CRDL wint Nationale ZorgInnovatieprijs
2018
Nijmegen, 16 maart 2018 – CRDL is de winnaar van de Nationale ZorgInnovatie vakjuryprijs
2018. De uitslag werd bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse Health Valley Event in Nijmegen.
Dennis Schuivens, een van de ontwerpers van de CRDL: “Dit is fantastisch. Dankzij deze award
verandert de CRDL straks nog meer mensenlevens.”
De vakjury, gevormd door een aantal vooraanstaande professionals op het gebied van zorginnovatie,
was unaniem over het besluit. "De CRDL is een innovatie die bijdraagt aan het bevorderen van
communicatie tussen patiënt en hun omgeving of zorgverleners en uniek is in zijn soort", aldus de
jurylid Nico van Meeteren, directeur Topsector Life Sciences and Health.
Contact door aanraking
De CRDL (cradle) is een interactief zorginstrument, bedoeld voor mensen die moeite hebben met
communicatie en sociale interactie. Bijvoorbeeld mensen met dementie of mensen met een
verstandelijke beperking. Op het houten instrument zijn twee grote aanraakvlakken van vilt
aangebracht, waarin een geleidende draad is verwerkt. Als twee mensen hun hand op de CRDL
leggen en daarna elkaar op de huid aanraken, ontstaat een gesloten circuit. Wat volgt is geluid
variërend van een klaterend beekje, een trein, de zee of een kerktoren. De variatie ontstaat door de
veranderende manier van elkaar aanraken. Dat roept herinneringen of emoties op die leiden tot
onderlinge verbinding en contact. Zo ontstaat een nieuwe vorm van menselijke interactie. Een
gesprek, ook als mensen de juiste woorden even niet kunnen vinden.
Prijs
CRDL ontvangt een geldbedrag ter waarde van € 10.000, begeleiding bij verdere ontwikkeling en
toegang tot het netwerk van Stichting ZorgInnovatie Nederland. Schuivens, ontwerper van de CRDL:
“We zijn heel blij met de erkenning, maar de grootste waarde schuilt voor ons in de 'aandacht voor
aandacht'. Deze extra bekendheid draagt er hopelijk aan bij dat cliënten en familie weer echt contact
met elkaar hebben.”
Nominaties
De CRDL veroverde begin dit jaar een plaats op de shortlist, samen met negen andere genomineerde
zorginnovaties. Alle tien genomineerde innovaties maken het leven van patiënten eenvoudiger. De
publieksprijs ging naar Abena Nova.
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Over CRDL
De CRDL (cradle) is een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid. Dit
maakt nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale
interactie, zoals mensen met dementie, autisme of een verstandelijke beperking én hun omgeving. De
CRDL won eerder al andere titels, zoals HeldCare 2017, de Purpose Award 2017, NRC Live
Moonshot Startup 2017 en NRC Live Zorgtechnologie Startup 2016. Inmiddels wordt het innovatieve
instrument op meer dan driehonderdvijftig zorglocaties gebruikt.

