
De CRDL  

 

 

Wat is het?  

De CRDL is een ovaalvormig object van ultra-glad walnotenhout, dat zowel op tafel als 

comfortabel op schoot geplaatst kan worden. Het nodig uit om aangeraakt te worden. In 

de houten behuizing van ongeveer 40 cm lang, zit software verborgen. De technologie 

achter het product is niet zichtbaar. De CRDL vertaalt aanraking in geluid en wordt 

standaard geleverd met 25 verschillende geluiden. De manier van aanraken is van 

invloed op het geluid dat wordt voortgebracht: vasthouden, strelen, kloppen, tikken of 

kriebelen. Door het menselijk lichaam in te zetten als onderdeel van de besturing, 

bespelen gebruikers niet zozeer het instrument maar elkaar. 

 

Voor wie?  

Dit product is geschikt voor met mensen met dementie, autisme of een verstandelijke 

beperking en voor mensen met een visuele beperking.  

 

Voor wie is het niet geschikt? 

Dit product is niet geschrikt voor mensen die doof zijn of doofblind. 

 

Wat is het doel?  

Het behouden van menselijke waarde en persoonlijke aandacht.  

De CRDL helpt het isolement van mensen te doorbreken wanneer een normaal gesprek 

niet meer goed mogelijk is. Het instrument maakt een contact mogelijk waaraan 

gebruikers gelijkwaardig kunnen deelnemen, ongeacht hun cognitieve vermogens. Iedere 

deelnemer heeft gelijke mogelijkheden het contact te initiëren en invloed uit te oefenen 

op de interactie.    

 

 
 



Gebruikersgemak  

Aan de achterkant van de CRDL zit een lusje. Wanneer je deze aantrekt gaat een klepje 

open. Wanneer het lampje rood brandt, is de CRDL leeg. Je laadt de CRDL op door de 

kant van de oplader met de markering naar boven in de meest linker opening te pluggen. 

Het ronde knopje aan de rechterkant van de CRDL is de aan-uit knop. Het smalle 

langwerpige knopje (middelste) schuif je naar links of rechts om het volume te regelen.  

Door deze middelste knop in te duwen verander je van geluidsbibliotheek. 

Via een SD-kaart kun je eigen muziek op de CRDL zetten. 

 

 

 

Klaarmaken voor gebruik  

Zorg dat de CRDL is opgeladen. Trek aan het lusje op de achterkant. Druk op de rechter 

knopje en wacht 15 seconden totdat het opstartgeluid hoorbaar is. Vervolgens kun je de 

CRDL afstellen op het geluid dat je graag wilt horen. De interactie begint wanneer twee 

gebruikers ieder één hand op de CRDL leggen en een circuit vormen door elkaar aan te 

raken of door meerdere deelnemers aan het circuit toe te voegen, als schakels in een 

ketting. 

 

 

Aan de slag  

Opdracht 1  

Maak met een andere gebruiker contact en raak de CRDL aan. 

 

 
 

Gebruik bij deze oefening de opdrachten van het plaatje hierboven. Wat gebeurt er en 

hoe ervaar jij dit. 

 

Opdracht 2  

Kijk of je verschil ziet in reactie bij de cliënten, wanneer je het geluid van 

muziekinstrumenten of dieren gebruikt. 
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