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

De HDBuzz Prijs voor jonge wetenschappelijke schrijvers
Aankondiging van de HDBuzz Prijs voor jonge wetenschappelijke schrijvers!
Geschreven door Dr Ed Wild op 22 juni 2012
Bewerkt door Dr Jeff Carroll; Vertaald door Lucres Nauta-Jansen
Origineel gepubliceerd op 3 mei 2012
We zijn blij de HDBuzz Prijs te kunnen aankondigen; een kans voor startende ZvH
onderzoekers om bij te dragen aan het wereldwijd verspreiden van ZvH onderzoeksresultaten,
hun werk gepubliceerd te zien en levensecht geld te winnen!

HDBuzz 2.0
Oplettende bezoekers van HDBuzz.net zullen al hebben opgemerkt dat er een nieuw logo is
verschenen bovenaan de lijst van ZvH associaties die ons werk zo genereus steunen. The
Griffin Foundation is een non-profit stichting van een familie uit Florida, USA, die
onderwijsprojecten steunt. De Foundation heeft een aanzienlijke donatie gedaan voor het werk
dat HDBuzz doet om het laatste wetenschapsnieuws aan de wereldwijde ZvH gemeenschap te
brengen. We voelen ons vereerd dat we deze genereuze gift hebben mogen ontvangen.
We gebruiken de steun van de Griffin Foundation om de
komende maanden enkele langverwachte updates en
verbeteringen in HDBuzz aan te brengen

Oproep aan alle ZvH wetenschappers
Na iets meer dan een jaar bestaat het HDBuzz team uit
negen schrijvers en we zoeken er nog meer. Daarom zijn
we blij dat we de HDBuzz Prijs voor Jonge
Wetenschappelijke Schrijvers kunnen aankondigen.

Zij is al begonnen aan haar
stuk… en jij?

De HDBuzz Prijs is bedoeld voor promovendi en postdoctorale onderzoekers die actief zijn
op het gebied van het ZvH onderzoek.
Deelnemers moeten een artikel schrijven van niet meer dan 1200 woorden, dat geschikt is voor
publicatie op HDBuzz, over een recent wetenschappelijk artikel over de ZvH of een
wetenschappelijk nieuwsbericht.
Behalve het artikel, moet elke inzending bestaan uit een samenvatting van niet meer dan 50
woorden, en - omdat we dol zijn op Sociale Media - een Tweet van niet meer dan 120 tekens,
inclusief spaties.
Deelnemers mogen zelf een artikel of onderwerp kiezen, maar we kunnen ook suggesties
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geven - stuur een e-mail naar prize2012@hdbuzz.net als je graag een suggestie wil.
De sluitingsdatum voor indiening is 31 augustus 2012. Aanmeldingen kunnen ingediend
worden per e-mail, als Word document, via prize2012@hdbuzz.net
Alle inzendingen dienen in het Engels te zijn geschreven . Tot onze spijt kunnen we
inzendingen in andere talen niet in behandeling nemen.

Echte prijzen!
De prijswinnaars zullen bekend gemaakt worden in de herfst (of het najaar, wat je wilt) van
2012.
Het winnende artikel wordt gepubliceerd op HDBuzz, zal worden vertaald in elf talen, en
verspreid worden onder vele websites van ZvH gemeenschappen over de hele wereld.
De winnaar ontvangt £500.
De artikelen van de overige deelnemers die in de top tien zijn geëindigd zullen ook worden
gepubliceerd op HDBuzz en zij ontvangen ieder £150.

Tips voor succesvol schrijven
Bij twijfel: maak het simpeler.
Ga ervan uit dat je lezer geïnteresseerd is in de ZvH en
graag iets leert, maar geen wetenschappelijke
achtergrond heeft.
Leg alles dat het niveau van de middelbare school
overstijgt uit, in hapklare brokjes. Doe dan een stapje
terug en leg de middelbare school wetenschap uit.
Maak ruimschoots gebruik van metaforen, analogieën,
humor, en onzin.

De kleine lettertjes

“

Maatschappelijke
betrokkenheid is
belangrijk in de
opleiding van elke
onderzoeker, dus
behalve het geld, levert
het ook een verbetering
van het CV op voor de
ambitieuze jonge ZvH
onderzoeker

”

Het oordeel van de redacteur is definitief, daarover kan niet worden gecorrespondeerd. Door
een stuk in te dienen ga je akkoord met de mogelijkheid dat je artikel geredigeerd kan worden

op stijl en inhoud, publicatie via HDBuzz.net en uitgave op basis van de Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License, inclusief vertaling en vrije mogelijkheid tot inkorten.
Alle inzendingen worden gecontroleerd op plagiaat en gediskwalificeerd als daarvan sprake
blijkt. Mogelijke bijwerkingen bestaan uit ongecontroleerd braken. Liften kunnen zowel omlaag
als omhoog gaan.

Help ons mensen te dwingen!
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Of je nu een Principal Investigator (dat is een Grote Baas in Telegraaf termen) of iemand uit een
ZvH familie bent: de kans bestaat dat je een jonge onderzoeker kent die goed kan schrijven en
de gave heeft dingen helder uit te leggen.
Als je die kent, breng ze dan met ons in contact, of stuur ze dit artikel, zodat ze kunnen
overwegen om mee te dingen naar de prijs.
‘Het betrekken van publiek en patiënten’ is belangrijk in de opleiding van van elke
wetenschapper, dus behalve de kans dat ze een geweldige, niet te versmaden pot met geld
kunnen winnen, is dit ook iets dat het CV van elke jonge, ambitieuze onderzoeker kan
opkrikken.
Dus, slimneuzen - neem contact op en ga aan de slag!
Dit artikel is sinds de eerst publicatie aangepast om te benadrukken dat alle inzendingen
in het Engels geschreven moeten worden
De auteurs hebben geen belangenconflicten te verklaren. Voor meer informatie over het beleid
rondom mogelijke belangensconflicten, zie FAQ…

© HDBuzz 2011-2017. De inhoud van HDBuzz mag vrij gedeeld worden met anderen, onder de
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
HDBuzz is geen bron van medisch advies. Voor meer informatie ga naar hdbuzz.net
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