Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige
taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH
gemeenschap.

De HDBuzz Prijs 2013 voor Jonge
Wetenschappelijke Schrijvers
Aankondiging van de HDBuzz prijs 2013 voor Jonge
Wetenschappelijke Schrijvers
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Bewerkt door Dr Jeff Carroll; Vertaald door Hans van der Leer
Origineel gepubliceerd op 2 september 2013
Het doet ons deugd dat we de HDBuzz Prijs 2013 mogen aankondigen,
een kans voor vroeg in de carrière staande wetenschappers om ziekte van
Huntington (ZvH) wetenschap te delen met de wereldbevolking, hun werk
gepubliceerd zien worden en een som van 500 dollar in Amazontegoedbonnen winnen!

Een oproep aan alle ZvH-wetenschappers
Na het succes van de eerste HDBuzz prijs vorig jaar zoeken wij weer naar
jonge wetenschappers met een talent om research naar buiten te brengen
op een duidelijke en creatieve manier.
Zodoende zijn we verheugd om de
2013 HDBuzz Prize voor **Young
Science Writers opnieuw aan te
kunnen kondigen.
De HDBuzz Prijs staat open voor
promovendi en postdoctorale
onderzoekers met een actieve

Inzendingen moeten worden
ingediend voor 15 november
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betrokkenheid bij alle aspecten van het
ZvH-onderzoek.
Deelnemers moeten een artikel
schrijven van maximaal 1200

2013. Stuur een email naar
prize2013@hdbuzz.net voor
vragen en voor
onderwerpsuggesties.

woorden, geschikt voor publicatie door HDBuzz, over een recent ZvHonderzoekspaper.
Naast het artikel moet elke inzending het volgende bevatten:
een titel van niet meer dan 10 woorden
een voorpagina samenvatting van niet meer dan 50 woorden
een tweet van niet meer dan 115 leestekens, inclusief spaties
minimaal één verwijzing naar een “peer-reviewed” artikel over het
onderwerp van het stuk

Inspiratie nodig?
Deelnemers zijn vrij om elk onderzoekspaper of onderwerp te kiezen, maar
we stellen ook graag onderwerpen voor. Je kunt niet schrijven over je
eigen werk of over een onderzoek waar je direct bij betrokken bent. Stuur
een email naar prize2013@hdbuzz.net als je een aantal suggesties nodig
hebt.
De sluitingsdatum voor inzendingen is Friday 15th November om 17.00
uur Londense tijd.
Inzendingen moeten per email worden ingediend, in Word-document
formaat, via: prize2013@hdbuzz.net.
Alle inzendingen moeten in het Engels geschreven zijn . Het spijt ons
dat inzendingen in andere talen van deelname uitgesloten moeten worden.

Prijzen!
De winnaars worden bekend gemaakt in december 2013.
Het winnende artikel zal gepubliceerd worden op HDBuzz, vertaald worden
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in 11 talen en verspreid worden naar tientallen andere bij de ZvHgemeenschap betrokken websites over de hele wereld.
De winnaar zal de Amazon tegoedbonnen met een waarde van 500
USD ontvangen in een munteenheid naar keuze.
Maximaal vijf achtervolgers zullen ook hun artikel gepubliceerd zien,
waarvoor zij 200 USD aan Amazon tegoedbonnen ontvangen.
Publieke betrokkenheid is van belang voor de training van iedere
wetenschapper, dus los van het geld, zal dit het CV van elke enthousiaste
jonge ZvH-onderzoeker verbeteren.

Tips voor succesvol
schrijven
1. Verdiep je eens in diverse HDBuzz
artikelen voordat je begint, om een
goed gevoel te krijgen omtrent onze
toon en stijl.
2. Mocht je twijfelen, vereenvoudig dan
je taalgebruik.

“

‘Publieke en patiënt
betrokkenheid’ is
belangrijk voor de
training van elke
wetenschapper.

”

3. Ga ervan uit dat je lezer geïnteresseerd is in de ZvH en bereid is om te
leren, maar geen formele wetenschappelijk achtergrond heeft.
4. Verduidelijk alles wat verder gaat dan middelbare school kennis in
“hapklare stappen”. Ga dan terug en leg de HBO/universitaire kennis uit.
5. Gebruik metaforen, analogieën, humor en gekkigheid in ruime mate.
6. Vergeet niet om de limitaties te onderzoeken van waar je over schrijft en
probeer uit te leggen wat er verder nodig is om behandelingen voor de
ZvH dichterbij te brengen.
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7. Voel je vrij om gebruik te maken van simpele diagrammen, pakkende
foto’s of plaatjes die je kunnen helpen het artikel te illustreren. Vermijd
echter afbeeldingen die tekst bevatten, omdat dit vertaalproblemen
geeft.

De kleine lettertjes
De beslissing van de redactie is definitief en hierover zal geen
correspondentie worden gevoerd. Door een artikel in te dienen, ga je
akkoord met de bewerking van je artikel betreffende de stijl en inhoud. Ook
ga je akkoord met de publicatie ervan op HDbuzz.net, alsmede introductie
onder de Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License ,
inclusief vertaling en onbeperkte verspreiding. Winnaars stemmen ermee
in om bij naam genoemd te worden op HDBuzz.net. Deelname is niet
mogelijk voor eerdere prijswinnaars, maar deelnemers die voorheen geen
prijs hebben gewonnen zijn van harte welkom om het opnieuw te proberen.
Alle inzendingen zullen worden onderzocht op plagiaat en worden
gediskwalificeerd als daar bewijs van gevonden wordt. Mogelijke
bijwerkingen zijn ongecontroleerd overgeven. Liften kunnen zowel dalen
als stijgen.

Help ons potten te breken!
Of je nu een Hoofd Onderzoeker bent (dat is de ‘top techneut’ in
roddelblad-taal) of een ZvH familielid, de kans is groot dat je een jonge
wetenschapper kent met een vlotte manier van schrijven en een talent voor
communicatie.
Mocht dit zo zijn, breng ze dan met ons in contact of wijs hen de weg naar
dit artikel, zodat ze na kunnen denken over deelname aan de HDBuzz prijs
2013.
‘Publieke en patiënten betrokkenheid’ is belangrijk voor de training van
elke wetenschapper, dus afgezien van de kans op het krijgen van deze
heerlijke prijzen, zal dit het CV van elke enthousiaste jonge ZvH4/5

onderzoeker verbeteren.
De auteurs hebben geen belangenconflicten te verklaren. Voor meer
informatie over het beleid rondom mogelijke belangensconflicten, zie
FAQ…

Geschiedenis van het artikel
17 september 2013
Eerst gepubliceerd
17 september 2013
Kleine veranderingen
 17 september 2013
Kleine veranderingen
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