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Maak kennis met je wachtkameraad …

DoodleDoc is de interactieve kindervriend die 
wachten leuk maakt. Het is een speel- en in-
formatiemeubel dat kleur brengt in de wacht-
ruimte of poli. En iedereen uit de stress voor 
een consult of behandeling haalt.
Wat de kinderen doen, is voor alle wachtenden 
is te volgen op het scherm dat met het meubel 
is verbonden.

DoodleDoc is een makkelijke gast: voltijds in 
bedrijf. Hij heeft ongeveer 1 vierkante meter 
ruimte, een achterwand en 2 stroompunten 
nodig.  Maar hij vindt het wel handig als hij een 
vast aanspreekpunt heeft.

DoodleDoc heeft al furore gemaakt in verschil-
lende ziekenhuizen. Iedereen is erg tevreden. 
Kinderen vliegen er gelijk op af.

DoodleDoc maakt geen lawaai dus zorgt niet 
voor overlast voor andere patiënten of
personeel.  En DoodleDoc groeit: hoe meer 
ziekenhuizen hem opnemen, hoe meer
DoodleDoc te bieden heeft aan spelletjes, 
filmpjes of animaties.

Nieuwsgierig? Vraag een gratis proefplaatsing 
aan om te zien hoe DoodleDoc werkt!
Heb je zelf ideeën? Wij staan open voor jullie 
inbreng en suggesties.



DoodleDoc Solo
DoodleDoc solo is het standaard stand-alone model. 
Dit bestaat uit:
- een meubel
- een krukje
- een televisie-ombouw
- een televisie
- een ipad
- een muurbeugel
- bekabeling (HDMI , voeding en apple hdmi-converter)
- een ingebouwde applicatie met 5 modules: Tekenen, Kleuren, Lezen, Poetsen en 
 ballonnenprikken
- Optioneel: de features Facebook en e-mail (tekeningen kunnen worden gemailed en
 worden  geplaatst op de DoodleDoc Facebook-pagina, en/of de ziekenhuis eigen social  
 media-pagina’s)
- gebruiksinstructie en desgewenst servicecontract

Ook mogelijk: De DoodleDoc Twin

De DoodleDoc Twin is het ‘vlinder-
model’; hierbij staan twee solo’s 
ruggelings tegen elkaar en bieden 
de mogelijkheid om twee kinderen 
tegelijkertijd ‘aan het werk’ te zet-
ten. Er is in principe sprake van 1 
televisie en ombouw.

Gebruikte materialen

Alle DoodleDocs worden in Nederland geproduceerd 
door een gecertificeerde frabrikant. De meubels worden 
geheel uitgevoerd in duurzaam berken multiplex, 
voorzien van een Formica-toplaag,. Het bureaublad van 
het lessenaarmeubel is aan de  onderzijde voorzien van 
een luchtdoorlatend frame en voorzien van een uniek 
slot.

Kies je kleur
DoodleDoc is er in 4 aansprekende kleuren. Maar het is ook mogelijk om tegen een meerprijs zelf een 
unieke kleur te kiezen.



Voordelen van DoodleDoc

- DoodleDoc verbindt alle wachtenden in de wachtruimte en betrekt volwassenen bij wat de
 kinderen doen.
- DoodleDoc zorgt voor ontspanning en voorkomt stress en angst als gevolg van wachten.
- DoodleDoc vervangt verrommelende wachtkamerattributen en sluit aan bij eigentijds 
 speelgedrag van het kind.
-  De applicatie is ‘gesloten’; ongewenste toegang tot www. is geblokkeerd;
-  DoodleDoc voldoet aan de nieuwste richtlijnen op het gebied van hygiëne: het meubel is 
 eenvoudig met een doekje schoon te maken
-  DoodleDoc is stil; de applicatie bevat in zijn huidige vorm geen geluid en belast de
 omgeving dus niet.
- Plug & play.
-  Optioneel: Promotie van uw instelling door social media toepassingen.
-  Toekomstbestendig meubel waarin hardware kan worden vervangen.

Beginscherm 
Kan worden  aangepast aan wensen ziekenhuis, of met nieuwe mogelijkheden
(games, animaties, filmpjes etc.)



Service

Elke DoodleDoc wordt geleverd inclusief 6 maanden 
garantie op de soft- & hardware. DoodleDoc draait 
na plaatsing onder verantwoordelijkheid van uw 
instelling. Plaatsing van het meubel en ophanging 
van de televisie worden bij voorkeur door de 
facilitaire dienst van de afnemer gedaan, om te 
garanderen dat dit gebeurt conform de eigen 
kwaliteitsnormen. 
Aanvullend kan per jaar een servicecontract wor-
den verstrekt. Dit houdt een jaarlijkse check op de 
software in,  inclusief aanpassingen die nodig zijn in 
relatie tot systeemupdates van Apple. Een service-
contract geeft de afnemer ook recht op de nieuwste 
uitbreidingen van de applicatie.

Extra mogelijkheden

De basisapplicatie die met iedere 
DoodleDoc wordt meegeleverd kan naar 
wens worden uitgebreid met nieuwe 
modules. Te denken valt aan (voor kinderen 
geschikt gemaakte):
- specialistische behandelinformatie 
 (oor, oog, huid, prikpoli, gipskamer
  enz.)
- kennismaking met de medische staf 
 (smoelenboek),
- manuals voor operatie-voorbereiding
 enz, enz. (handig wanneer
 pedagogisch medewerkers niet
 aanwezig zijn) 
- animaties en filmpjes 

Module Kleuren/ tekenen
Kleurplaten kostenloos per ziekenhuis aan te passen

Voorbeeld: kleurplaat Diakonessenhuis   Voorbeeld: kleurplaat standaard applicatie

Voorbeeld: kleurplaat U.S.A    Voorbeeld: zelf tekenen



Module Lezen
De basisapplicatie biedt vier vrolijke educatieve korte verhalen over: röntgenfoto’s, de gipskamer, 
bloedprikken en de nieuwe baby
Uitbreidbaar met eigen materiaal, bijvoorbeeld: KNO, Dermatologie, Oogheelkunde ....

De kosten ...

 ... voor een DoodleDoc Solo in (1 van de 4 standaardkleuren met de algemene standaardapplicatie)
 ¤ 3.250,=

Staffelkorting: 2 of meer 3.000,= per stuk
Na de standaard 6 maandengarantie is het mogelijk een onsite garantiecontract af te sluiten voor 12 
maanden à  ¤ 250,= . Op TV en Ipad geldt fabrieksgarantie

Applicatieopties tegen meerkosten:
- eigen menupagina (Met  eigen logo en/of eventueel sponsorlogo) ¤ 100,00
- eigen kleurplaten (Met  eigen logo en/of eventueel sponsorlogo) ¤ 100,00

Meubelopties tegen meerkosten:
Meubel, kruk en tv-ombouw in eigen unieke kreur (formica) ¤ 250,00



Tips voor sponsoring

Denk bij het aanschaffen van een DoodleDoc aan de mogelijkheid om deze cadeau te krijgen!
Wij hebben DoodeDocs geleverd via verschillende constructies, zoals:
-  Stichting Dada
-  Stichting Vrienden van …
-  particulieren voor goede doelen
-  aannemers en partijen rondom nieuwbouw/verbouw 

Het is ook mogelijk om DoodleDoc voor een vaste periode te leasen
of om een huurkoopcontract af te sluiten, waarbij DoodleDoc in tweeënhalf jaar bij elkaar wordt
gespaard. Vraag naar de mogelijkheden.

Module poetsen
Recent is aan de basisapplicatie de module ‘Lekker poetsen’ toegevoegd. In 4 verschillende fases wordt 
iets wat vies of onzichtbaar was, schoon in beeld gepoetst. De variant met de kampioensschaal kan worden 
opgeluisterd met het logo van de favoriete voetbaclub en vervolgens via social media worden verstuurd.



In de maak
De modules Sjoelen,  Kwis en  Memory.

Module Ballonnen prikken
Wij kregen het verzoek om ook een geme-achtige module te ontwikkelen. Dat werd ‘Ballonnen prikken’.
met je vinger prik je zoveel mogelijk ballonnen in 3o seconden. Aanvankelijk komen ze langzaam in beeld 
maar hoe meer je er prikt hoe sneller ze komen. Deze module is in augustus 2018 toegevoegd aan de 
applicatie



Social Media (indien gewenst)
Het tekenwerk van de kinderen is zichtbaar op het tv-scherm en kan via Social Media (optioneel) met de 
buitenwereld worden gedeeld:

E-mail

Facebook



Logo en/of sponsorvermelding
Op het homescherm is desgewenst ruimte voor ziekenhuis- en/of sponsorgegevens.

Maatwerkmodellen
Er kan , indien gewenst afgezien worden van een tv en voor wandbevestiging gekozen worden.



DoodleDoc is van Nederlandse makelij
Concept, realisatie en applicatie 
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Geproduceerd door

Technische realisatie applicatie

DoodleDoc is een geregistreerd handelsmerk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. 

DoodleDoc interactief wachtkamermeubel.
www.doodledoc.nl

• Neemt stress weg   |   brengt sfeer   |   biedt voorlichtingsmogelijkheden op maat
• Duurzaam   |   Hygiënisch  |   Social Media
• DoodleDoc zorgt voor verbinding zowel binnen de wachtruimte als met de buitenwereld


