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Dirk	Jan	Stenvers,	18	april	2017	

STELLINGEN	
behorende	bij	het	proefschrift:		

Light,	the	circadian	timing	system,	and	type	2	diabetes	
	

In	de	rat	veroorzaakt	blootstelling	tijdens	de	nacht	aan	licht	met	de	intensiteit	van	
kaarslicht	een	sterke	verstoring	van	het	slaap-waakritme,	door	de	inductie	van	een	
vrijloopritme	in	de	hersenklok,	de	nucleus	suprachiasmaticus.	Dit	proefschrift			
	
In	de	mens	veroorzaakt	de	zonsopgang	via	het	autonome	zenuwstelsel	een	stijging	
van	de	plasma	glucose-	en	triglyceridespiegels,	om	het	lichaam	voor	te	bereiden	op	
de	periode	van	activiteit.	Dit	proefschrift	
	
Patiënten	met	 overgewicht	 en	 type	 2	 diabetes	 vertonen,	 vergeleken	met	 gezonde	
proefpersonen,	 een	 sterke	 afname	 van	 de	 diurnale	 ritmes	 in	 de	 expressie	 van	
klokgenen	en	metabole	genen	in	vetweefsel.	Dit	proefschrift	
	
In	 de	mens	 vertonen	 postprandiale	 galzoutexcursies	 in	 de	 systemische	 circulatie	
géén	diurnaal	ritme.	Dit	proefschrift	
	
Desynchronisatie	 tussen	componenten	van	het	circadiane	system	en	de	dagelijkse	
ritmes	 van	 voedselinname/vasten,	 activiteit/slaap	 en	 licht/donker,	 kan	 een	 rol	
spelen	in	de	pathofysiologie	van	het	metabool	syndroom.	Dit	proefschrift	
	
Het	 is	 een	 enorme	 uitdaging	 om	 de	 glykemische	 regulatie	 te	 verbeteren	 van	
ongemotiveerde,	slecht	gereguleerde	patiënten	met	type	2	diabetes.		
Persoonlijke	ervaring	op	de	polikliniek	interne	geneeskunde	
	
Het	 is	 een	 enorme	uitdaging	om	de	 glykemische	 regulatie	 te	 verbeteren	 van	 zeer	
gemotiveerde,	 goed	gereguleerde	patiënten	met	 type	2	diabetes	die	meedoen	aan	
een	klinische	trial.	Dit	proefschrift	
	
Wanneer	 na	 een	 in	 het	 zenuwstelsel	 gelokaliseerde	 lesie	 een	 specifieke	 functie	
wegvalt	betekent	dit	niet	 zonder	meer	dat	onder	normale	omstandigheden	alleen	
het	geledeerde	systeem	voor	deze	functie	verantwoordelijk	is.			
Stelling	bij	het	proefschrift	van	JW	Stenvers	
	
Op	 de	 fiets	 gaat	 alles	wel	 langzaam	 /	maar	 toch	 nog	 behoorlijk	 hard.	 /	Wie	 heel	
goed	 luistert	aan	een	stilstaand	/	horloge	hoort	een	zacht	 tikken.	/	Waar	blijft	de	
tijd?	Om	daar	over	na	/	te	denken	hebben	wij	het	zwerk.		
Rutger	Kopland,	De	drie	mogelijkheden	van	het	menselijk	denken	
	
The	delivery	of	medical	care	is	to	do	as	much	nothing	as	possible.		
Samuel	Shem,	Laws	of	the	House	of	God	
	
Early	to	bed	and	early	to	rise,	makes	a	man	healthy,	wealthy	and	wise.	Spreekwoord	


