Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige
taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH
gemeenschap.
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vanaf het Wereldcongres 2011 over de ZvH!
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In september zullen uw HDBuzz hoofdredacteuren Jeff Carroll en Ed Wild
weer samenwerken met de Emmy award winnende omroeper Charles
Sabine om u ‘Oz Buzz’ te kunnen brengen - het belangrijkste
wetenschappelijke nieuws vanaf het Wereldcongres over de ziekte van
Huntington in Melbourne, Australië - van 11 t/m 14 september 2011.

Het Wereldcongres over de Ziekte van
Huntington
Het Wereldcongres over de Ziekte van Huntington is de grootste
regelmatige bijeenkomst van personen met de Ziekte van Huntington
(ZvH), risicodragers, familieleden, vrienden, verzorgers, wetenschappers
en hulpverleners. Het is een unieke kans voor de wereldwijde ZvHgemeenschap om samen te komen en om van elkaar te leren.
Voor personen met de ZvH is het een geweldige kans om rechtstreeks te
horen over de nieuwste vooruitgang binnen de zoektocht naar
behandelingen voor de ZvH, om wetenschappers te ontmoeten die werken
aan de ZvH, en om erachter te komen wat werkt, wat niet en wat er
mogelijk aankomt. Praat met uw favoriete onderzoeker en bedank hen - of
1/4

vertel ze op te schieten!
Voor wetenschappers en hulpverleners
is het erg belangrijk om personen
waarbij de ZvH in de familie voorkomt
te leren kennen en te horen over hun
leven. Het is zeer motiverend voor een
wetenschapper, die wellicht de hele
dag in een microscoop zit te kijken, om
de mensen te ontmoeten die hij of zij
met het werk probeert te helpen.
Het Wereldcongres wordt om de twee
jaar gehouden. Dit jaar is het in
Melbourne, Australië - in het
Melbourne Conventie and Exhibitie
Centrum. Het is de eerste keer dat het
Wereldcongres buiten Europa of
Amerika plaatsvindt.
Het congres begint op zondag * 11
september 2011 * en eindigt op *
woensdag 14 september*.

Kom naar Melbourne voor het
Wereldcongres over de ziekte
van Huntington - of volg ons
online van waar u zich ook
bevindt op de wereld

Inschrijving is mogelijk via de internetpagina van het wereldcongres op
http://worldcongress-hd2011.org/. Familieleden krijgen een korting op de
inschrijvingskosten van 320 Australische dollar (ongeveer 240 US dollar,
240 euro of 210 Britse ponden).
HDBuzz heeft een voorproefje gehad op het programma van het congres
en we zijn erg blij met de kwaliteit en diversiteit van de sprekers en de
posterpresentaties.
Ons advies - bedel, leen of steel om naar Melbourne te kunnen gaan in
september.
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Aankondiging van … Oz Buzz!
We zijn blij te kunnen aankondigen dat uw HDBuzz hoofdredacteuren, Jeff
Carroll en Ed Wild, ’s avonds op het Wereldcongres een verslag ervan
zullen presenteren - wat we * Oz Buzz * noemen.
Oz Buzz zal u al het belangrijkste wetenschappelijke nieuws van het
Wereldcongres brengen, met de HDBuzz ethos: het laatste nieuws over
onderzoek - u aangeboden door wetenschappers - in duidelijke taal - voor
de wereldwijde ZvH-gemeenschap.
We zullen worden vergezeld door onze vriend, met een Emmy bekroonde
omroeper en voormalig NBC nieuwslezer, Charles Sabine. Charles zal
gastheer zijn van Oz Buzz en ervoor zorgen dat Jeff en Ed niet vervallen in
vakjargon en wetenschappelijke taal.
Wellicht bent u al bekent met het ‘trio’ van Charles, Ed en Jeff, en hun
populaire ‘Avondnieuws’ verslagen tijdens het Wereldcongres in Vancouver
in 2009 en de Euro-HD bijeenkomst in Praag in 2010. U kunt video’s van
deze verslagen, het zogenaamde ‘Avondnieuws’, online bekijken.

Wat is er nieuw aan Oz Buzz?
Met Oz Buzz willen we voortbouwen op het succes van onze vorige
verslagen zoals ‘Avondnieuws’, terwijl we met de onthulling van een nieuw
formaat een beetje dieper in de meest opwindende wetenschap van het
congres kunnen duiken.
Natuurlijk kan niet iedereen naar Melbourne komen. Dus we willen het
werkelijk wereldwijde karakter van het 2011 Wereldcongres benadrukken
door gebruik te maken van internet en sociale media-technologie en zo de
honderdduizenden personen die getroffen zijn door de ZvH over de hele
wereld te verbinden.
We willen nog niet te veel weggeven - maar kijk uit naar:
Twitter wetenschap-updates van het congres in real-time
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Live interviews, in duidelijke taal met de top wetenschappers en clinici
Online interactieve tekst en video vraag & antwoord sessies
Real-time video feeds van Oz Buzz
Speciale gasten

Bekijk deze ruimte
Wanneer we dichter bij september komen zullen we instructies plaatsen
over de manier waarop * u * kan communiceren met het Wereldcongres
via Oz Buzz.
In de tussentijd kunt u zich aanmelden voor de Twitter feed door het volgen
van * HDBuzzFeed * om onze live wetenschapsverslagen straks te
ontvangen vanuit Melbourne.
En vergeet niet om te kijken op http://worldcongress-hd2011.org/, waar u
het programma kunt inzien en u in kunt schrijven om het congres bij te
wonen.
We hopen u in Oz te zien!
De auteurs hebben geen belangenconflicten te verklaren. Voor meer
informatie over het beleid rondom mogelijke belangensconflicten, zie
FAQ…
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