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stellingen                      the metabolic response to fasting in humans 
physiological studies 

 
 
 
1. tijdens vasten worden vrouwen beschermd tegen insuline resistentie 

geïnduceerd door vrije vetzuren (dit proefschrift) 
 
2. proteïne kinase b/akt phosphorylering (serine473) is van belang voor 

vasten geïnduceerde insuline resistentie (dit proefschrift) 
 
3. de aanpassing van de vetzuuroxidatie tijdens vasten suggereert dat er 

sprake is van een veranderd set-point (dit proefschrift) 
 
4. beta-hydroxyboterzuur wordt niet obligaat geoxideerd tijdens vasten: er 

is tevens sprake van hydroxybutyrylcarnitine-synthese, een tot nu toe 
onbekend metabool pad (dit proefschrift) 

 
5. gelijke remming van ketogenese door insuline in slanke en obese 

mannen pleit voor differentiële insuline gevoeligheid van de intermediaire 
stofwisseling (dit proefschrift) 

 
6. intermitterend vasten heeft gunstige effecten op glucose, vet en eiwit 

metabolisme, maar niet op gewicht (dit proefschrift). 
 
7. plasma glucose waarden kleiner dan 3.0 mmol/L zijn niet per sé 

afwijkend (dit proefschrift) 
 
8. er is onvoldoende evidence dat het harde smalle zadel van een racefiets 

leidt tot libidoverlies of infertiliteit van de wielrenner (eigen waarneming) 
 
9. de body mass index (kilogram/meter2) is een magere maat omdat de 

formule suggereert dat gebrek aan lichaamslengte een oorzaak kan zijn 
van obesitas 

 
10. les admirations ne sont vraies comme les amitiés que lorsqu'elles laissent 

libres les opinions (bernard halda, ± 1930) 
 
11. stellige uitspraken zijn vaak gewoonweg onwaar (behalve deze) 

 
 
 

maarten r. soeters, 11 september 2008 


