Jaarverslag 2013 Stichting Coolsingel
Het bestuur van de Stichting Coolsingel heeft tweemaal vergaderd over de subsidieaanvragen, op 22
april en op 11 november 2013.
Er zijn in 2013 80 subsidieaanvragen ingediend. Daarvan zijn er 28 gehonoreerd.
In totaal is € 918.000,- subsidie toegekend in 2013. Dat is 17% van het gevraagde subsidiebedrag.
Hierna volg een overzicht van de projecten die subsidie hebben gekregen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Licht bij dementie
Verbetering in de eerste opvang van brandwondpatiënten mbv serious gaming
Een persoonlijk advies om Rotterdamse ouderen op de been te houden
Partners in Beeld; YouTube video’s voor patiënt en huisarts ter ondersteuning van
partnerwaarschuwing bij soa
Innovatie in de GGZ Ontwikkeling en evaluatie van een e-health module binnen de Rotterdamse
verslavingszorg
Preventie van peri-anale dermatitis met protease-remmers geïsoleerd uit aardappels
De PO-studie: parasieten in de ontlasting bij kinderen
Internet-aandachtbehandeling: Onderzoek naar de psychologische en biologische uitkomsten
van een innovatieve en veelbelovende behandeling voor kinderen en jongeren met een
angststoornis
Nauwkeurigheid van het klinisch aantonen van tumorrest na voorbehandeling met
chemotherapie en bestraling voor slokdarmkanker (PRESANO trial)
De geïnnoveerde, praktisch toepasbare minimaal invasieve autopsie (MIA): instrument voor
bewaking kwaliteit gezondheidszorg in een multiculturele samenleving
Fibrinebehandeling: omslagpunt in de chronische wondgenezing
(Brand) wonden App
Transcranial Direct Current Stimulation in Premature Infants: A New Approach for Pediatric
Rehabilitation
Pilot medicatiebewaking op afstand
Innovatie planningsproces
De waarde van het perioperatief meten van hartschade op langere termijn cardiovasculaire
complicaties
Cognitieve Fitness in de langdurige GGZ beweeg- en cognitietraining in één programma
Jong geleerd Oud gedaan Ontwikkeling van een Rotterdams digitaal platform voor ouders
gericht op het bevorderen van gezond eet- en beweeggedrag van hun kind(eren).
Het Adremo muziek project
Fietsen door Vlaardingen, voor verpleeghuisbewoners
Analyse van meconium van de baby bij vermoeden middelenmisbruik van de moeder tijdens
zwangerschap
Stimulering van taalverwerving in de thuissituatie
Robotisering in de thuiszorg
Ontwikkeling van een Multidisciplinair Protocol voor de Aanpak van Diagnostiek bij kinderen met
terugkerende luchtweg en KNO infecties (MultiPAD)
Niet-invasieve hersenstimulatie voor het verbeteren van motorische vaardigheden na een
beroerte
Een op maat prostaat-consult in de eerstelijnszorg
Prognostische factoren voor succesvolle behandeling van kinderen met functionele obstipatie
FRANCIS (Franciscus Rheumatoid Arthritis and Cardiovascular Intervention Study)

