Jaarverslag 2016 Stichting Coolsingel
Het bestuur van de Stichting Coolsingel heeft tweemaal vergaderd over de subsidieaanvragen, op 10 mei
en op 15 november 2016.
Er zijn in 2016 59 subsidieaanvragen ingediend. Daarvan zijn er 26 gehonoreerd.
In totaal is € 555.000,- subsidie toegekend in 2016. Dat is 13% van het aangevraagde subsidiebedrag.
Hierna volg een overzicht van de projecten die subsidie hebben gekregen:
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Tillift
Behandeling van post-traumatische osteitis met Cerament-meropenem
Gezondheid van de hersenen na zwangerschapsvergiftiging
Predictiemodel om slagingskans endoscopische behandeling van bep. galwegvernauwingen te
voorspellen
Chemotherapie via leverpomp bij galwegkanker of leveruitzaaiingen van darmkanker
Winkelman project (Validatiestudie Biomarker op uitzaaiingen van dikke darmkanker naar de lever)
Adjuvante dendritische cel therapie na cytoreductieve chirurgie en hypertherme intraperitoneale
chemotherapie (HIPEC) voor peritoneaal mesothelioom
Is een wondcatheter met lokaal anesthetica morfine sparend bij baby’s na buikchirurgie?
‘Spoedhuis, ondersteuning voor ouders bij de herkenning van ernstige infecties bij hun kind met
koorts’
Chronische wonden bij diabetes patiënten genezen met fibrine
Ontwikkeling en pilottesting wondzorgcommunicatieplatform Exsudo
Circulerend tumor DNA als potentiele biomarker voor hoog risico oogmelanomen
Risicofactoren voor taalontwikkelingsproblemen bij te vroeg geboren kinderen: een
vervolgonderzoek op 9-jarige leeftijd.
Kerstconcert voor ouderen uit wooncentra, verpleeghuizen,
IBD verbeter project : een kwaliteits -EIS (endoscopische inflammatie score)
Beoordeling doelmatigheid van de histaminedrempel bepaling ten behoeve van de diagnose astma
in een huisartsen laboratorium.
Verbeteren van de kwaliteit van leven & langetermijnuitkomsten van patiënten na IC-opname door
Virtual Reality.
Nieuwe diagnostische test voor bacteriële longontsteking: een diagnostische doorbraak bij
behandeling van longontstekingen?
Behandeling van pijn en gevoelloosheid in de voeten van diabeten
Project Muziek als Medicijn
Verder met robots'
CODECS-studie, COgnitive Deficits in Cerebellar Stroke
Herkenning van ziekte bij te vroeg geboren baby’s door trendanalyse van bewakingsgegevens.
Detectie van sociaal alcoholgebruik bij zwangeren met behulp van Phosphatidylethanol meting in
bloed
Handdesinfectie feedback-systeem bij de zorg voor prematuur geboren kinderen. (Couveuse
stoplicht)
Familiekamers in het Erasmus MC
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