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H

et Wereldcongres over de ZvH start dit weekend. Volg @HDBuzzFeed voor
rechtstreekse berichten, kijk op HDBuzz.net voor het laatste nieuw en video’s, en
stuur ons uw vragen die wij kunnen stellen aan top ZvH wetenschappers

Oz Buzz - rechtstreeks van het
Wereldcongres over de ZvH
Het Wereldcongres over de ZvH is de grootste internationale bijeenkomst van ZvHwetenschappers, -zorgverleners en -familieleden. Het Wereldcongres 2011 start op 11
september in Melbourne, Australië.

We hopen dat het Oz Buzz logo duidelijk maakt dat het Wereldcongres gehouden wordt in
Australië
Onze hoofdredacteuren - dr. Jeff Carroll en dr. Ed Wild - gaan samen met de Emmy award
winnende omroeper Charles Sabine Oz Buzz presenteren - met een rechtstreekse
reportage vanaf het Wereldcongres. In de geest van HDBuzz gaan we op deze manier het
meest interessante wetenschapsnieuws toegankelijk maken voor de wereldwijde ZvH
gemeenschap.

Volg HDBuzzFeed op Twitter voor
1/3

rechtstreekse berichten
Gedurende het Wereldcongres zullen Ed en Jeff via Twitter rechtstreeks berichten plaatsen
over nieuws vanuit wetenschappelijke bijeenkomsten, in duidelijke taal. Dus als u het
allerlaatste nieuws meteen wilt horen, volg ons dan via @HDBuzzFeed.

Dagelijks het laatste nieuws op HDBuzz.net
Iedere avond zullen wij een nieuw bericht plaatsen op HDBuzz.net met daarin al het
wetenschappelijke nieuws van het Wereldcongres. Net als ieder ander HDBuzz artikel zal
dit te lezen zijn op HDBuzz.net, op de websites van ZvH verenigingen die met ons
samenwerken, en in uw mailbox als u hebt aangegeven dat u berichten van HDBuzz via de
mail wilt ontvangen.

Oz Buzz live op het podium
Op maandagavond 12 september en dinsdagavond 13 september presenteren Jeff, Ed en
Charles Oz Buzz live vanaf het podium, met daarin nieuwsberichten van die dag, diepte
interviews met top ZvH wetenschappers - in duidelijke taal - en ook vermakelijke weetjes
over de sociale kant van het congres en over de stad waar het congres gehouden wordt,
Melbourne.
De video van de live sessie zal binnen een paar uur te zien zijn via HDBuzz.net

Oz Buzz heeft u nodig!
Wij gaan iedere avond drie top wetenschappers interviewen - en wij verzoeken u vragen
voor hen aan ons op te sturen. Dus dit is uw kans om, vanuit de eerste hand, antwoord te
krijgen op een brandende vraag waar u al lang mee rondloopt. De wetenschappers die we
interviewen en de onderwerpen die daarbij aan bod komen, zijn:
Dr. Frank Bennett van Isis Pharmaceuticals - Therapie gericht op het uitzetten van het
gen
Dr. Tony Hannan van het Florey Neuroscience Institutes, Melbourne Omgevingsfactoren die het begin en het verloop van de ZvH kunnen beïnvloeden
Prof. Leslie Thompson van de University of California Irvine -Hoe wordt ons DNA en
het huntingtine gen chemisch veranderd door cellen.
Dr. Rachel Scahill van het University College London - Hoe kan MRI ons helpen om
klinisch onderzoek naar de ZvH te doen.
Prof. Steve Finkbeiner van het Gladstone Institute of Neurological Disease - Hoe gaan
cellen om met schadelijke eiwitten.
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Prof. Paul Muchowski van het Gladstone Institute - Kan het immuunsysteem
hersencellen helpen om te overleven.
U kunt ons uw vragen op een paar manieren toesturen:
Via een email naar worldcongress@hdbuzz.net
Tweet ons - @HDBuzzFeed
Plaats een video met uw vraag op YouTube en stuur ons de link via email of tweet
Vermeld a.u.b. bij uw vraag uw naam (of bijnaam) en in welk land u woont. U kunt uw vraag
insturen wanneer u wilt - voor of tijdens het congres - en de beste vragen zullen wij tijdens
de rechtstreekse interviews stellen.
Wij hopen dat u zult genieten van onze berichtgeving over het Wereldcongres - ons doel is
om te zorgen dat dit de meest toegankelijke internationale wetenschapsbijeenkomst wordt
die de ZvH gemeenschap ooit heeft meegemaakt.
De auteurs hebben geen belangenconflict te vermelden. Voor meer informatie over het
beleid rondom mogelijke belangenconflicten, zie FAQ…
GLOSSARIUM
klinisch onderzoek zeer zorgvuldig geplande experimenten, ontworpen om specifieke
vragen te beantwoorden omtrent het effect van een medicijn op mensen
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