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‘Met de CRDL blijf je op een leuke,
speelse manier contact houden
Als eerste zorginstelling voor
verstandelijk beperkten schafte
zorgorganisatie Severinus in
Veldhoven de CRDL aan. Het oplaadbare zorginstrument is inmiddels niet meer weg te denken bij het maken van contact
met een aantal (ernstig) verstandelijk gehandicapten.

menten en dieren. Er is ook een
mogelijkheid om persoonlijke geluiden toe te voegen.
Severinus zet het instrument in
bij een deel van de (ernstig) verstandelijk gehandicapten waarbij
verbale communicatie niet of nauwelijks mogelijk is. ,,Door de vorm
is de CRDL heel aaibaar. We zien
dat sommige bewoners hem helemaal in de armen nemen. Door lijfelijk contact in de vorm van vast-

onze correspondent
Ad Adriaans
Veldhoven

De handen van activiteitenbegeleidster Vera Beusink en Frank
(64) rusten op een houten instrument. Frank is een verstandelijk
gehandicapte bewoner van Severinus met dementie. Als Beusink de
arm van Frank streelt, komt het
geluid van kakelende kippen uit
de houten vorm. Frank kijkt verbaasd op, en reageert door ‘tok,
tok, tok’ te zeggen.
Severinus maakt sinds kort gebruik van de CRDL (spreek uit:
cradle) en is de eerste zorginstelling voor verstandelijk beperkten
in ons land die het apparaat gekocht heeft. Het instrument maakt
nieuw contact mogelijk met mensen die lijden aan onder meer dementie, autisme of een verstandelijke beperking of een combinatie
daarvan. Beusink: ,,We zijn voor
onze doelgroep steeds op zoek
naar mogelijkheden om in contact
te komen met hen. We doen dit al

Je ziet de bewoner
ontspannen,
glimlachen en soms
een woordje zeggen
— Vera Beusink

䊱 De CRDL bewijst inmiddels dagelijks zijn nut bij Severinus in Veldhoven. Vera Beusink maakt contact
met Frank door middel van de CRDL. FOTO RENÉ MANDERS

veel door ons lichaam te gebruiken
als instrument. Maar daarmee verlies je al snel het contactmoment
met de deelnemer. Met de CRDL
blijf je op een leuke, speelse manier contact houden. Op Facebook
kwam ik hem tegen. Ik zag meteen

dat die geweldig zou zijn voor
onze doelgroep.”

Enthousiast
Een deel van de dertig activiteitenbegeleiders heeft er inmiddels
al mee gewerkt. Allemaal zijn ze

zeer enthousiast. Het interactieve
zorginstrument is gemaakt uit een
blok massief essenhout van één
boom en heeft de vorm van een ellipsoïde. De CRDL bevat vijf geluidsbibliotheken met onder meer
de thema’s natuur, muziekinstru-

houden, strelen, kneden, kloppen
en kriebelen, laat het instrument
verschillende geluiden horen die
vaak herinneringen oproepen. Je
ziet de bewoner ontspannen,
glimlachen en soms een woordje
zeggen”, legt Beusink uit.
Het apparaat kan één-op-één
worden ingezet, maar ook in groepen die met elkaar contact maken.
,,Je hoort van iedereen hoe mooi
het is. De bewoners die in dezelfde
ruimte zitten genieten er ook van.
Iedereen kan er mee omgaan en er
is geen opleiding voor nodig.”

‘Opslag’ van
puppy’s mag
niet in magazijn
DEn BoSCH De Hapertse
puppyfarm Cartierhoeve mag
ook in het nieuwe onderkomen
aan de overkant van de straat
geen dieren houden. Eigenaresse Danielle Castelijns heeft
het kort geding tegen de gemeente Bladel verloren.

Castelijns ligt al jaren in de clinch
met de gemeente, ondermeer in
een slepend conflict over een
bouwkavel. Het was de familie
Castelijns verboden om nog langer puppy’s te fokken, verkopen
en te houden op de Cartierhoeve.
Dat doet ze ook niet meer, zei haar
man Hans Castelijns twee weken
geleden in de rechtbank. De verkoop regelt ze in een pand in het
centrum, de puppy’s houdt ze in
een ander pand tegenover de
hoeve. Dat heeft de bestemming
‘kantoor en magazijn’. Volgens
Castelijns zitten er niet meer dan
een handvol hondjes, niet langer
dan een week en mag ze die
daarom ‘opslaan’ in het magazijn.
De voorzieningenrechter geeft
de gemeente nu gelijk. Die stelt
dat ‘opslag’ voor zaken en goederen geldt en niet voor dieren. Bla-
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Een rottweilerpup.

del had de Cartierhoeve een last
onder dwangsom van maximaal
24.000 euro opgelegd. Dat gold
ook voor het fokken van honden.
Maar omdat er volgens de eigenaars niet wordt gefokt, spreekt de
rechter zich daar verder niet over
uit.

