
DE LAURA 
Un fauteuil formidable 



wie is Laura 

 

een knappe en spontane puber 

bewegelijk 

creatief 

een ‘stuiterbal’ 

 

maar vooral gevoelig 

 
ziet altijd het goede in mensen 
wil iedereen blij en gelukkig  
maken en altijd maar helpen 

begon haar avontuur in 2012  
met Product Design aan de HvA 

 



Laura! 

een meisje zoals er zoveel meisjes zijn 
of niet soms? 

 

31-03-1995 – 29-11-2012† 



doel 

bekendheid geven aan gevaar van anticonceptie,  
stimuleren onderzoek: trombose – anticonceptie 

 

Iedereen moet weten waaraan Laura is overleden! 



samenwerking 

 Trombose Stichting Nederland  
 

 

 

 Stichting Project Laura 
 

 Stichting Zetel 
 

 Fauteuil Laura 
(studenten HvA uit haar leerjaar)   
 

 EASA 

 voorlichting met campagne  
 “Buro voor de Boeg” 

 poging televisie met DWDD of PenW 

 internationale trombose dag 

  voorlichting huisartsen  
- gebruik anticonceptie -  

tentoonstelling met hoofdrol  
voor Laura Fauteuil 

bewustwording  
maatschappelijke betrokkenheid 
stoel vertelt het verhaal 

heeft belangstelling en zij worden  
op de hoogte gehouden 

 

EASA - European Aviation Safety Agency 



originele schets 

 

Laura vertelt: 
“de stoel is voor  
  zowel groot als  
  klein bedoeld” 

Het blijkt haar laatste 
opdracht 

 

Nalatenschap Laura 

Een unieke stoel 



prototype naar productie 

Ahrend? 



stichting Project Laura 

 

om ons doel te kunnen bereiken is  
geld nodig, waarschijnlijk veel geld 

 

stichting Project Laura beheerd, 
bepaalt en controleert  de 
geldstroom naar onze 
doelstelling(en) 

 

een vast bedrag per Laura Fauteuil 
wordt de primaire inkomstenbron 

 

los van de Trombose Stichting maar  
wel samen, onderzoek naar 
antwoorden en oplossingen 

 

Project Laura en Trombose Stichting Nederland dienen een verschillend doel 



trombose – anticonceptie 

       Trombose Stichting Nederland        Stichting Project Laura 

 het bevorderen van (medisch) 
wetenschappelijk onderzoek  
op het gebied van trombose 

 het geven van voorlichting 
- in het bijzonder aan diegenen  
die met trombose in aanraking 
komen - 

 het geven van postacademisch 
onderwijs op het gebied van 
trombose om de kenniswerving  
bij jonge onderzoekers  te 
stimuleren 

 gevaren van trombose bekend 
maken bij een breed publiek om 
m.n. longembolie eerder te 
herkennen en onderkennen bij 
meisjes die in de start periode  
zitten van anticonceptie gebruik 

 we willen bereiken dat 
huisartsen (-assistenten) alert 
zijn bij tiener-meisjes die met 
vage klachten op de praktijk 
komen, waarvan men weet dat 
zij sinds kort anticonceptie 
gebruiken 



en dan bedenk ik me dat ik haar niet eens zo heel lang 
hoefde te kennen voordat ze me heel dierbaar werd 

kan me niet voorstellen hoe lastig dit voor jullie moet 
zijn 

 Tom (vriend) 


