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De op het Haarlemse terrein van het centrum 
voor innovatieve MAAK Industrie ontwikkelde 
CRDL (Cradle) is daar een voorbeeld van. Het 
houten, eivormige instrument verbindt mensen 
via slimme software en vergemakkelijkt de 
communicatie. De CRDL won in maart 2018 de 
Nationale Zorginnovatieprijs. 

Ontwerpers Jack Chen en Dennis Schuivens, 
beiden afgestudeerd aan het Sandberg Instituut 
(de masteropleiding van de Gerrit Rietveld 
Academie), besloten vier jaar geleden de studio 
Mergent te beginnen en zich te richten op 
ontwerpen met een maatschappelijke meer
waarde. Als onderdeel van een ontwerp
onder  zoek liepen ze een periode mee in een 
verzorgingshuis van Sint Jacob. Ze zagen hoe 
bezoekers soms wanhopig zochten naar manieren 
om contact te maken met hun dierbare, juist 
als een ‘normaal’ gesprek niet meer lukte. 

Prikkels 
“We constateerden dat bewoners  ook die met 
gevorderde dementie  vaak nog goed reageer
den op zintuiglijke prikkels. Zo ontstond het idee 
om een ervaring te ontwerpen die mensen 
dichter bij elkaar kan brengen en waaraan 
gebruikers gelijkwaardig kunnen deelnemen. 
Het werd dit houten ei. Deze CRDL vertaalt   
fysieke aanraking tussen mensen in geluid. 
Het reageert op de intensiteit en frequentie van 
de aanraking.” 

Dierbaar
De CRDL wordt inmiddels in menig verzorgings
huis in Nederland en België gebruikt. Dennis 
Schuivens: “CRDL is afgeleid van het Engelse 
woord cradle dat wieg of wiegen betekent. 
Het refereert aan de beweeglijkheid van het 

ontwerp, maar ook aan de houding waartoe 
we mensen willen uitnodigen. Wat men in een 
wieg legt, is dierbaar en waardevol, je hebt er 
aandacht voor en gaat er voorzichtig mee om. 
Vanuit deze houding kan een aanraking een 
effectieve manier zijn om empathie en compassie 
uit te drukken, zonder dat er een woord aan te 
pas komt. Op dezelfde manier zoals een arm 
op iemands schouder voor verbondenheid en
vertrouwen kan zorgen. Omdat de CRDL fysiek 
contact speels en onderzoekend benadert, 
wordt het gemakkelijker toenadering te zoeken 
en dit soort momenten te creëren.”

Stimuleren
De CRDL heeft standaard 25 verschillende 
geluiden, die op basis van vijf manieren van 
aanraking ten gehore worden gebracht. Maar 
er kunnen ook persoonlijke geluiden aan de 
SD kaart worden toegevoegd. Dennis: “Denk 
bijvoorbeeld aan een muziekinstrument dat 
iemand vroeger bespeelde of geluiden verbon
den aan een beroep dat iemand heeft uitgeoe
fend. Door herkenbare geluiden uit iemands 
eigen biografie te gebruiken kan het diep ver
zonken mensen helpen herinneringen op te  
roepen. Zo’n gedeeld nonverbaal moment met 
een dierbare kan ontwapenend en krachtig zijn.” 

Overigens blijken andere doelgroepen eveneens
door de CRDL gestimuleerd te worden.
Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke 
of visuele beperking, kinderen met autisme 
en mensen met nietaangeboren hersenletsel. 
CRDL werkt echt als een ijsbreker in het 
maken van contact. Twee mensen leggen hun 
hand op het ei en houden elkaar vast. Alleen 
dan komt er geluid uit. Dat maakt de CRDL 
zo uniek.      

Houten ei van Columbus 
verbindt mensen

Het besef niet of nauwelijks meer contact te hebben met een zwaar 
dementerende partner of familielid, is zeker in emotionele zin extra 

belastend voor mantelzorgers. Gelukkig zijn er technologische 
ontwikkelingen die mantelzorgers helpen, een spreekwoordelijk 

duwtje in de rug geven.
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