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

Therapeutische conferentie video's nu online
Video's van de wetenschappelijke presentaties van Huntington's Disease Therapeutics
Conference februari 2011 online
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HDBuzz deed verslag van de door CHDI gehouden conferentie in februari 2011 vanuit Palm
Springs. Nu zijn er video’s van de vele wetenschappelijke presentaties om eens te bekijken.

De therapeutische conferentie
De jaarlijkse ZvH therapeutische conferentie over de ziekte van Huntington (ZvH),
georganiseerd door CHDI Foundation Inc., is een uniek platform voor ZvH-onderzoekers om bij
elkaar te komen, om opwindende bevindingen te delen, en samenwerkingsverbanden te starten
en partners te zoeken, wat het tempo van het onderzoek naar behandelingen voor de ZvH zou
kunnen versnellen.
CHDI is een ‘virtueel biotechnologie bedrijf’ zonder winstoogmerk, met als doelstelling “het snel
ontdekken en het realiseren van medicijnen die de ZvH kunnen vertragen of stoppen”. Het is de
grootste drijvende kracht achter de ontwikkeling van ZvH-behandelingen.
Kort nadat HDBuzz werd gelanceerd in januari, deden wij verslag vanaf de therapeutische
conferentie 2011, gehouden in Palm Springs, Californië. Onze dagelijkse verslagen van de
bijeenkomst gaven een overzicht in duidelijke taal van alle wetenschap die werd gepresenteerd
op deze conferentie - en dit was spannende materie!
U kunt onze verslagen vinden door te zoeken naar ‘CHDI’ op HDBuzz.net.

De video’s
Voor het eerst zijn video’s van vele wetenschappelijke presentaties nu online beschikbaar
gesteld. U kunt op de links hiernaast klikken om ze te bekijken.
Wees echter voorbereid op het volgende: deze presentaties werden aangeleverd door
wetenschappers, aan een zaal vol wetenschappers - dus ze zijn allen een stuk intensiever dan
een typisch HDBuzz artikel!
Wellicht is het daarom nuttig om onze dagelijkse conferentie verslagen te raadplegen bij het
bekijken van de video’s.
We juichen deze zet toe - het was een boeiende conferentie en de wetenschap verdiend het om
zoveel mogelijk mensen te bereiken. Wat HDBuzz betreft; is het online presenteren van een
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conferentie met behulp van videobeelden een grote stap voorwaarts.
HDBuzz ontvangt geen sponsoring van CHDI. Dr. Jeff Carroll and Dr. Ed Wild hebben
wetenschappelijk ZvH-werk gepresenteerd voor de CHDI, maar hebben hiervoor geen
honorarium ontvangen buiten de wetenschappelijke ondersteuning. Hun aanwezigheid bij de
CHDI conferentie werd ondersteund door het European Huntington's Disease Network (EHDN),
een onafhankelijk netwerk van ZvH-professionals en vrijwilligers, vanuit fondsen volstrekt
onafhankelijk van CHDI. Voor meer informatie over het beleid rondom mogelijke
belangensconflicten, zie FAQ…
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