Jaarverslag 2015 Stichting Coolsingel
Het bestuur van de Stichting Coolsingel heeft tweemaal vergaderd over de subsidieaanvragen, op 28 april
mei en op 10 november 2015.
Er zijn in 2015 64 subsidieaanvragen ingediend. Daarvan zijn er 24 gehonoreerd.
In totaal is € 754.000,- subsidie toegekend in 2015. Dat is 19% van het gevraagde subsidiebedrag.
Hierna volg een overzicht van de projecten die subsidie hebben gekregen
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Leeromgeving t.b.v. Jongerendagcentrum 12+ Pameijer en leerlingen Sint Mattheusschool.
Virtual reality exposure ter voorbereiding van kinderen op een operatie tijdens dag opname:
effecten op de pre- en postoperatieve angst en pijn.
Ik Boekje app. beschikbaar voor alle kinderen/jongeren Pameijer
411 Echogeleid resectie van hooggradige gliomen een gerandomiseerde, gecontroleerde studie. De
US-GLIOMA Studie.
Humanitas Hospice Thuis
Laparoscopische leverchirurgie in het IJsselland Ziekenhuis
Interface die op basis van herhaalde metingen van nieuwe renale biomarkers de risicostratificatie
van patiënten met chronisch hartfalen verbetert.
Een nieuwe kijk op bloedtransfusie: bepalen wanneer en hoeveel echt nodig is.
De introductie van farmacotherapeutische zorgpaden in het Sint Franciscus Gasthuis, Vlietland
ziekenhuis en IJsselland ziekenhuis middels het FarmaXL-programma
Vermoeidheidsklachten bij patiënten met een laaggradig glioom
Verbetering van zorg voor kinderen met onbehandelbare epilepsie door middel van Deep Brain
Stimulation
Implementatie van een online afspraken herinnering systeem om de kwaliteit van klinisch
translationeel onderzoek naar alvleesklierkanker te verbeteren.
Titel: Op zoek naar het granuloom: B-cel kleuring ter verbetering van het diagnosticeren van de
ziekte van Crohn.
‘Metformin vs Control to prevent gestational diabetes mellitus (GDM) in women with a high risk
for GDM, an open label randomized controlled trial’. The Medico-GDM trial
Slaapproblemen bij kinderen met Angelman Syndroom: beïnvloedende factoren en effect van
gedragsinterventie.
Innovatieve behandelingen in de borstkankerzorg
Effect van dieetbehandeling bij kinderen met Angelman Syndroom en refractaire epilepsie
PepProtect: een nieuwe, beschermende methode ter verbetering van scans voor de vroege
detectie van tumoren en uitzaaiingen.
Gamma-probe en echografisch geleide punctie van de schildwachtklier bij melanoom en
borstkankerpatiënten
Implementatie patiëntvoorlichting met moderne communicatiemiddelen op de Spoedeisende Hulp
(SEH)
Operatieve behandeling van intra-articulaire distale radius fracturen met of zonder pols
arthroscopie; een gerandomiseerd onderzoek (de RADAR studie).
Amiloride bij chronisch Lithiumgebruik en Polyurie (ALP-studie)
Project Sarah, stimulering deelname Bevolkingsonderzoek Borstkanker in Rotterdamse
‘achterstandswijken’ (met veel allochtone en laaggeletterde bewoners)
Een oude therapie voor een nieuwe groep patiënten: preventie van astma-exacerbaties door
stimulatie van het afweersysteem.

Blad 1 van 1

