Jaarverslag 2014 Stichting Coolsingel
Het bestuur van de Stichting Coolsingel heeft tweemaal vergaderd over de subsidieaanvragen, op 6 mei en
op 18 november 2014.
Er zijn in 2014 88 subsidieaanvragen ingediend. Daarvan zijn er 25 gehonoreerd.
In totaal is € 777.000,- subsidie toegekend in 2014. Dat is 12% van het gevraagde subsidiebedrag.
Hierna volg een overzicht van de projecten die subsidie hebben gekregen:
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Communicatie applicatie voor IC-patiënten
PRERATIO-studie (acroniem van: Pre-eclampsie en de sFlt-1/PlGF ratio)
Tumorcellen in pleuravocht en bloed van patiënten met asbestkanker
Verbetering van de behandeling van wijnvlekken met behulp van de Pulsed Dye Laser, de Erbium
Yag Laser en adjuvant lokaal sirolimus
Paediatric Airway after Prolonged Intubation (PAAPI)
Vroege Interventie Psychoses Rotterdam
Decubitus alert Geautomatiseerde real time inschatting van risico
Gefractioneerde stereotactische radiotherapie versus protonenbestraling voor oogmelanomen
Een nieuwe en gevoelige scan voor vroege detectie van prostaatkanker en -uitzaaiingen
Therapie voor melanoom en hoofd-hals tumoren met tumor-specifieke en optimaal fitte T
lymfocyten
Help de pasgeborene met een rode huid
Reis je fit
10e kerstconcert voor Ouderen
Biomarkers for delayed graft function In perfusate of Kidney transplantation
Inzet zorgdier in de klinische psychiatrie
Bestuderen of hoofdhuidkoeling effecten heeft op de concentratie van het anti-kanker middel
paclitaxel in bloed.
Stent PLacement IN living kidney Transplantation
Thuisbegeleiding uitgelicht; het gebruik van de Effectenster binnen Laurens Thuiszorg Rotterdam
Rijdende oogpoli
Gamma-probe en echografisch geleide punctie van de schildwachtklier bij melanoom en
borstkankerpatiënten
Lange termijn littekenkwaliteit na brandwonden met een verschillende genezingstendens: een
pilot studie.
Het succes van radiotherapie voorspellen bij desmoid tumoren middels CTNNB1-mutaties.
Leskeukens St. Mattheusschool
Delier op de Kinder Intensive Care Hoe stellen we de diagnose?
Skills Simulator Da Vinci Robot
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