
 
Hieronder staan de conclusies die zijn gemaakt tijdens het extern Haalbaarheidsonderzoek rond de 
CRDL uitgevoerd in het voorjaar van 2015. Dit is gebaseerd op waarnemingen bij 6 verschillende 
zorglocaties en meer dan 225 interacties met bewoners. Er waren gestructureerde interviews die 
gedeeltelijk aan zorgverleners en gedeeltelijk aan bewoners werden voorgelegd. 
 

Overgenomen uit:  

Groeidocument CRDL 13-10-2015 

Haalbaarheidsonderzoek in opdracht van MERGENT ter ondersteuning van de productlancering van 

het instrument de CRDL – Versie 1.5 – 13 oktober 2015. 

  

Hoofdstuk 4: Ervaringen uit de Werkplaatsen 

 Stelling  Mee 

eens  

Neutraal  Niet mee 

eens  

1. De CRDL helpt mij in het maken van contact  92,7%  7,3%  -  

2. Samen bezig zijn met de CRDL maakt mij blij  92,7%  7,3%  -  

3. Ik vind de CRDL niets toevoegen  5,6%  8,3%  86,1%  

4. Ik wil reageren (antwoorden) op de aanraking en op het geluid 

dat ik van de ander hoor  

65,8%  34,2%  -  

5. Ik vind het ongemakkelijk om iemand aan te raken of om 

aangeraakt te worden  

2,9%  11,4%  85,7%  

6. De CRDL opent voor mij nieuwe mogelijkheden  86,8%  7,9%  5,3%  

8. Ik zou graag gebruik van eigen geluiden willen maken in plaats 

van de standaard geluiden  

85,7%  8,6%  5,7%  

9. Ik denk dat ik met een CRDL mijn dagen minder somber 

ervaar  

54,3%  40%  5,7%  

  

 

Tabel 3 Uitkomsten van de stellingen uit de vragenlijst in percentages  

Stelling 1: “de CRDL helpt mij in het maken van contact” en stelling 6: “de CRDL opent voor mij nieuwe 

mogelijkheden” zijn in dit haalbaarheidsonderzoek de essentiële vragen. De geïnterviewden 

beoordelen deze stellingen als volgt:  

· stelling 1: De CRDL helpt mij bij het maken van contact is door meer dan 90% van de respondenten 

positief beantwoord en  

· stelling 6: De CRDL opent voor mij nieuwe mogelijkheden is door meer dan 85% van de respondenten 

positief beantwoord.  

 

Er kan dus met redelijk veel zekerheid geconcludeerd worden dat de CRDL in het algemeen van 

toegevoegde waarde is voor de eindgebruikers rondom dementie. De reacties op de overige stellingen 

zijn allemaal in het voordeel van de CRDL en ook de controlestelling 3 bevestigt in spiegelbeeld deze 

conclusie.  

 



 

Concluderend kan er over het bezoeken van de werkplaatsen en het afnemen van de vragenlijsten en 

op basis van de gedocumenteerde persoonlijke en video-observaties gezegd worden dat de CRDL door 

het nagenoeg volledige aantal van de respondenten met open armen werd ontvangen.  

Het instrumenten trekt de aandacht, boeit en houdt mensen voor langere tijd vast.  

De CRDL biedt een toegevoegde waarde voor de gebruikers, vooral als er op elke afdeling een 

instrument aanwezig is en gebruikers de mogelijkheid hebben om hun persoonlijke geluidsfragmenten 

af te laten spelen.  

Het is van belang dat het spelen met de CRDL een gelijkwaardig proces is van geven en nemen en 

wanneer dit gebeurt, kunnen er prachtige en ontroerende ervaringen ontstaan.  


