“Het lijkt of mensen als het ware ontwaken. Ze kijken op, soms lopen er
tranen over hun wangen. Het is zo bijzonder om te zien wat het effect op
onze bewoners is. Voor familie betekent het een nieuwe manier van
contact.” Paula Jager, Hoofd Verpleging centrum Savelberg, Gouda.
“Een knap bedacht instrument dat perfect past in de
hersenkunde van mensen met dementie.
Alsof ze wakker worden uit een
winterslaap.” Dr. Anneke
van der Plaats,
sociaal geriater
en auteur.

“De
CRDL
biedt een
mogelijke
opening voor
contact in een andere
dimensie of op een andere
golflengte dan het gesprek.
” Prof. dr. Luc de Witte, Professor of
Health Services research in CATCH (Center
for Assistive Technology and Connected Healthcare).
“De CRDL is een echte ontdekking.” Drs. Marc J.M. Petit, Expert
bij ProMemo, Expertisecentrum Dementie voor Professionals, Zwolle.

Vraag een gratis demonstratie aan
De CRDL maakt echt en liefdevol contact mogelijk. Ervaar het zelf en vraag
een vrijblijvende demonstratie aan. Wij komen graag langs om u, uw medewerkers en de bewoners te informeren. Bel ons voor een afspraak op
085-0410006 of stuur een bericht naar info@crdlt.com.
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Herkenbare geluiden

“Hoe communiceer je met een naaste die in een andere realiteit leeft?
Die er wel is, maar toch ook weer niet? Het is triest en pijnlijk om het
contact te verliezen met degene van wie je houdt.”

De verschillende geluidsbibliotheken geven gebruikers de mogelijkheid
richting te geven aan de interactie.

Een nieuwe manier van communiceren
De CRDL vertaalt aanraking in geluid en maakt hierdoor nieuw contact
mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale
interactie - zoals mensen met dementie, autisme, verstandelijke beperking
en hun omgeving.

De CRDL
•
verbindt mensen met elkaar;
•
zorgt voor levensgenot;
•
verbetert de kwaliteit van leven.

“Hebben mensen met dementie, autisme of een verstandelijke
beperking niet dezelfde rechten op persoonlijke aandacht en op
menselijk en waardig contact, ongeacht de levensfase waarin ze
verkeren? Wat kunnen we bereiken wanneer we wél betekenisvol contact
kunnen onderhouden?”
Met de CRDL bieden we mensen een instrument om weer écht contact te
maken. Contact, communicatie, nuttig voelen en gelijkwaardigheid is voor
iedereen belangrijk. CRDL levert persoons- en belevingsgerichte zorg.
Intuïtief aanraken
De CRDL is een houten object in de vorm van een ellipsoïde, dat zowel op
tafel als comfortabel op schoot geplaatst kan worden. Het nodigt intuïtief uit om
aangeraakt te worden door het verfijnde en speelse ontwerp.
Door beiden een hand op de CRDL te leggen en elkaar met de vrije hand op de
huid aan te raken, ontstaan verschillende geluiden en komt de CRDL tot leven.
Er zijn vijf manieren waarop je elkaar kunt aanraken, terwijl één hand op de
CRDL blijft liggen. Afhankelijk van de wijze van aanraking kent de CRDL- basis
vijf bibliotheken met 25 verschillende geluidsfragmenten. Deze geluiden zijn
verder uit te breiden en individueel aan te passen voor de cliënt.
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Sommige zijn meer gericht op het creëren van rust, andere juist meer op
activering, weer andere op het oproepen van herinneringen of creëren van
een bepaalde sfeer. Zo hoor je bij de CRDL-basis geluiden uit de natuur
zoals het ruisen van de zee en verschillende vogels; geluiden uit de stad
zoals een fietsbel, kerkklok en paardenhoeven; dierengeluiden zoals
kippen, eenden, kat; geluiden van muziekinstrumenten zoals viool, sitar
en piano; en een abstracter klankbeeld zoals een bijzondere onderwaterwereld waar je samen in onderduikt.
“Je komt in een wereld waar
je elkaar ontmoet, tegenkomt
en spreekt… maar dan zonder
woorden. Een wereld die geen
goed of fout kent, die geen eisen
stelt.” Annet Koelman,
medewerker cliënt en welzijn
coördinator bij zorginstelling
Martha Flora Hoorn.

Gebruik één-op-één of in de groep
Om contact te vertalen naar geluid is het belangrijk dat er verbinding is
tussen minimaal twee mensen en de CRDL. Zodat er een kringetje of
gesloten circuit gevormd wordt. De software en de elektronica die
verwerkt zijn in de CRDL, herkennen door de kring die ontstaat de
bewegingen en kunnen deze signalen vertalen naar verschillende
geluiden. De CRDL kan zowel één-op-één als in een groep worden
gebruikt. Mensen kunnen de kring uitbreiden als schakels in een ketting.
Zo kan de CRDL bijvoorbeeld worden ingezet als gezamenlijke dagsluiting
binnen een woongroep van 8 tot 12 mensen.

