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In aantocht: de ziekte van Huntington
Therapeutics Conference 2012
Ziekte van Huntington's Therapeutics Conference volgende week. Volg @HDBuzzFeed op
Twitter voor live updates!

Geschreven door Professor Ed Wild 22 november 2012 

Bewerkt door Dr Jeff Carroll Vertaald door Hans van der Leer 
Origineel gepubliceerd op 21 februari 2012

en oase van hoop in de woestijn: De jaarlijkse Ziekte van Huntington Behandelingen
Conferentie in Palm Springs, Californie, begint op 27 Februari. We zullen jullie op de
hoogte houden met live updates via Twitter en de website.

Een spannende tijd
Als we op het jaar 2011 mogen afgaan, dan denken we dat 2012 een belangrijk jaar wordt
voor onderzoek naar behandeling van de ziekte van Huntington.

Volg @HDBuzzFeed op Twitter voor live updates van de Conferentie

Het nieuwe jaar gaf ons al het goede nieuws van successen in ‘gene silencing’ (gen
uitschakeling) klinische testen in primaten en een duidelijke verbetering van ZvH muizen na
injectie van het ‘hersen vet’ GM1.

Jaarlijkse Therapeutische Conferentie
De afgelopen zeven jaar was de jaarlijkse ZvH Behandelingen Conferentie in Palm Springs,
Californië, een belangrijke gebeurtenis in de jacht op ZvH-geneesmiddelen. Hier wordt het
meest interessante en geavanceerde onderzoek naar ZvH-behandelingen aangekondigd en
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bediscussieerd. Het is ook een bijeenkomst waar de ZvH onderzoekers uit de hele wereld
bijeenkomt, om ideeën uit te wisselen en vruchtbare samenwerkingen te smeden en te
onderhouden.

De Conferentie begint al heel snel- maandag 27 Februari om precies te zijn. Jullie
stoutmoedige HDBuzz-reporters Ed Wild en Jeff Carroll zullen ‘undercover’ de conferentie
bijwonen om jullie de laatste nieuwtjes van het congres te brengen.

Primeurs uit de eerste hand
Elke dag zullen we live updates Twitteren van 9-18 uur, lokale tijd (dat is ongeveer vanaf 17
uur tot 2 uur in Europa). Volg @HDBuzzFeed nu op Twitter, en zorg dat je niets mist!

Als je liever een dagelijkse samenvatting hebt, check dan HDBuzz.net of één van de andere
ZvH-websites die HDBuzz-artikelen publiceren. We publiceren het nieuws van de dag elke
avond in een nieuw artikel, met onze bekende ‘slotconclusies’ om alles in perspectief te
zetten.

De komende weken zullen we jullie speciale verhalen en interviews met top
wetenschappers van de Conferentie brengen.

Neem contact op!
We horen graag ook van jullie! Dus stuur je vragen en reacties naar
palmsprings@hdbuzz.net of Twitter naar @HDBuzzFeed, nu of gedurende de conferentie.

Dus, volg ons, schrijf je in voor e-mail updates, en kijk regelmatig op de website. We kijken
met spanning uit naar een inspirerende Therapeutische Conferentie.

Dr Wild en Dr Carroll's inschrijfgeld voor de Behandelings Conferentie is kwijtgescholden
door CHDI Inc., de sponsoren van de Conferentie, maar hun aanwezigheid wordt mogelijk
gemaakt door HDBuzz en het Europese ZvH netwerk, met fondsen niet gelieerd aan CHDI.
CHDI heeft geen invloed gehad op de selectie van onderwerpen of de verslaggeving op
HDBuzz Voor meer informatie over het beleid rondom mogelijke belangenconflicten, zie
FAQ…
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