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Amsterdam 10 april 2021 – De afdelingen Kindergeneeskunde van 60 Nederlandse ziekenhuizen gebruiken 

sinds 2017 de PoppenVilla by Liliane® professioneel. Het betreft een donatie ten behoeve van kinderen in 

kwetsbaarheid. Ook in 2021 kunnen kinderartsen en -psychologen een donatie-aanvraag indienen. 

 

PoppenVil la by Li l iane® 

De genderneutrale PoppenVilla op wielen vindt snel een aansluiting bij kinderen, omdat zij een fijne, veilige plek is 

voor hun ‘eigen kinderen’, poppen van 30 cm. Via een hellingbaan kunnen auto’s, paarden en fietsen het woonhuis 

bereiken. De villa op kindhoogte, in de wereld een unicum, is gemaakt van duurzame, design materialen: multiplex 

berken, massief beuken, roestvrijstaal en plexiglas. Gekozen is voor een ontwerp in rustige, naturel tinten. 
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Maastricht Universitair Medisch Centrum - Prof. Dr. Jim van Os, hoofd van de afdeling Psychiatrie: "De 

afdelingen Psychiatrie en Psychologie van het Academisch Ziekenhuis gebruiken de PoppenVilla by Liliane® 

voor de observatie van het kind en van de ouder - kind interactie, en ten behoeve van de verwerking van de 

ziekenhuisopname en van eventuele traumatische ervaringen die gerelateerd zijn aan het ziekenhuis."  
. 
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Meerwaarde van de PoppenVil la in de gezondheidszorg  

■ Observatie van kinderen in hun eigen wereld en taal ■ Communicatie met kinderen ■ Stimulering van spontane 

spraak ■ Contactlegging met lotgenoten en personeel ■ Voor kinderen met [meervoudige] beperkingen  

■ Voorbereiding op operatie en herstel [rollenspel] ■ Stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling  

■ Ontspanning tijdens een medisch consult ■ Ondersteuning diagnostiek en behandeling. 

 

PoppenVilla by Liliane® to house their most important emotions. 
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