelde	technologische	

zorginstrument	CRDL	beschreven;

•	wordt	een	pilot-onderzoek	naar	de	ontwikkeling	

van	een	muziektherapeutische	interventie	met	de	

CRDL	toegelicht;

•	wordt	de	lezer	meegenomen	in	het	ontwikke-

lingsproces	van	de	interventie	middels	een	casus-

beschrijving.

Het aantal mensen met dementie (MmD) verdubbelt de komende 30 jaar. Dementie gaat 

vaak gepaard met gedragsproblematiek, waaronder apathie. Om de kwaliteit van leven van 

MmD te verbeteren en apathie te verminderen is er behoefte aan stimulering van contact 

en initiatief. Hierbij kunnen muziektherapie en multisensorische stimulatie uitkomst bieden. 

De inzet van zorgtechnologie is veelbelovend, met als voorbeeld de recent ontwikkelde 

CRDL (Cradle); een zorginstrument dat lichaamscontact omzet in geluid. Bij zorgorganisatie 

Aafje in Rotterdam is een pilot-onderzoek naar het gebruik van de CRDL bij ouderen met 

gevorderde dementie en apathie uitgevoerd om gefundeerd gebruik van de CRDL door 

muziektherapeuten te onderzoeken.

Inleiding
Gedragsproblematiek bij dementie 
Dementie is een neurocognitieve stoornis waarbij onder 

andere verandering in gedrag en stemming voorkomt, 

wat kan leiden tot gedragsproblemen (De Vugt, 2016). 

Gedragsproblemen zijn van negatieve invloed op de kwali-

teit van leven van zowel de persoon met dementie als zijn 

betrokkenen (De Vugt, 2016). Uit prevalentieonderzoek 

blijkt dat apathie het meest voorkomende gedragsprobleem 

bij dementie is (83%) en significant toeneemt naarmate de 

dementie vordert (Vik-Mo, Giil, Ballard & Aarsland, 2018). 

Apathie wordt vastgesteld wanneer er verlies van motiva-

tie optreedt in minstens twee van de volgende gebieden: 

doelgericht gedrag, cognitieve activiteit of emotie (Nobis & 

Husain, 2018). Tevens wordt apathie in gevorderde demen-

tie getypeerd door moeilijkheden in contact maken met de 

omgeving (Van Halem, Van Herpen & Van Rooyen, 2011), 

waarbij emoties afvlakken en initiatief en activiteit afne-

men (Allewijn, 2010). Bij MmD wordt apathie veelal ver-

oorzaakt door aantasting van de hersenen, initiatiefverlies, 

faalangst, betekenisverlies van omgeving, verdriet, beïn-

vloedende omgevingsfactoren, of afvlakkende emoties 

(Allewijn, 2010). Apathie kan uiteindelijk leiden tot condi-

tieverlies, sociale isolatie en zelfverwaarlozing (Vereniging 

van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso), 2018; 

Massimo et al., 2018). 

Persoonsgerichte psychosociale behandeling  
van apathie
In de richtlijn ‘Probleemgedrag bij MmD’ van Verenso 

(2018) wordt geadviseerd om te starten met niet-farmaco-

logische behandeling, voordat gestart wordt met psycho-
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farmaca om probleemgedrag te verminderen. Hierbij is 

persoonsgerichte zorg het uitgangspunt, waarin wordt 

aangesloten bij de behoeften, levensgeschiedenis, per-

soonlijkheid, wensen en mogelijkheden van de persoon 

met dementie (Verenso, 2018). Uit een studie van Verenso 

(2018) blijkt dat MmD en apathie baat hebben bij het aan-

bieden van structurele stimulatie en activatie. Daarnaast 

benadrukt Allewijn (2010) dat het van belang is om MmD 

te stimuleren in taken waartoe ze nog zelf in staat zijn. 

Diverse onderzoeken tonen positieve resultaten van de 

inzet van multisensorische stimulatie bij MmD; het laat 

een kortdurend gunstig effect zien op gedragsproblemen 

(De Vugt, 2016), voorkomt sociaal isolement (Ekkerink, 

2010) en kan het contact verbeteren (Weert et al., in: 

Sánchez, Millán-Calenti, Lorenzo-López & Maseda, 2012). 

Multisensorische stimulatie kan daarom een betekenis-

vol onderdeel zijn van een persoonsgerichte psychosociale 

behandeling bij apathie. Uit een kwantitatief systemati-

sche review van Goris, Ansel en Schutte (2016) blijkt dat 

met name muzikale interventies positief effect hebben op 

de vermindering van apathie bij mensen met dementie. 

Tang et al. (2018) onderzochten in een vergelijkend klinisch 

onderzoek de effecten van muziektherapie op apathie bij 

77 mensen met dementie in een verpleeghuis. Bij de inter-

ventiegroep was na twaalf weken de apathie afgenomen 

(Tang et al., 2018). Door de cognitieve problemen vinden 

MmD het moeilijk om hun aandacht vast te houden tij-

dens muziektherapie. Fysieke aanraking kan helpen in het 

vasthouden van de aandacht, maar dat is niet altijd moge-

lijk tijdens het bespelen van instrumenten. Ekkerink (2010) 

stelt dat het fysiek vasthouden en nabijheid een gevoel van 

geruststelling bieden en veiligheid geeft aan iemand met 

dementie. Wanneer een persoon met dementie een ander 

aanraakt, worden tevens autonomie, contact en emotio-

nele reactie gestimuleerd (Nicholls, Chang, Johnson & 

Edenborough, 2013). 

De CRDL
In 2016 is de CRDL ontwikkeld, een interactief zorgin-

strument dat fysieke aanraking tussen mensen vertaalt 

in geluid. De CRDL maakt nieuw contact mogelijk voor 

mensen die moeite hebben met communicatie en sociale 

interactie, zoals MmD (CRDL, z.d.; CRDL, 2016). Het instru-

ment reageert op de intensiteit en frequentie van de aan-

raking. Een volledig toegeruste CRDL bevat vijftien thema-

tische geluidsbibliotheken. Op elke CRDL staan geluiden 

De CRDL herkent  
de manier waarop mensen  

elkaar aanraken en vertaalt  
deze aanrakingen in geluid

Afbeelding 1: Impressiefoto van een CRDL-sessie. Foto: CRDL
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uit de natuur (bijvoorbeeld de zee en krekels), de stad (bij-

voorbeeld een tram en een kerkklok), dierengeluiden, gelui-

den van muziekinstrumenten of uit het alledaagse leven 

(bijvoorbeeld een fluitketel en koffiekopjes). Gebruikers 

kunnen zelf geluiden toevoegen aan de SD-kaart. De inter-

actie begint wanneer twee gebruikers ieder één hand op 

de CRDL leggen en een circuit vormen door elkaar aan te 

raken (Afbeelding 2). De CRDL herkent de manier waarop 

mensen elkaar aanraken en vertaalt deze aanrakingen in 

geluid. De manier van aanraken is van invloed op het geluid 

dat wordt voortgebracht: vasthouden, wrijven, tikken, 

kneden of kriebelen (Afbeelding 3). Bij geluidsbibliotheek 

‘boerderij’ hoort men bijvoorbeeld tijdens het tikken een 

kip, met op de achtergrond een omvangrijk aantal onder-

steunende thematische geluiden. Door het menselijk 

lichaam in te zetten als onderdeel van de besturing, ‘bespe-

len’ gebruikers niet zozeer het instrument maar elkaar. De 

CRDL kan tevens bespeeld worden door meer dan twee 

personen.

Mensen hebben aanraking nodig om zich verbonden te 

voelen met de ander (Field, in: Nicholls, Chang, Johnson 

& Edenborough, 2013). De CRDL gebruikt geluiden en 

muziek om het ophalen van langetermijnherinneringen 

middels het auditief geheugen te stimuleren. Het auditief 

geheugen blijft vaak nog lang intact bij MmD (CRDL, z.d.; 

Jacobsen et al., in: Scherder, 2017). Uit onderzoek blijkt dat 

de CRDL potentie heeft om interactie met MmD te vergro-

ten. Hulpverleners en familieleden gaven na één-op-één 

interactie met de CRDL aan het gevoel te hebben beter in 

contact te staan met MmD (Teunissen, Luyten & De Witte, 

2017). Een ander onderzoek vond voorzichtig positieve 

resultaten op de mate van verbintenis van mensen met 

gevorderde dementie in een gedrags-beïnvloedende CRDL-

interventie (Van den Heuvel, Lexis & Daniëls, 2020).

CRDL in muziektherapie
Het gebruik van de CRDL door muziektherapeuten is 

divers; sommige muziektherapeuten zien geen toege-

voegde waarde of zijn onbekend met de CRDL, anderen 

gebruiken de CRDL actief binnen de muziektherapie, en 

weer anderen geven adviezen over de inzet van de CRDL 

aan zorgmedewerkers of familieleden. Adviezen van de 

muziektherapeut kunnen het gebruik van de CRDL pro-

fessionaliseren, wat ten goede komt aan het contact en 

de emotionele band tussen de persoon met dementie en 

mantelzorger en of zorgmedewerkers. Voordat gericht 

advies over het gebruik van de CRDL mogelijk is, dienen 

muziektherapeuten vanuit hun professie te kijken naar 

mogelijkheden voor doelgerichte en gevalideerde inzet van 

de CRDL. Er is behoefte aan wetenschappelijk onderzoek 

naar de toegevoegde waarde van de CRDL binnen muziek-

therapie. De primaire onderzoeksvraag van dit pilot-onder-

zoek betreft dan ook:

Hoe kan het gebruik van de CRDL als muziektherapeutische 

interventie contact stimuleren bij ouderen met gevorderde 

dementie en apathie die in een verpleeghuis verblijven? 

Onderzoeksopzet
Het kwalitatieve onderzoek naar de wijze waarop het 

gebruik van de CRDL als muziektherapeutische interventie 

contact kan stimuleren bij ouderen met gevorderde demen-

tie en apathie die in een verpleeghuis verblijven is opge-

splitst in twee fases.

In de eerste fase zijn de vier muziektherapeuten van 

opdrachtgever Aafje geraadpleegd, om vanuit therapeu-

tisch oogpunt de interventie vorm te geven.1 Middels de 

Delphi-methode is met anonieme vragenlijsten consensus 

bij de muziektherapeuten gecreëerd over een interventie-

opzet. De basis van de interventieopzet is gevormd door 

Afbeelding 2: Gesloten circuit concept - 2 personen.  

Overgenomen uit CRDL Gebruikshandleiding (p. 7) van CRDL, 2016.

Afbeelding 3: Verschillende vormen van aanraking die door de CRDL herkend kunnen worden. Afbeelding gemaakt door ‘Lloyd 

Humphreys via the Noun Project’ en overgenomen uit CRDL Gebruikshandleiding (p. 8) door CRDL, 2016. 
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de toepassing van Bruscia-technieken. Bruscia (1987/1997) 

heeft 64 behandeltechnieken ontwikkeld voor improvisato-

rische muziektherapie. Het gebruik van klinische improvisa-

tie speelt een belangrijke rol binnen muziektherapie, aan-

gezien er laagdrempelig aan uiteenlopende doelen gewerkt 

kan worden (Carrol & Lefebvre, 2013). 2 

Bij twee CRDL-deskundigen zijn half-gestructureerde open 

interviews afgenomen, gericht op opinies, attitudes en 

ervaringen met het inzetten van de CRDL. Met de input 

uit de eerste fase van het onderzoek is de interventieopzet 

herzien. 

In de tweede fase is de interventie in drie sessies bij twee 

deelnemers op een locatie van Aafje uitgevoerd en geëva-

lueerd. De inclusiecriteria waren: diagnose gevorderde 

dementie (fase 6) conform de Global Deterioration Scale 

(Reisberg, Ferris, De Leon & Crook, 1982), apathie, redelijk 

gehoor, ouder dan 65 jaar en een geschatte levensverwach-

ting van meer dan tien weken.

Wettelijk vertegenwoordigers van de deelnemers hebben 

schriftelijk toestemming verleend wegens wilsonbekwaam-

heid van deelnemers. Per sessie is een kwartier (het eerste, 

midden of laatste kwartier) van de volledige sessieduur 

(gemiddeld 18-28 minuten) gestructureerd middels video-

fragmenten geobserveerd en geëvalueerd door de onder-

zoeker en een medeobservator. De uitgevoerde Bruscia-

technieken zijn beschrijvend geobserveerd middels de 

gedragscategorieën van de Positive Response Schedule for 

Severe Dementia (PRS) (Perrin, 1997). De PRS is een meetin-

strument afgestemd op gedragingen in het maken van con-

tact omtrent MmD. Tijdens de evaluatiefase werd gekeken 

welke Bruscia-technieken (1987/1997) bijdroegen aan het 

therapeutische doel, door reacties en frequentie te evalu-

eren. De verkregen data zijn verwerkt middels codering en 

kwalitatief systematische analyse. Na uitvoering en evalu-

atie van de interventie is er een vervolgselectie gemaakt van 

effectieve Bruscia-technieken waarmee de interventieopzet 

is samengesteld (Zie kader op pagina 52).

Casus
Om dieper inzicht te geven in het verloop van de interven-

tie, wordt de casus van Maria toegelicht3. Maria verblijft op 

een gesloten woongroep voor MmD. Maria is 91 jaar oud 

en gediagnosticeerd met de ziekte van Alzheimer. De apa-

thie bij Maria uit zich in: initiatiefloosheid, geen contact 

maken met medebewoners, moeilijk te observeren emoties, 

in een eigen leefwereld verkeren en veel slapen gedurende 

de dag. 

Bij navraag aan familie van Maria naar haar voorkeursgelui-

den bleek dat zee-geluiden een positieve connectie hadden 

met haar verleden, evenals stadsgeluiden en huis-tuin-en-

keuken geluiden. Met deze achtergrondinformatie is een 

voorselectie gemaakt uit bestaande geluidsbibliotheken.

Hier worden ervaringen en reflecties beschreven op het 

 sessieverloop met Maria.

Sessie 1
De therapeut nodigde Maria met non-verbale ondersteu-

ning uit tot participatie, waar Maria adequaat op rea-

geerde. Maria had een voorkeur voor het bespelen van 

de CRDL in plaats van de hand van de therapeut. Daarom 

pakte de therapeut met haar andere hand zachtjes de 

rustende arm van Maria vast zodat de CRDL geluid kon 

maken. Maria maakte tijdens de sessie verschillende nega-

tieve opmerkingen, die uit het niets leken te komen en 

tegenstrijdig met haar betrokken non-verbale houding. 

Een terugkerend patroon tijdens haar handelen was dat 

zij een lange tijd stilzat in haar rolstoel, maar vervolgens 

met gespannen mimiek overeind kwam waarnaar ze hard 

en snel op het instrument en de hand van de therapeut 

tikte. Maria legde uit zichzelf haar hand terug op de CRDL 

Afbeelding 4: De CRDL. Foto: CRDL
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Interventieopzet

Doelgroep Ouderen met gevorderde dementie en apathie

Doel	interventie Bevorderen van wederkerig contact en initiatief

Individueel	of	groep Individuele therapie

Randvoorwaarden Een prikkelarme ruimte afgezonderd van de woongroep met minstens twee zitplaatsen. Dit kan de eigen kamer zijn 
of een rustige hoek in de woonkamer. De CRDL is voor gebruik opgeladen.

Uitvoering •	 Voorkeursgeluiden	zijn	besproken	en	geselecteerd	met	naasten	van	de	cliënt	voor	persoonsgerichte	zorg.	
•	 De	therapeut	gaat	dichtbij	tegenover	de	cliënt	zitten	met	de	CRDL	bij	de	therapeut	op	schoot.	
•	 De	therapeut	toont	de	CRDL	aan	de	cliënt,	geeft	verbale	uitleg	en	neemt	de	tijd	voor	de	cliënt	om	de	nieuwe	

informatie te verwerken. 
•	 De	therapeut	verzoekt	de	cliënt	één	hand	op	het	aanraakvlak	te	leggen.	Wanneer	er	geen	reactie	komt,	benoemt	

de therapeut dat hij/zij de hand van de cliënt op het aanraakvlak gaat leggen en voert deze handelingen uit. De 
vrije handen van therapeut en cliënt houden elkaar vast om geluid te laten ontstaan. Bij een negatieve reactie van 
de cliënt demonstreert de therapeut het instrument eerst zelf. Hierna stimuleert de therapeut de cliënt om te par-
ticiperen. 

•	 De	therapeut	neemt	de	tijd	om	samen	met	de	cliënt	met	het	instrument	te	experimenteren	door	verschillende	
soorten aanraking (tikken, strelen, vasthouden, kriebelen en kneden). Het ritme van de CRDL-geluiden wordt 
gevolgd, waarin afhankelijk van de interactie van de cliënt gestart wordt vanuit het initiatief van de therapeut. 

•	 De	therapeut	kijkt	welk	effect	de	gekozen	geluidsbibliotheek	oproept.	Tijdens	de	uitvoering	kan	er	van	geluids
bibliotheek gewisseld worden wanneer het contact en initiatief stagneert en wanneer de geluidsbibliotheek geen 
respons oproept. Er wordt gewaakt voor het maken van te snel en te veel wisselingen. 

•	 In	het	begin	van	de	sessie	sluit	de	therapeut	aan	op	het	energieniveau	van	de	cliënt,	waarna	er	toegewerkt	wordt	
naar het aanbieden van meer prikkels om contact en initiatief te bewerkstelligen. 

•	 De	sessieduur	is	afhankelijk	van	de	aandacht,	concentratie	en	motivatie	van	de	cliënt.	De	sessie	duurt	maximaal	
30 minuten. 

•	 Aan	het	eind	van	de	sessie	de	techniek	‘Calming’	van	Bruscia	(1987/1997)	toepassen,	door	in	ritme	van	bewegin-
gen en door klanken uit de geluidsbibliotheken van de CRDL naar ontspanning toe te werken en uiteindelijk te 

stoppen met spelen. Nabespreken met de cliënt en een vervolgafspraak maken. 

Om het contact te bevorderen en initiatief te ontlokken kunnen de volgende Bruscia (1987/1997) technieken 
ingezet worden:

Bruscia-technieken •	 Imitating: 
 Het imiteren van geluid, ritme, beweging, gezichtsuitdrukking die de cliënt uit.
•	 Synchronizing:
 Het gelijktijdig afstemmen op geluid, ritme, beweging, gezichtsuitdrukking die de cliënt uit.
•	 Repeating:	
 Het aanbieden van eenzelfde ritme of melodie. Keuzemogelijkheid om structureel een rustpunt in de herhaling te 

bieden voor reactie, of telkens dezelfde manier herhalen of telkens één element wijzigen.
•	 Modelling:	 

Een bepaald doelgedrag of gevoel demonstreren om bij de cliënt een specifieke reactie uit te lokken. Dit kan het 
demonstreren van een instrument zijn, of bepaald gedrag oefenen in muziek of in beweging.

•	 Enabling:
 Het geven van opdrachten, demonstraties, fysieke hulp of technisch advies aan de cliënt.
•	 Receding:
 Terugtrekken zodat de cliënt kan leiden.
•	 Making transitions:
 De cliënt laten ontdekken hoe hij/zij geleidelijke overgang kan maken. Door bijvoorbeeld uitdrukkelijk verschil-

lende speelwijzen te gebruiken.
•	 Calming:
 De muziek laten ontspannen door gebruik van muzikale parameters (zoals tempo, ritme, klankkleur etc.). 

Bijvoorbeeld door tempo en ritme te vertragen en bewust klanken van bewegingen inzetten om tot ontspanning 
te komen.

•	 Introducing change:
 Nieuwe richting geven door nieuw thematisch materiaal aan te bieden.

Bruscia, K. E. (1997). De originele interventieopzet waar alle gebruikte Bruscia-technieken in staan, zijn terug te vinden in het afstudeeronderzoek.
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teit. Op een bepaald moment ging Maria uit zichzelf mee-

zingen met de pianotonen van de CRDL, waarbij betekenis-

vol oogcontact met de therapeut ontstond. Daarvoor was 

er nog niet gezongen in de observatiesessies. 

Het merendeel van de gebruikte Bruscia-technieken van de 

interventie komt voort uit de categorieën empathische en 

ontlokkende technieken. Empathische technieken worden 

toegepast om een band op te bouwen en interactie te 

ontlokken (Bruscia, 1987/1997). Ontlokkende technieken 

worden toegepast om interactie te ontlokken, verwachtin-

gen en voorspelbaarheid te scheppen en om aandacht te 

stimuleren (Bruscia, 1987/1997). De geselecteerde tech-

nieken uit deze categorieën (Imitating, Synchronizing, 

Modelling en Repeating) lenen zich goed voor de interven-

tie, vanwege de aansluiting bij het beoogde doel, de doel-

groep en de mogelijkheden van het instrument. 

Sessie 3
Maria was nieuwsgierig naar het instrument. Maria kwam 

tijdens deze sessie minder vaak overeind en sloeg minder 

vaak hard op het instrument. Ze oogde tevens meer ont-

spannen in mimiek en houding. Ze had een manier gevon-

den om de CRDL op rustige wijze te bespelen door hem 

rustig te aaien. Door de connectie van de therapeut met 

haar arm, had de therapeut één hand vrij om mee te bewe-

gen op de CRDL (Synchronizing) zonder dat de CRDL klank 

verloor. Dit maakte samenspel mogelijk. Het tikken op 

de CRDL was Maria niet verleerd. Door tijdige interventie 

van de therapeut, kreeg Maria niet de kans om overprik-

keld te raken. De therapeut heeft hiervoor de volgende 

Bruscia-technieken effectief ingezet: Calming, Imitating 

en Introducing change. Daarnaast heeft Maria tijdens het 

intensiverende tikken, enkele keren haar spanning zelf 

afgebouwd; zij maakte na het tikken zachtere bewegingen 

op de CRDL, waarbij er ontspanning in haar mimiek optrad. 

Daarnaast bespeelde zij langduriger de CRDL dan voor-

gaande sessies. In de afgelopen drie sessies bleek bij Maria 

frequentie in bewegen op de CRDL, initiatief en betrokken-

heid toegenomen. Daarnaast zijn haar verbale en fysieke 

negatieve uitingen licht afgenomen.

Resultaten
Behalve de bevindingen van Maria, zijn in de resultaten 

ook de bevindingen van de andere deelnemer meegeno-

men. Empathische technieken (onder andere Imitating en 

Synchronizing) zorgden bij beide deelnemers voor een groei 

in het aantal positieve reacties. Waar Maria in de eerste 

sessie alleen verbaal reageerde met een blik op de student-

onderzoeker, laat Maria in de derde sessie onder andere 

betrokkenheid, bewuste bewegingen, ontspannen mimiek 

en initiatief zien. De ontlokkende technieken (onder andere 

Modelling en Repeating) zorgden voor toename in het 

aantal positieve reacties. Beide deelnemers toonden sterke 

wanneer ze hier gespannen op gespeeld had of negatieve 

opmerkingen maakte. De therapeut wisselde meermaals 

van geluidsbibliotheek om te exploreren waar positieve 

reacties op ontstonden.

De therapeut zocht naar aansluitende geluidsbibliotheken, 

waardoor er meer van geluidsbibliotheek gewisseld is dan 

wenselijk. Tijdens de interviews benadrukten beide CRDL-

deskundigen elementen als rust uitstralen, de tijd nemen en 

niet te veel wisselen van geluidsbibliotheken. Afstemming 

op voorkennis over de cliënt zoals op cognitieve mogelijk-

heden, levensgeschiedenis, mobiliteit en voorkeur bevon-

den beide CRDL-deskundigen essentieel, wat tevens wordt 

bevestigd door wetenschappelijk onderzoek (Movisie, Nivel, 

Pharos, Trimbos-instituut & Vilans, 2020; Verenso, 2018). 

Persoonlijke afstemming is binnen de CRDL-interventie rea-

liseerbaar door geluiden te selecteren op voorkeur, herinne-

ringen en geschiedenis van een cliënt, en door toepassing 

van (persoonlijk) aansluitende Bruscia-technieken. 

Sessie 2
De therapeut zocht deze sessie naar effectieve Bruscia-

technieken die Maria stimuleerden in wederkerig contact 

en initiatief. Tijdens de geluidsbibliotheek ‘zee-geluiden’ 

leek Maria erg te schrikken, ze leek niet te kunnen plaat-

sen waar deze geluiden vandaan kwamen, wat fysiek en 

verbaal negatieve reacties ontlokte. Vervolgens zijn uit-

sluitend muzikale geluidsbibliotheken toegepast. Eenmaal 

gestart keek Maria regelmatig naar de CRDL en exploreerde 

deze middels aanraking, maar reageerde verbaal afwijzend 

op uitnodiging. Om deze nieuwsgierigheid te gebruiken 

en de focus op positief contact te leggen, is de therapeut 

op non-verbale wijze interactie gaan ontlokken. De the-

rapeut bespeelde de CRDL in een herhalende beweging 

(Modelling) waarna ze vervolgens terugtrok om reactie af 

te wachten (Receding). Op deze momenten ontstond er 

actie vanuit Maria. Wanneer Receding tijdens het spel van 

Maria langdurig werd aangehouden, namen gespannen 

bewegingen en afdwalen toe. Maria leek zichzelf te over-

prikkelen wanneer ze hard en snel sloeg, aangezien de 

CRDL deze snelle bewegingen direct verklankte. Om deze 

overprikkeling te doorbreken liet de therapeut bij toene-

mende spanning de arm los, waardoor de CRDL geluid ver-

loor (Calming). Door deze techniek kwam Maria sneller tot 

rust en vond ze meer balans tussen rust en positieve activi-

Persoonlijke afstemming is  
realiseerbaar door geluiden te  

selecteren op voorkeur, herinneringen 
en geschiedenis van een cliënt
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potentie om contact te stimuleren, aangezien de twee deel-

nemers op alle toegepaste technieken overwegend positief 

reageerden. Beide deelnemers toonden een zichtbare toe-

name in het aantal positieve non-verbale reacties tijdens 

de volgende Bruscia-technieken: Imitating, Synchronizing, 

Modelling, Repeating, Calming, Introducing change, 

Enabling, Receding en Making transitions. Dat maakt vooral 

deze Bruscia-technieken, afgestemd op de individuele reac-

ties, geschikt om toe te passen in het stimuleren van con-

tact middels de CRDL. 

Verschillende bronnen (Alzheimer Nederland & Vilans, 

2013; Verenso, 2018; Prick, 2017) bevestigen dat afstem-

ming op de wensen, voorkeuren en mogelijkheden van een 

persoon met dementie van belang is. Maatwerk bieden 

met de CRDL is daarom essentieel. Dit is realiseerbaar door 

geluiden te selecteren op voorkeur en geschiedenis van een 

cliënt, maar ook door Bruscia-technieken toe te passen die 

bij een cliënt positief effect hebben op het maken van con-

tact. Beide CRDL-deskundigen raden aan familie en zorg-

medewerkers te benaderen om een beeld te krijgen van de 

cliënt. In meerdere muzikale interventies (Gerdner, 2000; 

Garland 2007; Hicks-Moore 2008, in: Verenso 2018) wordt 

familie betrokken bij het bepalen van de muzikale voorkeur 

van hun familielid. Van der Plaats en Kits (2016) benoemen 

dat naarmate de dementie vordert het steeds ingewikkelder 

wordt om keuzes te maken, prikkels te verwerken en deze 

betekenis te geven. Om daar op in te spelen kan tijd nemen 

en rust uitstralen helpend zijn, wat tevens door beide 

CRDL-deskundigen benadrukt wordt. 

Ondanks dat de inzet van het gebruik van de CRDL als 

muziektherapeutische interventie veelbelovend is, kent 

het huidige kwalitatieve pilot-onderzoek ook beperkin-

gen. De resultaten kunnen vertekend zijn doordat er vijf-

tien minuten per sessie geobserveerd is in plaats van de 

hele sessieduur. Het geselecteerde kwartier is niet altijd 

representatief voor de gehele sessie, het beloop van een 

sessie. Daarnaast spelen het energieniveau van de cliënt 

en muziektherapeut een rol in hoe iemand reageert. 

Daarnaast toont dit pilot-onderzoek geen langetermijn-

effecten omdat er onder andere geen vragenlijsten bij 

zorgmedewerkers zijn afgenomen. Praktijkervaringen 

wijzen uit dat de effecten van muzikale interventies langer 

duren dan de sessie zelf. Deze langetermijneffecten zijn 

echter afhankelijk van meerdere factoren. MmD zijn extra 

gevoelig voor stress, haast en onzekerheid (Allewijn, 2010) 

en zijn prikkelgevoelig omdat prikkels lastiger te verwerken 

zijn naar mate de dementie vordert (Van der Plaats & Kits, 

2016). Dit maakt onderzoek naar langetermijneffecten 

ingewikkeld. Tot slot heeft de onderzoeker de sessies zelf 

uitgevoerd, wat de resultaten beïnvloed kan hebben. Om 

mogelijke subjectiviteit te corrigeren is een mede observator 

ingezet. Om de betrouwbaarheid verder te vergroten, 

wordt in vervolgonderzoek aangeraden deze rollen niet 

door dezelfde persoon uit te laten voeren en de ervaringen 

toename in bewuste bewegingen, initiatief en betrok-

kenheid en het aantal positieve reacties nam toe door 

de technieken Calming en Introducing change. Al heeft 

Introducing change ook enkele keren voor negatieve reac-

ties gezorgd zoals een schrikreactie op een nieuw geluid. 

Uit de categorie ‘technieken betreffende procedures’ zijn 

Enabling en Receding frequent gebruikt. Deze technieken 

riepen bij beide deelnemers veel reacties op in de gedrags-

categorieën opzettelijke bewegingen, kijken naar de CRDL, 

betrokkenheid en initiatief. Bij Maria was door Receding 

een forse afname in negatieve reacties zichtbaar. Bij beide 

deelnemers nam het aantal reacties bij de techniek Making 

transitions toe, al is deze techniek maar enkele keren toe-

gepast. In de sessies zijn met name de gesprekstechnieken 

Connecting (verbanden leggen) en Reïnforcing (versterken) 

gebruikt. Op Reïnforcing reageerde Maria niet of negatief. 

De andere deelnemer reageerde wisselend met toename in 

positieve reacties en reactieloze momenten. Connecting gaf 

in het begin positieve reacties bij beide deelnemers, maar 

deze namen na verloop van tijd af. Gesprekstechnieken 

leverden wisselende reacties op en zijn in de loop der tijd 

minder toegepast. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de 

taalproblemen en moeite met nadenken bij mensen met 

gevorderde dementie (Sifton, 2011; Van der Plaats & Kits, 

2016). Dit maakt non-verbale communicatie belangrijker in 

het maken van contact (Sifton, 2011).

Discussie en aanbevelingen
De inzet van zorgtechnologie, zoals de CRDL, is veelbelo-

vend bij toekomstige psychosociale interventies (Doninck, 

Cooten & Neven, 2016). De CRDL biedt de mogelijkheid 

om muziektherapie met multisensorische stimulatie te ver-

binden. Middels een kwalitatief pilot-onderzoek is een 

consensus-based muziektherapeutische interventieopzet 

met toepassing van de CRDL ontworpen en geëvalueerd bij 

twee MmD, gericht op het contact maken bij ouderen met 

gevorderde dementie en apathie. 

De interventieopzet bevat randvoorwaarden en een hande-

lingsvoorschrift voor het gebruik van de CRDL. Belangrijke 

aandachtspunten voor het werken met de CRDL zijn: voor-

kennis over de cliënt, afstemmen op de cliënt, rust uitstra-

len en tijd nemen. Tenslotte kan een reeks van meerdere 

sessies van meerwaarde zijn door herkenning, leereffect en 

het opbouwen van een relatie. Uit de evaluatie kwam naar 

voren dat alle gebruikte Bruscia-technieken beschikken over 

Beide deelnemers toonden sterke  
toename in bewuste bewegingen,  
initiatief en betrokkenheid en het  
aantal positieve reacties nam toe
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van meerdere muziektherapeuten te evalueren. De voor-

gestelde muziektherapeutische interventie met de CRDL is 

een aanzet tot een micro-interventie (Hakvoort & Van der 

Eng, 2020). Een micro-interventie wordt op microniveau 

geanalyseerd en beschreven. Als de werkings mechanismen 

van een interventie duidelijk zijn, geeft dit houvast aan 

derden om de interventie uit te (laten) voeren op een min 

of meer uniforme wijze. Dat vergemakkelijkt het trainen 

van de micro-interventie bij collega’s en bovenal plaveit 

het de weg voor effectonderzoek. De huidig beschreven 

interventie volgt niet exact de door Hakvoort en Van der 

Eng beschreven methode om tot een micro-interventie te 

komen aangezien het micro-interventieraamwerk is gepu-

bliceerd na de start van het voorliggende pilot-onderzoek. 

Om een gegronde micro-interventie te ontwikkelen is 

het raadzaam hier een vervolg aan te geven middels een 

schrijfsessie. Daarnaast wordt geadviseerd om in een ver-

volgonderzoek de effectiviteit van de voorgestelde muziek-

therapeutische interventie met de CRDL bij een grotere 

populatie voor langere duur te testen middels kwantitatief 

onderzoek.

Tot slot
Met dit onderzoek is een aanzet gemaakt tot onderzoek 

naar het gebruik van de CRDL binnen muziektherapie. 

Onder muziektherapeuten bestaat verdeeldheid over de 

toegevoegde waarde van de CRDL in therapie, deels door 

onbekendheid en deels door eigen ervaringen. Een manier 

om de onbekendheid te doorbreken is door ervaringen 

met de CRDL te delen met vakgenoten. Dit kan bijdragen 

aan de professionalisering van de CRDL in muziektherapie. 

Lezers worden hierbij opgeroepen om in gesprek te gaan 

met de auteurs.4/5

Conclusie
Voorzichtig kan gesteld worden dat de ontwikkelde con-

sensus-based interventieopzet potentie heeft om contact te 

stimuleren bij ouderen met gevorderde dementie en apa-

thie. De muziektherapeutische interventie met de CRDL 

kan als persoonsgerichte psychosociale interventie overwo-

gen worden wanneer apathie op de voorgrond staat. Voor 

gevalideerde toepassing van deze interventie in de praktijk 

is verdere theoretische onderbouwing, zoals de uitwerking 

tot een micro-interventie, en uitgebreider evaluatie- en/

of effectonderzoek naar de effecten en ervaringen met de 

interventie noodzakelijk.

Praktijkervaringen wijzen uit  
dat de effecten van muzikale  

interventies langer duren  
dan de sessie zelf
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Samenvatting
De	CRDL	is	een	interactief	zorginstrument	dat	multi-

sensorische	stimulatie	aanbiedt	door	fysieke	aanra-

king	tussen	mensen	te	vertalen	in	geluid,	om	nieuw	

contact	mogelijk	te	maken	voor	mensen	die	moeite	

hebben	met	communicatie	en	sociale	interactie,	

zoals	mensen	met	dementie	(CRDL,	z.d.;	CRDL,	2016).	

In	dit	kwalitatief	pilot-onderzoek	is	een	interven-

tieopzet	ontwikkeld	voor	mensen	met	gevorderde	

dementie	en	apathie,	middels	het	toepassen	van	de	

Delphi-methode	bij	muziektherapeuten	en	het	afne-

men	van	half-gestructureerde	interviews	bij	CRDL-

deskundigen.	Tevens	is	de	interventie	uitgevoerd	en	

geëvalueerd	met	behulp	van	de	PRS	(Perrin,	1997)	

bij	twee	ouderen	met	gevorderde	dementie	en	

	apathie.	Uit	de	evaluatie	kwam	naar	voren	dat	alle	

gebruikte	Bruscia-technieken	potentie	hebben	om	

contact	te	stimuleren,	aangezien	de	deelnemers	

op	alle	toegepaste	technieken	overwegend	posi-

tief	reageerden.	Het	pilot-onderzoek	laat	daarmee	

zien	dat	de	ontwikkelde	consensus-based	interven-

tieopzet	potentie	heeft	om	contact	te	stimuleren	

bij	ouderen	met	gevorderde	dementie	en	apathie.	

Voor	gevalideerde	toepassing	van	deze	interventie	

is	verdere	theoretische	onderbouwing,	zoals	de	uit-

werking	tot	een	micro-interventie,	en	uitgebreider	

evaluatie-	en/of	effectonderzoek	naar	de	effecten	

en	ervaringen	met	de	interventie	noodzakelijk.

De InnovatIe
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Vernieuwende ideeën die de zorg met behulp  
van technologie beter en betaalbaarder maken.  
Door innovaties in het zonnetje te zetten, hoopt  
Zorgvisie op groei en kruisbestuiving.

H
et begon toen de moeder van een vriend van 
Dennis Schuivens en Jack Chen dementie 
kreeg. Het verlies aan contact, wat de vriend 
zwaar viel, iedere keer als hij bij zijn moeder 

op bezoek ging, greep de twee ontwerpers aan. Die 
onmacht zagen ze ook bij familie van mensen met 
dementie toen ze als vrijwilliger bij woonzorgcentrum 
Sint Jacob in Haarlem werkten. Ze zagen hoe bezoekers 
soms wanhopig zochten naar manieren om invulling te 
geven aan contact met dierbaren als een gesprek niet 
meer goed mogelijk was.
Schuivens en Chen werkten tot vijf jaar geleden bij 
een groot architectenbureau, maar beiden voelden 
de behoefte als zelfstandige te werken. Bij Sint Jacob 
deden ze langdurig ontwerponderzoek, want, zo 
vinden ze, door verbinding met de praktijk te maken, 
kun je de ontwerpopgave beter doorgronden en iets 

ontwerpen waar echt behoefte 
aan is. Bovendien kun je er 
prototypes goed uittesten. ‘In 
veel zorginstellingen staat de 
kast vol met hulpmiddelen’, 
zegt Schuivens. ‘Wij wilden 
iets maken dat mooi genoeg is 
om neer te zetten bij de 
receptie, op de kamer van de 
zorgbestuurder of in de 
gemeenschappelijke woon-

ruimte, zodat je het altijd makkelijk kunt pakken.’
Geleidelijk aan ontstond het idee voor CRDL, een 
instrument dat tast vertaalt in geluid. In een massief 
houten vorm zit een chip verborgen met slimme 
software. Als twee mensen hun hand op het instrument 
leggen en daarna elkaar aanraken ontstaat een gesloten 
circuit waardoor het instrument te bespelen is op de 
hand, de arm of zelfs de neuzen van elkaar. Er zijn 25 
voorgeprogrammeerde geluiden, zoals van vogels of van 
de piano, maar je kunt ook zelf geluiden toevoegen. 
Schuivens en Chen maakten iets compleet nieuws 
waardoor contact maken met mensen met dementie, 
maar ook met mensen met autisme of een verstande-
lijke beperking eenvoudig wordt. Schuivens: ‘Een 
aanraking kan empathie en compassie uitdrukken. Het 
is vaak juist de troostende arm op iemands schouder 
waarmee je zorgt voor verbondenheid.’ 

‘Aanraking kan 
empathie en 

compassie  
uitdrukken’

Instrument ‘vertaalt’ 
affectie in geluid

Heeft u een innovatief idee? Stuur het naar  
eindredactie@zorgvisie.nl o.v.v. rubriek De Innovatie

Inmiddels hebben de ontwerpers meerdere prijzen 
gewonnen, waaronder de Nationale Zorginnovatieprijs 
2018, zijn er 350 CRDL’s in omloop, wordt er weten-
schappelijk onderzoek gedaan naar het instrument en 
krijgen ze internationale uitnodigingen om het product 
te presenteren. ‘En toch’, zegt Schuivens, ‘is ons werk 
nog niet af. De implementatie vergt aandacht, want ons 
mooie voorwerp moet in de handen zijn van de mensen 
die zorg nodig hebben en niet in die berging verdwij-
nen.’ Als een zorginstelling CRDL aanschaft – kosten: 
zo’n 4000 euro – wordt daarom bij aflevering uitgebreid 
uitleg gegeven aan het personeel. Ook in de maanden 
daarna houden de ontwerpers nauw contact met de 
zorginstelling. Ze denken mee over hoe het instrument 
onderdeel kan worden van de dagelijkse routine, 
bijvoorbeeld door het te pakken bij de dagafsluiting. 
Ook zijn de ontwerpers in gesprek met thuiszorginstel-
lingen zodat meer mensen het kunnen gebruiken.  
(Suzanne Bremmers)
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Met de CRDL wordt contact maken met mensen met dementie eenvoudig.



DO O R JOS É C O EN DERS

CRDL (Cradle) is een houten object in de vorm 
van een ellipsoïde, dat onderling fysiek contact 
omzet in geluid en muziek. In een notendop 
werkt hij als volgt: de CRDL wordt op schoot 
of op tafel gelegd en als twee mensen zowel de 
CRDL als elkaar huid-op-huid aanraken, brengt 
hij geluid voort. Dat kunnen bekende geluiden 
zijn, zoals een kerkklok en het ruisen van de 
zee, of meer abstracte klanken, waardoor een 

bepaalde sfeer ontstaat. Het geluid wordt beïn-
vloed door elkaar op verschillende manier aan 
te raken, je kunt elkaar als het ware als instru-
ment bespelen. De combinatie van aanraking 
en geluid roept een reactie op en vormt zo de 
basis voor een ‘gesprek’.

Bijzonder aan de CRDL zijn naast dit interac-
tiemodel ook de vormgeving en het materiaal: 

“Hij is gemaakt van walnoten- of essenhout 
en de vorm is gebaseerd op de gulden snede, 
een verhouding die vaak wordt ervaren als 
natuurlijke schoonheid”, vertelt Ger Schuivens, 
directeur van CRDL. “Het materiaal en de 
speelse, organische vorm nodigen boven-
dien uit om hem aan te raken. Je ziet aan de 
buitenkant niet dat het om een technologisch 
hulpmiddel gaat.”

Met een doordacht en duurzaam design blijkt het interactieve zorginstrument CRDL goed aan te sluiten op een behoefte: op 
een ongedwongen manier persoonlijk contact maken met mensen die daar vanwege hun aandoening moeite mee hebben. 
Ook besteedt de ontwikkelaar van de CRDL veel aandacht aan de ondersteuning van gebruikers. Om die reden zijn er drie 
jaar na de introductie al ruim 800 exemplaren in gebruik. Ruim 90 procent daarvan wordt ingezet bij zorginstellingen in 
Nederland, maar sinds 2019 vindt de CRDL ook zijn weg naar het buitenland.

Organische vorm en waardevol contactmoment slaan aan 

CRDL raakt de juiste snaar

ICT&health     nr. 02/20208

Foto: Sander Nieuwenhuys.

Ontwerpers met missie
CRDL is aanvankelijk ontworpen voor mensen 
in een vergevorderd stadium van dementie. 
Ontwerpers Dennis Schuivens en Jack Chen 
werden tijdens een ontwerp-onderzoek bij 
een zorginstelling geraakt door het sociale 
isolement dat deze ziekte met zich meebrengt. 
Daar wilden ze iets aan doen. Beiden zijn 
afgestudeerd aan het Sandberg Instituut, de 
masteropleiding van de Rietveld Academie in 
Amsterdam. Sinds 2014 hebben ze een eigen 
ontwerpstudio die de ontwikkeling en pro-
ductie van de CRDL voor zijn rekening neemt. 
Daarnaast is een aparte verkooporganisatie 
opgericht en de twee ondernemingen tellen nu 
gezamenlijk 19 werknemers.

Met het eerste ontwerp zijn de twee ontwerpers 
drie jaar bezig geweest. “In deze periode hebben ze 
een aantal maanden als vrijwilliger gewerkt in een 
verzorgingshuis”, zegt Ger Schuivens. “Toen zagen 
ze dat mensen met dementie zintuiglijk in het 
hier-en-nu vaak nog goed te bereiken zijn. 
Door dynamische prikkels te creëren, konden 
reacties bij bewoners worden uitgelokt. Maar 
het doel was niet om mensen bezig te hou-
den met een apparaat, maar juist om hen een 
manier te bieden zich weer met een dierbare of 
zorgverlener te verbinden. Dat is het principe 
van de CRDL: een schakel vormen in de com-
municatie met mensen die dat uit zichzelf niet 
meer goed kunnen.” 

Naast ouderen met dementie zijn dat inmiddels 
ook kinderen met autisme en mensen met een 
verstandelijke of visuele beperking of niet-aan-
geboren hersenletsel. Ook wordt de CRDL 
steeds meer binnen logopedie en muziekthera-
pie gebruikt.

Duurzame constructie
Sinds 2019 is versie 2 van de CRDL op de 
markt. Dit betekent niet dat de gebruikers van 
het eerste uur een nieuw exemplaar moeten 
aanschaffen. “Duurzaamheid is een belangrijk 
aspect in het ontwerp”, zegt Schuivens. “De 
behuizing van de CRDL is zo geconstrueerd 
dat nieuwe technische functionaliteit achteraf 
kan worden ingebouwd. Hiermee bieden we 
bestaande gebruikers de mogelijkheid hun 
CRDL te laten upgraden. De eerste versie had 
bijvoorbeeld vilten sensoren, waarop je je hand 
moest leggen om de aanraking om te zetten 
naar geluid. Vanwege de hygiëne gebruiken we 
daarvoor nu elastomeer. Bij een upgrade wordt 
de CRDL voorzien van deze nieuwe sensoren, 
krijgt de behuizing een onderhoudsbeurt, wor-
den technische onderdelen vervangen en de 

uitgebreide geluidsbibliotheken geïnstalleerd. 
Dan is hij weer als nieuw.”

De geluidsbibliotheken van de CRDL zijn elk 
gericht op een specifieke ervaring. Schuivens: 
“Met natuurgeluiden streven we bijvoorbeeld 
naar rust en harmonie en met muziekinstru-
menten naar emotie en muziekbeleving. Stads- 
of boerderijgeluiden zijn vooral gericht op 
herinnering en activatie en huiselijke geluiden 
op geborgenheid en vertrouwen.” Naast de 
standaard geluidsbibliotheken kunnen gebrui-
kers ook zelf geluiden toevoegen aan de CRDL.

Demonstratie en workshop
Schuivens geeft aan dat de CRDL goed past bij 
zorginstellingen die welzijn en kwaliteit van 
leven van bewoners als wezenlijk onderdeel 
van hun strategie zien. “De aanschaf wordt 
vaak bekostigd vanuit het Waardigheid en 
Trots-programma van het ministerie van VWS, 
met kwaliteitsgelden of door sponsors die aan 
dit aspect willen bijdragen.”

Als een zorginstelling belangstelling heeft 
voor de CRDL, krijgen de mensen die er in de 
praktijk mee gaan werken eerst een kosteloze 
demonstratie. “Tijdens deze sessie kunnen ze 
de CRDL uitproberen bij hun eigen cliënten en 
zelf ervaren welke reacties dit teweegbrengt”, 
aldus Schuivens. “Wij begeleiden ook de imple-
mentatie en maken van de ingebruikname een 
feestelijk moment.”

Elk half jaar neemt CRDL contact op met de 
gebruikers voor een evaluatie. De ervaringen 
die daaruit naar voren komen, worden gepu-
bliceerd in nieuwsbrieven. “Ook kijken we of 
er zaken zijn, die we in het doorontwikkelen 

kunnen meenemen”, zegt Schuivens. “En we 
vragen of het proces rondom de CRDL optimaal 
is ingericht. Zijn daar nog verbeteringen ge-
wenst, dan bieden we op locatie een workshop, 
die we hebben laten ontwikkelen door een 
extern psycholoog. Deze is gecertificeerd bij 
V&VN en de deelnemers krijgen er accredita-
tiepunten voor.”

De workshop is gericht op contact maken en 
rustig aandacht aan iemand schenken. Hij 
wordt gegeven aan tien tot vijftien personen, 
een aantal dat bewust gekozen is. Schuivens: 
“We zagen vaak dat de CRDL werd gedragen 
door één of twee ambassadeurs binnen de 
organisatie. Als die wegvallen, dan verdwijnt 
ook een deel van het draagvlak voor de CRDL. 
Dat verbreden we met de workshop. Ook 
werken we nauw samen met opleidingsin-
stituten, zoals ROCs, MBO’s en HBO’s. Zodat 
jonge mensen die binnenkort de zorg ingaan, 
er al vertrouwd mee zijn.” 

Wetenschappelijk onderzoek
Naar de werking van de CRDL zijn in 2018 
twee kleinere wetenschappelijke studies 
uitgevoerd, één bij vijf mensen met een ernstig 
meervoudige beperking (EMB) en hun begelei-
ders, en één bij dertig ouderen met dementie.

Het eerste onderzoek werd gedaan door Nienke 
Peters-Scheffer, universitair docent bij het 
Behavioural Science Institute en de opleiding 
Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud 
Universiteit, en orthopedagogen Lisanne Tu-
enter en Yke Frankena. Zij concludeerden dat 
de inzet van de CRDL leidde tot een verbeterde 
stemming en een afname in probleemgedrag 
van alle vijf participanten met EMB. Drie van 

Verduurzaming
Dit artikel maakt deel uit van een reeks publicaties 
waarin ICT&health de komende tijd aandacht 
besteedt aan duurzame innovaties in de zorg.

DUURZAAM
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Dennis Schuivens, Ger Schuivens en Jack Chen van het CRDL-team. Foto: Jeroen Poortvliet.



hen waren alerter en twee toonden meer initi-
atief tijdens de sessies met de CRDL. 

Monique Lexis, Renée van den Heuvel en Ra-
mon Daniëls van het Lectoraat Ondersteunende 
Technologie in de Zorg aan de Zuyd Hogeschool 
publiceerden in februari 2019 de resultaten van 
hun onderzoek naar het effect van de CRDL 
op dertig mensen met dementie. Gekeken is 
naar de interventies ‘gedrag beïnvloeden’ en 
‘bevorderen van sociale interactie’. Volgens de 
onderzoekers zijn er indicaties voor een positief 
effect van de CRDL op de mate van betrok-

kenheid. CRDL kan volgens hen bijdragen aan 
het verminderen van bijvoorbeeld onrust bij 
ouderen met vergevorderde dementie.

Zorginnovatieprijs
In maart 2018 kreeg CRDL de Nationale 
Zorginnovatieprijs van de Stichting 
Zorginnovatie Nederland. Inmiddels zijn 
ruim 800 exemplaren in gebruik, het gros 
daarvan bij zorginstellingen in ons land. 
In 2019 werden de eerste CRDL’s geleverd 
aan zorginstellingen in België, Duitsland, 
Frankrijk, Noorwegen, Zweden, Hongkong 
en Singapore. Schuivens: “Buiten Nederland 
leveren we niet persoonlijk af, maar 
werken we vaak samen met distributeurs 
die snoezelmaterialen leveren aan 

zorginstellingen.”

De aanschafprijs van 
CRDL - 3.950 euro (excl 
btw) - wordt niet vergoed 
door zorgverzekeraars. 
“Daarvoor is de basis van 
de bestaande onderzoe-

ken nog te smal”, denkt Schuivens. Wel heeft 
hij contact met een zorgverzekeraar om in 
een pilot na te gaan of het CRDL-moment kan 

worden vergoed. “Het zou mooi zijn als de tijd 
die een zorgprofessional en cliënt samen met 
de CRDL bezig zijn, als complementaire zorg 
kan worden vergoed. Dan kan de CRDL ook in 
de thuiszorg worden ingezet.” 

Ger Schuivens is algemeen directeur van CRDLT, 
dat de marketing en verkoop van de CRDL verzorgt.

NATUURLIJK MATERIAAL NODIGT 
UIT TOT AANRAKEN

DUURZAAM

Combinatie liefdevolle aanraking en geluid ontspant

“De CRDL brengt een glimlach op het gezicht van cliënten die veel in hun eigen 
wereld zitten. Ze gaan als het ware open en krijgen een glinstering in hun ogen”, 
vertelt Wieneke Flach, begeleider cluster zorg bij Siloah Bodegraven. Deze zorgin-
stelling maakt sinds juli 2019 gebruik van een CRDL bij zo’n 60 cliënten met een 
beperking. 

“Onze ervaring is dat cliënten met een hoge spanning in hun lichaam, ontspannen 
van de liefdevolle aanraking, de focus op de muziek en de volledige aandacht die 
de begeleider hen geeft”, zegt Flach. “Ook gebruiken wij de CRDL als spelmateriaal 
om met elkaar in contact te komen. Sommige cliënten vinden dit eerst spannend 
omdat de begeleider hen dan aanraakt, maar al snel beleven ze er veel plezier 
aan en genieten ervan. Ook de begeleiders vinden het mooi om deze reactie bij 
hun cliënten te zien.” De CRDL wordt bij Siloah Bodegraven dagelijks gebruikt door 
begeleiders in een 1-op-1 setting met een cliënt. 

Ander contact
De Irishof in Gouda zet één CRDL sinds een half jaar in bij bewoners met cogni-
tieve achteruitgang of een visuele beperking. “Onze ervaringen zijn goed, zeker bij 
bewoners die blind of slechtziend zijn”, vertelt directeur Trudy Lugthart. “Zij geven 
aan dat het aanraken heel positief overkomt. De CRDL is ook goed ontvangen in de 
yogagroep, waar hij voor de afsluiting wordt gebruikt.”

Bij de Irishof wordt de CRDL minimaal één keer per week ingezet door medewer-
kers in de huiskamer, de activiteitenbegeleider en soms door zorgverleners en 
mantelzorgers. “Onze medewerkers vinden de CRDL fijn om mee te werken omdat 
er een ander contact wordt gelegd met de bewoner dan tijdens de dagelijkse gang 
van zaken”, licht Lugthart toe. “Ook mantelzorgers geven aan dat ze het een mooie 
manier vinden om hun familie liefdevol aan te kunnen raken.”

Verwenmoment
Ouderenzorginstelling Warande op de Utrechtse heuvelrug en Houten werkt ruim 
een jaar met één CRDL. “Een zachte, intieme manier om via de tastzin en het 

gehoor in het hier en nu verbinding te maken van mens tot mens, ook als die 
mens grotendeels al ‘buiten ruimte en tijd’ leeft”, is de ervaring van de medewer-
kers Cultuur & Welzijn. Als voorbeeld noemen ze dat een niet meer sprekende 
bewoonster kon zeggen dat ze van de zee hield toen de CRDL door de aanrakin-
gen zeegeluiden liet horen. 

Bij Warande maken naast de medewerkers Cultuur & Welzijn ook de psycholoog 
en mantelzorgers gebruik van de CRDL. Hij wordt ingezet als extra verwenmoment 
voor mensen die via verbaal contact moeilijk of niet meer bereikbaar zijn. Dit 
gebeurt zowel in 1-op-1 sessies als in groepsverband. 

Slim uitleensysteem
CRDL-gebruiker van het eerste uur is hartcoherentietrainer Annemiek Grijpma, 
die hem kent vanuit haar werk als orthopedagoog en GZ psycholoog bij Elver in 
Gelderland, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. 
“Elver heeft sinds 2016 één CRDL. Die wordt niet alleen in de dagbesteding inge-
zet, maar dankzij een slim uitleensysteem ook op de woningen”, vertelt Grijpma. 

Zij raadt de CRDL aan bij cliënten waarbij te direct contact ingewikkeld is omdat ze 
in zichzelf gekeerd of heel laag alert zijn. “Met de CRDL tussen je in wordt het con-
tact iets eenvoudiger en gelijkwaardiger, want je nodigt op een speelse manier de 
ander uit om ook initiatief te nemen. En het is mooi om te zien dat het CRDL-mo-
ment er één van echte aandacht is, er wordt tijd genomen voor echt contact.”

Bij Elver werken zowel de dagbestedingbegeleiders als de woonbegeleiders met 
de CRDL en in het weekend kan ook familie hem gebruiken. Grijpma: “Verwanten 
vinden het vaak heel verassend om te ervaren dat er via de CRDL toch een vorm 
van contact mogelijk is en beleven veel plezier aan die momenten.”
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elk jaar reikt de consultant eY, in 

samenwerking met De Tijd en BnP 

Paribas Fortis, de onderscheiding 

Onderneming van het Jaar uit aan een

bedrijf dat zich onderscheidt in onderne-

merschap, groeistrategie, innovatie, inter-

nationalisering en deugdelijk bestuur. Op

17 oktober wordt de winnaar, gekozen

door een jury onder leiding van michèle 

Sioen, bekendgemaakt tijdens een gala-

show in Auditorium 2000 op de Heizel.  
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‘J
osephine (*)’, vraagt een zorgver-

leenster aan het oudje aan haar
arm, ‘ga je aan de tovertafel zitten
of doe je mee aan de tabletquiz?’
We zijn te gast in het gloednieuwe
woonzorgcentrum Armonea Til-

lens in Ukkel, een rusthuis dat volledig ge-
richt is op mensen met dementie. 

Hier wordt voluit de kaart van de techno-
logie getrokken om de bejaarden te active-
ren. Josephine is ondertussen aan de tafel
gaan zitten waarboven een projector hangt.
Die zorgt ervoor dat zij en haar 42 mede-
bewoners met beelden kunnen spelen: bal-
lonnen wegduwen van de rand zodat ze niet
ontploffen, bloemen en sterren vermenig-
vuldigen, het bijbehorende plaatje zoeken,
water doen golven. ‘Alzheimer is niet om-
keerbaar, maar door de geest te stimuleren
en geheugenspelletjes te spelen trachten we
de residenten zo lang mogelijk levenskwa-
liteit te geven’, zegt Armonea-marketing-
hoofd Ann Viaene.

Armonea ontstond negen jaar geleden
uit de fusie van de Antwerpse Palmyra-
woonzorgcentra en de Brusselse Restel Ré-
sidences. De eerste waren in handen van de
Antwerpse familie Van den Brande, die van-
daag de helft van Armonea bezit. De andere
helft zit in de portefeuille van Verlinvest, het
investeringsvehikel van de AB InBev-families
de Spoelberch en de Mévius. Zij kochten de
Restel-rusthuizen in 2004 van vader Jean
(oud-voorzitter van voetbalclub AA Gent)
en dochter Isabel Van Milders van de Care-
stel-familie (Restel Résidences). 

De Van Milders verenigden hun eerste
Brusselse residenties in 1979. In het Ant-
werpse kocht de familie Van den Brande
datzelfde jaar haar eerste rusthuis, Home
Keiheuvel in Balen. De roots gaan terug tot
1973, toen de psychiatrische verpleegster Gil-
berte Van Beveren een patiënt thuis verzorg-
de en onderdak gaf. In het ziekenhuis in
Boechout was geen plaats meer en de pa-
tiënt kon niet meer zelfstandig wonen. De
extra vergoeding voor de thuiszorg kon Van
Beveren goed gebruiken, als weduwe met
vijf zonen.

‘Van die vijf zijn er nog altijd drie be-
stuurder bij Armonea: Dirk, Jan en Lode Van
den Brande’, zegt Chris Cools, de topman
van Armonea. ‘Tijdens hun jeugd woonden
er altijd bejaarden bij hen thuis.’ Toen de
wetgever in 1979 bepaalde dat mensen thuis
niet meer opgevangen mochten worden,
ontstond het eerste woonzorgcentrum van
de Van den Brandes. 

De naam Armonea is afgeleid van het
woord harmonie. En het logo is een blad van
de Japanse notenboom (ginkgo biloba) die
de eeuwige jeugd symboliseert. Die kan de
tovertafel Josephine en haar metgezellen
vooralsnog niet geven. Maar Armonea doet
er alles aan om hen een huiselijke sfeer te ge-
ven in plaats van een ziekenhuissfeer. Zo
wordt het personeel niet verplicht om een

Een houten instrument helpt mensen met dementie om aanrakingen om te zetten in geluiden. Dat helpt hen om contact te

leggen met hun omgeving. © Tim Dirven

PROFIEL
ARMONEA

> Grootste uitbater van woonzorg-

centra in België.

> Belgisch verankerd. De aandeel-

houders zijn de AB inBev-families

de Spoelberch en de mévius 

(verenigd in het investerings-

vehikel verlinvest) en de Ant-

werpse familie van den Brande.

> Sinds vorig jaar ook actief in

Spanje en Duitsland, na de over-

names van de groepen La Saleta

en Deutsche Pflege Und Wohnen

(DPUW). Armonea is naar aantal

bedden de zevende grootste

speler van europa.

> Aantal bewoners: 13.700 bewo-

ners in 136 woonzorgcentra, 

assistentiewoningen en residen-

ties.

> Aantal werknemers: 9.800 

(89 nationaliteiten).

> Omzet: 486 miljoen euro.

> Winst (ebitda): 42 miljoen euro.

> Concurrenten: Orpea en Korian,

beide Frans en beursgenoteerd.

VRAGEN AAN 
CEO CHRIS COOLS

Wie is uw grote inspiratiebron? 

‘Frans van Bouwel, de buurman van

mijn grootouders en een van de

medeoprichters van het busbedrijf

van Hool.’

Wat is uw grootste blunder?

‘Toen ik mijn allerlaatste examen

aan de universiteit moest afleggen,

kwam ik aan in de namiddag om

vast te stellen dat het examen in de

voormiddag was. Gelukkig heeft die

prof mij alsnog de kans gegeven

het examen af te leggen.’  

Wanneer had u uw grootste kick?

‘net na de geboorte van mijn eer-

ste dochter.’

Wat is uw grootste passie buiten

het bedrijf?

‘reizen.’

Waar droomt u nog van?

‘meer tijd hebben.’

Wanneer hebt u het laatst

gevloekt en waarom?

‘ik vloek haast nooit, maar de laat-

ste keer was wellicht toen de tech-

nologie mij in de steek liet en ik op

de computer kon herbeginnen.’

In welke van de andere genomi-

neerden voor Onderneming van

het Jaar zou u kunnen werken? 

‘ik zou in elk van die bedrijven kun-

nen werken zolang ze een project

hebben dat ze met passie nastre-

ven.’

Via een klachtenlijn kunnen
bewoners en hun familie
hun ongenoegen kwijt.

CeO ArmOneA 

CHRIS COOLS

De rusthuisuitbater Armonea, de tankerrederij Euronav en de bouwer van logistieke magazijnen WDP strijden dit jaar om de
titel Onderneming van het Jaar 2017. Op dinsdagavond 17 oktober kennen we de winnaar.

uniform te dragen. Leefgroepen van telkens
tien mensen beschikken over een eigen li-
ving, keuken en snoezelbadkamer. De be-
woners mogen meekoken als ze dat wensen.
Het helpt hun geur - waar alzheimer een im-
pact op heeft - te stimuleren en geeft hen
goesting om te eten. Opstaan, ontbijten en
gaan slapen doen ze op hun eigen ritme. En
ze zijn vrij om uit de koelkast te nemen wat
ze willen. Beneden, in de gezamenlijke
ruimte, is er een gezellig café.

‘We zetten de bewoner centraal’, zegt
CEO Cools, ‘dat zeggen alle woonzorgcentra,

dat weet ik. Maar wij doen het echt.’ Hoe?
‘Door het gebruik van een klachtenlijn. Ner-
gens in Europa bestaat dat in woonzorgcen-
tra. Familie en bewoners kunnen er klagen
over het eten, de zorg, noem maar op. Die
problemen pakken we dan aan.’

Op het gratis 0800-nummer komt een
twintigtal klachten per maand binnen. Dat
is weinig voor een groep met 136 rusthuizen
en 9.800 bewoners in België en sinds vorig
jaar, na twee overnames, ook rusthuizen in
Duitsland en Spanje. 

Het Ukkelse woonzorgcentrum krijgt
van de familieleden van de bewoners 8,5 op
10. Tillens is dan ook Armonea’s vlaggen-
schip voor de zorg van mensen met demen-
tie. De nieuwbouw werd pas vorig jaar ge-
opend. Aan het café is een ruim terras en ho-
gerop ruimte om te picknicken en te
tuinieren. Zonder rondschuifelende oudjes
zou je hier niet onmiddellijk aan een rust-
huis denken.  

Herinneringen
In het midden van het café van rusthuis Til-
lens zit psychologe Nathalie met voor zich
een bewoonster. Tussen hen in ligt een ‘crad-
le’ (CRDL), een houten instrument dat aan-
rakingen vertaalt in geluiden. Het helpt de
mensen met dementie - die niet meer ver-
baal communiceren - weer contact te maken
met hun omgeving. ‘We testen hier al onze
ideeën voor dementie uit om daarna ook in
onze andere rusthuizen uit te rollen. In an-
dere woonzorgcentra testen we andere
technologie. Denk aan technologie voor val-
detectie’, zegt marketinghoofd Viaene. 

Technologie moet de bewoners aan een
betere levenskwaliteit helpen. De zorgverle-
ners lopen rond met een tablet waar de ap-
plicatie Zapps op draait. In één oogopslag
zien ze cruciale info over de te nemen ge-
neesmiddelen en de gemoedstoestand van
de resident. Maar er is meer. Aan elke kamer
hangt een ‘herinneringskastje’. Familieleden
zetten er foto’s, beeldjes, knuffels in die her-
inneringen oproepen. Het helpt de bewo-
ners hun kamer terug te vinden. En met de
hints over de favoriete bezigheden hebben
de zorgverleners een aanknopingspunt voor
een babbel met de bewoner. 

(*) We gebruikten een fictieve naam om de

privacy van de bewoonster te beschermen. 

Armonea, de Belgische marktleider in
woonzorgcentra, heeft vorig jaar een
nieuwbouw voor mensen met dementie
geopend. De ervaringen die de zorgver-
leners daar opdoen en de technologie
die er wordt getest, wordt uitgerold
naar de andere rusthuizen van de groep. 

‘DE PERFECTIE
BESTAAT NIET’

een aantal commerciële woonzorg-

centra is woensdag in een negatief

daglicht te staan gekomen in een

‘Pano’-reportage op de vrT. Specifie-

ke bevindingen per centrum kwamen

we niet te weten. Armonea-CeO Chris

Cools had al voor de tv-uitzending

aangegeven dat de perfectie in deze

business niet bestaat: ‘We beseffen

dat niet al onze 136 tehuizen tien op

tien scoren. Dat kan niet, het is een

business van mensen voor mensen.

Als je met afgerond 10.000 mensen

voor 15.000 mensen werkt, en dat 

365 dagen per jaar en de klok rond,

dan gebeuren er fouten.’

in een reactie op de uitzending zegt

Cools nog: ‘elke klacht van een bewo-

ner of van de familie is er een te veel.

We doen er alles aan om de tevreden-

heid hoog te houden. We hebben 

26 auditeurs die alles wat betreft de

kwaliteit van onze zorg opvolgen. We

zijn de enige rusthuisuitbater in euro-

pa met een eigen ombudsdienst. Het

is een gratis telefoonnummer. Ook

anonieme klachten worden onder-

zocht. Het klopt dat de werkdruk in de

sector zeer hoog is. De onderfinancie-

ring is daar niet vreemd aan. Bij Armo-

nea zetten we 20 procent meer per-

soneel in dan de minimumnorm

bepaalt.’
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‘Het moet hier als een thuis voelen,
niet als een ziekenhuis’








