
Spel uitleg en voorbereiding The Sanatorium: 
The Sanatorium is een online escaperoom, waarbij je out of the box moeten 

denken. Het heeft een escaperoom achtig karakter maar het is meer, veel meer! 

Tom is “het personage” in het spel dat je moet helpen, want hij zit op een hele 

bijzondere plek in het nauw… 

 

‘Tom’ is een super intelligente en geautomatiseerde chatbot, die kan reageren op vragen 
die betrekking hebben op deze online escaperoom. De reacties, van deze intelligente 
chatbot ‘Tom’, kunnen bestaan uit: toezenden van foto’s of filmpjes, vragen 
beantwoorden, het stellen van vragen enz. enz. Jullie moeten voor deze online 
escaperoom wel aan de bak! Er zit echt van alles in het spel, waarbij je vooral logisch 
moet nadenken en je gezonde verstand gebruiken.  
 
Spel spelen met 1 deelnemer 

Speel je het spel alleen, dan adviseren we gebruik te maken van desktop, laptop of 
tablet. Jij hebt contact met Tom en probeert hem te helpen om te ontsnappen. Dus alle 
opdrachten en puzzels los je zelf op! Houdt wel rekening met de tijd van 75 minuten! 
 
Spel spelen met 1 team vanuit 1 locatie: (max 4 a 5 deelnemers per team) 

Speel je met meerdere deelnemers vanuit 1 locatie, dan adviseren we wel dat elke 
deelnemer zijn eigen device( pc, tablet of smartphone) gebruikt. En ook 1 device waar 
elke deelnemer zelf op kan meekijken, bijvoorbeeld pc. Elk teamlid zorgt er dan voor dat 
je gezamenlijk zo ver komt. Natuurlijk is en blijft samenwerken wel cruciaal! Dus deel de 
informatie met elkaar om Tom zo snel mogelijk te bevrijden.  
 
Spel spelen met 1 team vanuit meerdere  locaties: (max 4 a 5 deelnemers per team) 

Elke deelnemer binnen jullie  team speelt zijn/haar eigen spel. Jullie kunnen zelf via 
Zoom/Hangouts/Microsoft teams o.i.d. met elkaar communiceren en samenwerken om 
Tom, het karakter, in het spel, er uit te krijgen binnen de tijd van max.75 minuten. Dus 
communiceer helder en duidelijk! 
 

Spelen in meerdere teams tegen elkaar; (max 4 a 5 deelnemers per team) 

Elke deelnemer binnen een team speelt zijn/haar eigen spel. Jullie kunnen zelf via 
Zoom/Hangouts/Microsoft teams o.i.d. met elkaar communiceren. Dus je deelt de info 
die jij vindt alleen met je EIGEN teamleden. Dus communiceer helder en duidelijk, 
tijdens het spel, met je team. Lukt het jullie om de andere teams te verslaan? Noteer je 
tijd bij einde spel. 
 
Tip: Na spelen van spelen is het natuurlijk leuk om met alle deelnemers één grote online 
meeting te organiseren via Zoom o.i.d. om zo jullie verhalen te delen!  
 
De voorbereiding op het spel:  

1. Zorg dat alle deelnemers individueel inloggen. Het gereserveerde tijdslot heeft 

namelijk een timer. En die start op het gereserveerde tijdstip. Log je te laat in dan heb 

je minder tijd om Tom, het karakter in het spel, te helpen. 

2. Elke deelnemer logt in op een eigen device met de door jullie ontvangen reservering 

code op de website: www.tomendavid.nl  

3. LET OP: het aantal inlogcodes is gelijk aan het aantal gereserveerde deelnemers. Log 

dus NIET in op meerder devices anders kunnen andere deelnemers niet meer spelen!  

4. Elke deelnemer moet dus zijn/haar eigen “Tom” proberen te helpen. Als je in teams 

tegen elkaar speelt, zorg dan dat 1 heel team hun “Tom” er uit krijgt. Snelste tijd van 

één van de teamspelers is dan dé tijd! 
5. Als je het handig vindt kan je dus ook een groep aanmaken om via Skype,   
   Houseparty, Zoom, Microsoft Teams of een dergelijke app om live met elkaar te  
   kunnen overleggen. 
6. Vanaf moment dat het spel start heb je 75 minuten…  
 



 
 
Laatste handige tips 
 

1. Als je inlogt via een bedrijfsnetwerk/server kan het zijn dat deze sommige 
zaken blokkeert. Log dus op een andere manier in.  

2. Het aantal inlogcodes is gelijk aan het aantal gereserveerde deelnemers. 
Log dus NIET in op meerder devices anders kunnen andere deelnemers niet 
meer spelen!  

 
 
Veel speel plezier! 
 
 
 


