
J

Binnenkort vanuit het Huntington's Disease
World Congress 2013: Buzzilia!
HDBuzz presenteert ‘Buzzilia’, verslagen van het congres over de ZvH van 2013 in Rio de
Janeiro, vanaf zondag 15 sept

Geschreven door Professor Ed Wild 6 november 2013 

Bewerkt door Dr Jeff Carroll Vertaald door Lieke Klein Haar 
Origineel gepubliceerd op 8 september 2013

eff Carroll en Ed Wild zullen verslag doen van het meest populaire
wetenschappelijke nieuws van het Wereldcongres over de ziekte van Huntington
van 2013 in Rio de Janeiro, van zondag 15 tot woensdag 18 september, in een

speciale rubriek die we Buzzilia noemen!

Het wereldcongres over de ziekte van
Huntington
Het wereldcongres over de ziekte van Huntington is de grootste reguliere vergadering van
mensen die te maken hebben met de ZvH; familieleden, vrienden, verzorgers,
wetenschappers en gezondheidswerkers. Dit jaar, voor de allereerste keer, wordt het
congres gehouden in Latijns-Amerika – in Rio de Janeiro, Brazilië .

Kijk uit naar veel spannend nieuws over ZvH-onderzoeken vanuit het prachtige Rio.
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Families in Zuid-Amerika, vooral die in Venezuela, waren van cruciaal belang voor de
ontdekking van de genetische oorzaak van de ZvH, en de ziekte blijft daar meer algemeen
voorkomen dan elders. In de afgelopen jaren zijn er grote stappen gemaakt in Latijns-
Amerika voor mensen die te maken hebben met de ZvH – inclusief de vestiging van het
Zuid-Amerikaanse ZvH-netwerk, de Red Latino-Americana de Huntington (RLAH) , en een
grote toename van de onderzoeksactiviteit. Het is dus geweldig om te zien dat het
wereldcongres daar gehouden wordt voor de eerste keer.

Het wereldcongres van de ziekte van Huntington is een unieke kans voor de wereldwijde
ZvH-gemeenschap om samen te komen, en voor mensen om van elkaar te leren en nieuws,
vooruitgang en opwinding te delen.

Voor familieleden is het een geweldige kans om rechtstreeks te horen over de laatste
ontwikkelingen in de zoektocht naar behandelingen voor de ZvH, om wetenschappers te
ontmoeten en om uit te vinden wat werkt, wat niet werkt en wat er aan staat aan te komen.
Praat met je favoriete onderzoekers en bedank hen – of vertel ze om op te schieten!

Voor wetenschappers en zorgprofessionals is het een waardevolle tijd om familieleden van
mensen met de ZvH te ontmoeten en te horen over hun levens. Het is ongelooflijk
motiverend voor wetenschappers om de mensen te ontmoeten die geholpen worden door
het onderzoek dat zij verrichten.

Aangekondigd … Buzzilia!
We zijn verheugd om te kunnen aankondigen dat uw HDBuzz hoofdredacteuren, dr. Jeff
Carroll en dr. Ed Wild, een avondlijke workshop zullen presenteren op het wereldcongres. In
overeenstemming met een inmiddels gevestigde traditie van vreselijke woordspelingen –
herinnert u zich Oz Buzz and EuroBuzz? – noemen we het verslag van dit jaar Buzzilia!

“Buzzilia brengt u al het populaire wetenschappelijke nieuws van het wereldcongres, met
het HDBuzz ethos: het laatste onderzoeksnieuws – aan u gebracht door wetenschappers
– in duidelijke taal – voor de wereldwijde ZvH-gemeenschap. ”

Buzzilia brengt u al het populaire wetenschappelijke nieuws van het wereldcongres, met het
HDBuzz ethos: het laatste onderzoeksnieuws – aan u gebracht door wetenschappers – in
duidelijke taal – voor de wereldwijde ZvH-gemeenschap. Speciale gasten zullen zich bij ons
voegen voor interviews, nieuwsberichten en nog wat meer luchtige rubrieken ter informatie
en vermaak.

Buzzilia wordt ondersteund door de ‘World Congress Organizing Commissie’ en onze
financierende partners.

Natuurlijk is niet iedereen in de mogelijkheid om naar Rio af te reizen. Dus om werkelijk het
mondiale karakter van de ZvH-gemeenschap te benadrukken, zullen we weer gebruik
maken van internet en sociale media om contact te maken met de honderdduizenden
mensen over de hele wereld die te maken hebben met de ZvH.
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© HDBuzz 2011-2023. 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
Gegenereerd op 23 mei 2023 — Gedownload van https://nl.hdbuzz.net/137

We zullen elke dag nieuwsupdates van het congres publiceren op HDBuzz.net, en de
volledige video van onze verslaggeving online kort daarna.

We kijken ernaar uit u te ontmoeten in Rio, of online, voor een week met spannende
nieuwsupdates van het wereldcongres.

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