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Nederlandse samenvatting
De studies in dit proefschrift beschrijven de relatie tussen de hersenen, voeding en 
metabolisme in gezonde slanke mensen, mensen met overgewicht en patiënten 
met type 2 diabetes (T2D). Achtereenvolgens rapporteren we studies over 1) 
veranderingen in het serotonine- en dopaminesysteem in de hersenen onder 
verschillende metabole condities, 2) de invloed van het tijdstip van eten tijdens 
een hypocalorisch dieet op de hersenen, insuline gevoeligheid en hoeveelheid 
levervet en 3) het acute effect van blootstelling aan licht op glucose- en lipiden 
metabolisme. 

Deel I
Het serotonine- en dopaminesysteem in de hersenen spelen een belangrijke rol bij 
voedselinname, gewichtsregulatie en glucose metabolisme. Waar de anorexigene 
effecten van serotonine in de hypothalamus voornamelijk verantwoordelijk zijn 
voor energiehomeostase, is dopamine vooral betrokken bij het beloningssysteem 
in het striatum. Eerder onderzoek bij knaagdieren en mensen heeft laten zien 
dat verstoring van beide systemen een rol speelt bij obesitas en bij de metabole 
consequenties daarvan. In mensen is het echter lastig om serotonine en 
dopamine in de hersenen direct te meten. Met behulp van de radioactieve tracer 
123I-FP-CIT, welke aan de serotoninetransporter (SERT) en dopaminetransporter 
(DAT) bindt, is het mogelijk om door middel van SPECT deze systemen separaat 
te visualiseren. In hoofdstuk 2 hebben we SERT in het diencephalon, en meer 
specifiek in de hypothalamus, als DAT in het striatum onderzocht bij slanke en 
obese mensen. Hierbij vonden we een trend richting verlaagde SERT binding in 
de hypothalamus in obese mensen in vergelijking met slanke proefpersonen. 
Tot op heden is het echter onduidelijk of dit een verhoging of een verlaging van 
extracelullaire serotonineconcentraties reflecteert. Aangezien serotonine de 
hongerprikkel onderdrukt en de eetlust remt, nemen we aan dat de verlaagde 
SERT binding in obese mensen samenhangt met minder serotonine in de synaps. 
Dit sluit aan bij eerdere bevindingen die lieten zien dat minder serotonine in obese 
dieren en mensen leidt tot minder SERT binding en bovendien ook leidt tot een 
stijging van de voedselinname. Daarnaast vonden we een significante verlaging 
van SERT binding in het diencephalon (wat grotendeels bestaat uit de thalamus 
en hypothalamus) in obese insuline resistente proefpersonen in vergelijking met 
zowel slanke als obese proefpersonen zonder insuline resistentie. Deze data 
suggereren dat het diencephale serotoninesysteem naast voedselinname ook 
een rol speelt bij glucose metabolisme, onafhankelijk van lichaamsgewicht. 
Toekomstige studies zijn nodig om het exacte mechanisme te ontrafelen en de 
vraag te beantwoorden welke structuren in het diencephalon verantwoordelijk 
zijn voor onze bevindingen. In tegenstelling tot SERT, vonden we geen verschil 
in DAT binding in het striatum tussen slanke en obese proefpersonen alsmede 
tussen obese insuline gevoelige en obese insuline resistente proefpersonen. 
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Deel II
Voor veel mensen met overgewicht en obesitas is het een grote uitdaging om 
af te vallen en om gewichtsverlies vast te houden. Gewichtstoename na diëten 
wordt onder andere veroorzaakt door fysiologische aanpassingen als reactie 
op verminderde energie-inname om te voorkomen dat verder gewichtsverlies 
optreedt. Zo gaat in reactie op gewichtsverlies het energieverbruik omlaag en 
treedt er een verstoring van het honger- en verzadigingssysteem op, wat onder 
andere de inname van calorierijk voedsel stimuleert. Uit recent onderzoek is 
gebleken dat niet alleen de hoeveelheid calorieën belangrijk zijn, maar dat het 
tijdstip van eten ook een rol speelt bij gewichtsregulatie. Zo heeft een eerdere 
studie laten zien dat obese mensen die tijdens een hypocalorisch dieet het 
grootste gedeelte van de calorieën in de ochtend nuttigen succesvoller waren in 
het voortzetten van gewichtsverlies in de periode na het dieet, terwijl de groep 
die het grootste gedeelte van de calorieën in de avond at gewichtstoename liet 
zien. In hoofdstuk 3 geven we een overzicht van studies die hebben gekeken naar 
de relatie tussen het tijdstip van eten, lichaamsgewicht, glucose metabolisme 
en het serotoninesysteem. Daarbij beschrijven we hoe deze systemen elkaar 
kunnen beïnvloeden en komen we tot een nieuwe hypothese: het tijdstip van eten 
kan energiemetabolisme beïnvloeden via terugkoppeling naar serotonine-rijke 
hersengebieden zoals de raphe, hypothalamus en de nucleus suprachiasmaticus 
(SCN). Om deze hypothese te toetsen en om de link tussen het tijdstip van 
eten en gewichtsregulatie/glucose metabolisme te ontrafelen, hebben we een 
gerandomiseerde interventie studie opgezet waarbij we het effect van het tijdstip 
van eten op SERT en DAT in de hersenen, eetgedrag en glucose metabolisme 
hebben onderzocht tijdens een hypocalorisch dieet. Hierbij aten obese insuline 
resistente mannen gedurende 4 weken 50% minder calorieën, waarbij de ene 
helft van de groep de meeste calorieën in de ochtend at (ontbijtgroep) en de 
andere helft de meeste calorieën in de avond (dinergroep). Als eerste hebben 
we laten zien dat gewichtsverlies, conform de literatuur, gepaard gaat met een 
daling van het rustmetabolisme (hoofdstuk 6). Verder vonden we na het dieet een 
stijging van neurale activatie bij het zien van calorierijk voedsel in het pallidum 
en putamen. Eveneens zagen we een daling van circulerend leptine en een 
stijging van ghreline na gewichtsverlies (hoofdstuk 4 en 5). Al deze bevindingen 
stimuleren eerdergenoemde gewichtstoename na een dieet. Verder zagen we 
geen effect van gewichtsverlies op DAT binding in het striatum en SERT binding 
in (hypo)thalamus (hoofdstuk 4). 

Hierna hebben we de effecten van het tijdstip van eten tijdens het dieet onderzocht. 
In hoofdstuk 4 laten we zien dat de DAT binding in het striatum stijgt in de 
ontbijtgroep en daalt in de dinergroep na gewichtsverlies. Tegen de verwachting 
in vonden we geen verschillen in SERT binding in de hypothalamus tussen de 
groepen. Verrassend genoeg zagen we een daling in SERT binding in de thalamus 
in de groep die de hoofdmaaltijd in de ochtend at en een stijging in de groep 
die de hoofdmaaltijd in de avond at. Vervolgens hebben we ons in hoofdstuk 
5 gericht op de effecten van het tijdstip van eten op neurale activatie in reactie 
op calorierijk voedsel. Dit hebben we met behulp van fMRI onderzocht waarbij 
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de proefpersonen plaatjes van calorierijk en caloriearm voedsel te zien kregen. 
Hierbij vonden we bij de ontbijtgroep een afname in neurale activatie bij het zien 
van plaatjes van calorierijk voedsel in de nucleus caudatus. Omgekeerd vonden 
we bij de dinergroep juist een toename van neuronale activatie in dit gebied. Deze 
veranderingen waren onafhankelijk van de daling in lichaamsgewicht, calorische 
intake en specifieke macronutriënten. 

Onze data suggereren dat veranderingen in het dopaminesysteem een rol 
spelen bij het eerder genoemde tijdstipafhankelijke effect van eten tijdens een 
dieet op duurzaam gewichtsverlies. De stijging van de striatale DAT binding 
in de ontbijtgroep kan het gevolg zijn van een toename in extracellulaire 
dopamineconcentraties. Eerdere studies hebben aangetoond dat dit gepaard 
gaat met minder voedselinname. Dus het eten van de grootste maaltijd in de 
ochtend zou de calorische inname kunnen verminderen via een toename in 
extracellulaire dopamineconcentraties. Verder hebben humane studies laten 
zien dat verhoogde striatale neurale activatie door visuele prikkeling van 
calorierijk eten, negatief geassocieerd is met gewichtsverlies en de handhaving 
hiervan. De verlaging in neurale activatie in de ontbijtgroep kan dus bijdragen aan 
verminderde voedselinname. Als we beide onderzoeken combineren kunnen we 
concluderen dat het eten van een grote maaltijd in de ochtend tijdens een dieet 
een positief effect heeft op zowel de neurale activatie bij het zien van calorierijk 
eten als op de dopamine transmissie. Toekomstige studies moeten uitwijzen of 
dit ook de daadwerkelijke voedselinname na het dieet beïnvloedt. Tot op heden 
is er weinig bekend over de rol van de thalamus in relatie tot voedselinname. Wel 
is al langer bekend dat de thalamus een belangrijke rol speelt als schakelstation 
tussen sensorische input vanuit het ruggenmerg, hersenstam en hypothalamus 
en hogere (sub)corticale hersengebieden.

Tot slot hebben we in deze interventiestudie gekeken of het tijdstip van eten tijdens 
calorische restrictie invloed heeft op ritmes in glucose- en energiemetabolisme 
alsmede het levervet. In hoofdstuk 6 laten we zien dat gewichtsverlies voor 
een verbetering van de endogene glucose productie en hepatische- en perifere 
insulinegevoeligheid zorgt, maar dat het tijdstip van eten hier geen invloed op 
heeft. Verder hebben we aangetoond dat de daling in rustmetabolisme, als 
gevolg van het gewichtsverlies, onafhankelijk is van het tijdstip van eten. Ten 
slotte hebben we laten zien dat gewichtsverlies zorgt voor een vermindering in 
levervet, maar dat het tijdstip van eten hier geen invloed op heeft. Concluderend 
hebben we dus aangetoond dat gewichtsverlies zorgt voor een verbetering in 
insulinegevoeligheid en levervet ongeacht het tijdstip van eten. 

Deel III  
Naast het tijdstip van eten hebben verschillende studies aangetoond dat 
blootstelling aan licht invloed heeft op metabolisme. In hoofdstuk 7 geven we 
een overzicht van studies die acute en chronische effecten van blootstelling 
aan licht op voedselinname, lichaamsgewicht en glucose metabolisme hebben 
onderzocht. Ten slotte hebben we in hoofdstuk 8 gekeken naar het acute effect 
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van blootstelling aan kunstlicht op glucose- en vetmetabolisme in gezonde slanke 
mannen en in obese mannen met T2D. Hierbij vonden we dat acute blootstelling 
aan fel licht (4000 lux) in vergelijking met gedimd licht (10 lux) geen invloed 
heeft op de nuchtere- en postprandiale glucoseconcentraties in slanke gezonde 
mannen. Wel vonden we in deze groep hogere nuchtere- en postprandiale 
triglycerideconcentraties na blootstelling aan fel licht in vergelijking met gedimd 
licht. Daarnaast hebben we aangetoond dat in obese mannen met T2D blootstelling 
aan fel licht zorgt voor een stijging van de nuchtere glucoseconcentraties en 
van de postprandiale glucose- en triglycerideconcentraties. Verder vonden we 
in zowel slanke als obese mannen met T2D een stijging van de activiteit van het 
sympathisch zenuwstelsel. Aangezien eerdere studies hebben aangetoond dat 
het autonome zenuwstelsel betrokken is bij glucose metabolisme, zouden de 
gevonden verschillen in glucose- en triglycerideconcentraties verklaard kunnen 
worden door de licht-geïnduceerde activatie van het sympathische zenuwstelsel. 
Als laatste vonden we dat blootstelling aan fel licht zorgt voor verhoogde honger- 
en verzadigingsscores in de obese manen met T2D.
Concluderend hebben we in dit proefschrift laten zien dat SERT binding in het 
diencephalon is verlaagd in obese insuline resistente mensen en dat er een trend 
is richting SERT verlaging in de hypothalamus van obese mensen. Verder hebben 
we laten zien dat het eten van een grote maaltijd in de ochtend tijdens een 
hypocalorisch dieet zowel DAT in het striatum als SERT in de thalamus verhoogt 
en dat deze interventie neurale activatie, bij het zien van calorierijk eten, verlaagt in 
de nucleus caudatus. Tot slot hebben we aangetoond dat acute blootstelling aan 
fel licht zowel glucose- en triglycerideconcentraties als hongerscores verhoogt. 
Toekomstige studies moeten uitwijzen op welk tijdstip van de dag en onder welke 
lichtconditie een maaltijd het best gegeten kan worden om de voedselinname, 
het lichaamsgewicht en het glucose metabolisme te optimaliseren. 



226  |  Author affiliations

Author affiliations
Dr. Ir. Mariëtte T. Ackermans
Department of Clinical Chemistry, laboratory of Endocrinology, Academic Medical 
Center (AMC), University of Amsterdam, The Netherlands 

Dr. Sofie M. Adriaanse 
Department of Nuclear Medicine, Academic Medical Center (AMC), University of 
Amsterdam, The Netherlands 

Dr. Peter H. Bisschop
Department of Endocrinology & Metabolism, Academic Medical Center (AMC), 
University of Amsterdam, The Netherlands 

Prof. dr. Jan Booij
Department of Nuclear Medicine, Academic Medical Center (AMC), University of 
Amsterdam, The Netherlands 

Prof. dr. Eric Fliers
Department of Endocrinology & Metabolism, Academic Medical Center (AMC), 
University of Amsterdam, The Netherlands 

Prof. dr. Susanne E. la Fleur
Department of Endocrinology & Metabolism, Academic Medical Center (AMC), 
University of Amsterdam, The Netherlands 

Prof. dr. Andries Kalsbeek
Department of Endocrinology & Metabolism, Academic Medical Center (AMC), 
University of Amsterdam, The Netherlands 
Hypothalamic Integration Mechanisms, Netherlands Institute for Neuroscience, 
Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, The Netherlands 

Dr. Karin E. Koopman
Department of Gastroenterology, VU University Medical Centre, Amsterdam, The 
Netherlands

Dr. Jennifer S. ten Kulve
Department of Internal Medicine, VU University Medical Centre, Amsterdam, The 
Netherlands

Dr. Ir. Aart J. Nederveen
Department of Radiology, Academic Medical Center (AMC), University of 
Amsterdam, The Netherlands 



Author affiliations  |  227

Prof. dr. Liesbeth Reneman
Department of Radiology, Academic Medical Center (AMC), University of 
Amsterdam, The Netherlands 

Dr. Andre Linnenbank
Department of Experimental Cardiology, Academic Medical Center (AMC), 
University of Amsterdam, The Netherlands 

Dr. Mireille J. Serlie
Department of Endocrinology & Metabolism, Academic Medical Center (AMC), 
University of Amsterdam, The Netherlands 

Dr. Anouk G. Schrantee
Department of Radiology, Academic Medical Center (AMC), University of 
Amsterdam, The Netherlands 

Prof. dr. Age K Smilde
Biosystem Data Analysis Group, University of Amsterdam, The Netherlands

Drs. Dirk J Stenvers
Department of Endocrinology & Metabolism, Academic Medical Center (AMC), 
University of Amsterdam, The Netherlands

Dr. Michael Tanck
Department of Clinical Epidemiology, Biostatistics and Bioinformatics, Academic 
Medical Center (AMC), University of Amsterdam, The Netherlands 

Unga A Unmehopa
Department of Endocrinology & Metabolism, Academic Medical Center (AMC), 
University of Amsterdam, The Netherlands 

Drs. Dana Visintainer
Department of Endocrinology & Metabolism, Academic Medical Center (AMC), 
University of Amsterdam, The Netherlands 

Dr. Gooitzen Zwanenburg
Biosystem Data Analysis Group, University of Amsterdam, The Netherlands



228  |  List of abbreviations

List of abbreviations 
[123I]FP-CIT 123iodine-labeled N-omega-fluoropropyl-2β-carbomethoxy-3β- 
  (4-iodophenyl)nortropane
5-HT  5-hydroxytryptamine
5-HIAA  5-hydroxytryptophan
AAL  anatomical automatic labeling 
ACTH  adrenocorticotropic hormone
α-MSH   alpha-Melanocyte-stimulating hormone 
AgRP  agouti related protein
ANS  autonomic nervous system
ARC  arcuate nucleus
AUC  area under the curve
BF  breakfast
BMI  body mass index
BOLD  blood oxygenation level dependent
CART  cocaine amphetamine regulated transcript
CNS  central nervous system
CSF  cerebrospinal fluid
D  dinner
D2/3R  dopamine D2/3 receptor
DAT  dopamine transporter
DMH  dorsomedial hypothalamic nucleus
DRN  dorsal raphe nucleus
ECG  electrocardiography
EDE-Q  eating disorder examination-questionnaire
EGP  endogenous glucose production
FFA  free fatty acids
FFM  free fat mass
fMRI  functional magnetic resonance imaging 
FWE  family-wise error
GABA  gamma-aminobutyric acid
GLMM  generalized linear mixed model
HC  high calorie
HDL  high-density lipoprotein
HF  high fat
HFHS  high fat high sugar
HIP  human islet amyloid polypeptide 
HOMA-IR homeostatic model assessment of insulin resistance 
HRV  heart rate variability
iAUC  incremental area under the curve
IFN  infundibular nucleus
IGL  intergeniculate leaflet
IHTG  intrahepatic triglycerides
ipRGCs  intrinsically photosensitive retinal ganglion cells
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IRO   insulin resistant obese
ISO  insulin sensitive obese
L/D  light/dark
LC  low calorie
LDL  low-density lipoprotein
LH   lateral hypothalamus 
LF/HF  low frequency/high frequency
MAO  monoamine oxidase
mCPP  meta-chloorfenylpiperazine
MCTQ  munich chronotype questionnaire
MNI  Montreal Neurological Institute
MRI  magnetic resonance imaging
MRN  medial raphe nucleus
mRNA  messenger ribonucleic acid
MRS  magnetic resonance spectroscopy
NAc  nucleus accumbens
NF  non-food
NPY  neuropeptide Y  
OFC  orbital frontal cortex
PEPCK  phosphoenolpyruvate carboxykinase
PET-CT  positron emission tomography-computed tomography
POMC  proopiomelanocortin
PVN   paraventricular nucleus of the hypothalamus
PVT  paraventricular thalamic nucleus 
Rd  rate of disappearance
REE  resting energy expenditure
RHT  retinohypothalamic tract
ROI  region of interest
RQ  respiratory quotient
RYGB  roux-en-Y gastric bypass
SCN  suprachiasmatic nucleus
SERT  serotonin transporter
SPECT  single photon emission computed tomography
SNS-BR  specific to non-specific binding ratio
SSRI  serotonin reuptake inhibitors
T2D  type 2 diabetes
TPH  tryptophan hydroxylase
TR/TE  relaxation time/echo time
VAS  visual analogue scale
VLDL  very-low-density lipoprotein
VMH  ventromedial hypothalamus
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PhD portfolio
Summary of PhD training, teaching and parameters of esteem

Name PhD student: Ruth Isabel Versteeg
PhD period: January 2013- July 2016
Name PhD supervisors: Prof. dr. E. Fliers
Name PhD co-supervisors: Dr. M.J.M. Serlie & Dr. S.E. la Fleur

1. PhD training Year Workload
(Hrs/ECTS)

General courses

Basic course Law and Organization for clinical researchers 2013 0.9

Practical biostatistics 2013 1.1

Oral presentation course 2013 0.8

Linux course 2015 0.5

Specific courses

Radiation Protection 5B 2013 1.7

Endocrinology Basic Course 2014 0.5

Seminars, workshops and master classes

Weekly department seminars Endocrinology & Metabolism 2013-2016 3

Ruysch Lectures (AMC) 2013-2016 0.5

Tutoring sessions Internal Medicine residents (AMC) 2013-2016 2.5

Annual Medical Business Masterclass 2014-2016 0.5

Summer Academy healthcare management (TIAS) 2014 2.5

Denktank kostenbewustzijn (AMC) 2014 0.1

Scientific symposium ‘making money in science’ 2013 0.1

Scientific symposium ‘sexy science; the more the merrier’ 2014 0.1

Scientific symposium ‘pushing the limits’ 2015 0.1

Masterclass financiën in de zorg (AMC) 2015 0.1

Symposium ‘Toekomst van de zorg: follow the money?’ 2015 0.1

National presentations 

On Time meetings, Groningen (oral) 2013-2016 2

Chronobiologische Ritmes en Metabolisme, symposium ‘harde 
feiten achter vage klachten’ (oral)

2014 0.5

The effects of light on human glucose metabolism, Young NVDO 
annual meeting (oral)

2013 0.5

The effect of ambient light light intensity on postprandial glucose 
levels, NASO annual meeting (poster)

2014 0.5

Acute effects of light on glucose metabolism in healthy subjects 
and in patients with type 2 diabetes, NVDO annual meeting (oral)

2014 0.5
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International presentations

The direct effects of light on human glucose metabolism, Annual 
meeting NEYD (oral)

2014 0.5

Serotonin transporter binding in the hypothalamic region, but 
not striatal dopamine transporter binding, is positively correlated 
to whole body insulin sensitivity in obese women, Annual SSIB 
annual meeting (poster)

2014 0.5

Acute effects of light intensity on glucose and lipid metabolism in 
healthy humans and patients with type 2 diabetes, EBRS annual 
meeting (oral)

2015 0.5

Acute effect of ambient light intensity on glucose and lipid me-
tabolism and appetite in healthy humans and obese patients with 
type 2 diabetes, The Nutrition Society (poster)

2015 0.5

(Inter)national conferences

Nutrition, Metabolism and the Brain, Amsterdam 2013 0.75

Amsterdam symposium Interne Geneeskunde, Amsterdam 2013 0.25

NVDO annual meeting, Oosterbeek 2013 0.25

ENP annual meeting, Lunteren 2014 0.50

YNVDO annual meeting, Soesterberg 2014 0.25

NEYD annual meeting, Devon, England 2014 0.25

NASO annual meeting, Oosterbeek 2014 0.25

SSIB annual meeting, Seattle, USA 2014 1.00

NVDO annual meeting, Oosterbeek 2014 0.25

EBRS annual meeting, Manchester, UK 2015 1.00

The Nutrition Society, London, UK 2015 0.50

2. Teaching Year Workload
(Hrs/ECTS)

Supervising

G. van der Heuvel, master thesis neuroscience. ‘Central serotonin 
and the melanocortin system in relation to food intake and body 
weight’.

2014 1

D. Visintainer, bachelor thesis neuroscience. ‘The influence of 
morning light intensity exposure on the autonomic nervous 
system in lean men’.

2014 1

V. Belgers, bachelor thesis medicine. ‘Draagt het tijdstip van eten 
bij aan de ontwikkeling van obesitas, gemedieerd door dopa-
mine?’

2015 1

R. van der Zwan, scientific internship medicine. ‘The effect of 
timing of food intake on sleep in obese subjects on a hypocaloric 
diet’.

2015 1

S. Akchikchi, bachelor thesis medicine. ‘The effect of the timing 
of food intake on body weight’.

2016 1
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Other

Scientific teaching high school:

Alkwin Kollege, Uithoorn 2014 0.25

Revius Lyceum, Doorn 2014, 2015 0.50

3. Other activities Year Workload
(Hrs/ECTS)

Editor of the book ‘Artsen met verstand van zaken’, Uitgeverij de 
Tijdstroom

2015-2016 7

Board member (chair) AMC promovendi vereniging 2013-2015 3

Board member Medical Business Masterclass 2015 2

Board member Scientific Symposium 2015 2

Board member ‘werkgroep BIG herregistratie’ 2015 1

4. Publications

Versteeg RI, Schrantee A, Adriaanse SM, Unmehopa UA, Booij J, Reneman L, Fliers E, la Fleur 
SE, Serlie MJ. Timing of caloric intake during weight loss differentially affects striatal dopamine 
transporter and thalamic serotonin transporter binding. 2016. Submitted.

Versteeg RI, Ackermans MT, Nederveen AJ, Fliers E, Serlie MJ, la Fleur SE. Meal timing effects 
on insulin sensitivity and intrahepatic triglycerides during weight loss. 2016. Submitted.

Versteeg RI, Stenvers DJ, Visitainer D, Linnenbank A, Tanck M, Zwanenburg G, Smilde AK, Fliers 
E, Kalsbeek A, Serlie MJ, la Fleur S, Bisschop PH. Acute effects of ambient light on plasma glu-
cose and triglycerides in healthy humans and obese patients with type 2 diabetes. 2016. Journal 
of Biological Rhythms.

Versteeg RI, Stenvers DJ, Kalsbreek A, Bisschop PH, Serlie MJ, la Fleur SE. Nutrition in the spot-
light: metabolic effects of environmental light. Proc Nutr Soc. 2016 Nov;75(4):451-463.

Versteeg RI, Koopman KE, Booij J, Ackermans M, Fliers E, la Fleur SE, Serlie MJ. Serotonin 
Transporter Binding in the Diencephalon is Reduced in Insulin Resistant Humans Independently 
of Body Weight. Neuroendocrinology. 2016 Sept.

Versteeg RI, ter Horst KW, Gilijamse PW, Ackermans MT, Heijboer AC, Romijn JA, la Fleur SE, 
Serlie MJ. The vitamin D metabolites 25(OH)D and 1,25(OH)2D are not related to glucose metab-
olism or insulin action in obese women. Diabetes and Metabolism. 2016 Dec;42(6):416-423.

Versteeg RI, Serlie MJ, Kalsbeek A, la Fleur SE. Serotonin, a possible intermediate between dis-
turbed circadian rhythms and metabolic disease. Neuroscience. 2015 Aug 20;301:155-67.

Kist A, Versteeg RI, M Madu, ten Berge J, Barritt GJ. Rapamycin induces heme oxygenase-1 
in liver but inhibits bile flow recovery after ischemia. Journal of Surgical Research. 2012 
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Abbreviations
AMC  Academic Medical Center
APROVE Amc PROmovendi- VEreniging
BIG  Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
ENP  Endo-Neuro-Psycho
NASO  Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas
NEYD  North Europe Young Diabetologists
NVDO  Nederlandse Vereniging voor Diabetes Onderzoek
SSIB  Society for the Study of Ingestive Behavior


