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STELLINGEN N 

behorendee bij het proefschrift 

BIOLOGICALL CLOCK CONTROL OF DAIL Y GLUCOSE METABOLISM 

HormonalHormonal and autonomic pathways 

1.. De biologische klok stuurt de dagelijkse variatie in glucosemetabolisme via het 

autonomee zenuwstelsel, niet via hormonen (dit proefschrift) 

2.. De biologische klok bepaalt de grootte van de counterregulatoire respons tijdens 

hypoglycemicc (dit proefschrift) 

3.. De biologische klok stelt het lichaam in staat op de juiste tijden energieverbruik 

tee beperken in geval van voedselschaarste (dit proefschrift) 

4.. De Nederlandse 'kenniseconomie' heeft geen schijn van kans met het huidige 

onderwijs-- en wetenschapsbeleid 

5.. Nieuwsgierigheid is de enige goede reden voor wetenschappelijk onderzoek 

6.. Bij onderzoek naar levende organismen is de keuze tussen fysiologische en 

farmacologischee experimenten een eeuwigdurend dilemma 

7.. Het is opvallend dat mensen die roepen om normen en waarden vaak zelf 

diegenenn zijn die zich asociaal gedragen 

8.. Tijdens een promotie vergaart men naast vakkennis vooral zelfkennis 

9.. Een tool is geen doel 

10.. Wie met zichzelf kan lachen is nooit belachelijk (Seneca) 

11.. Het geluk zit écht in de kleine dingen. 
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