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Stellingen behorende bij de thesis  

1. Het circadiaan systeem van zoogdieren bestaat uit een licht gesynchroniseerd robuust deel 

voor dagelijkse en jaarlijkse timing, en een flexibele deel wat op andere interne en externe 

signalen reageert om ritmiek in gedrag en perifere weefsels te optimaliseren (Hoofdstuk 2 

& 3). 

 

2. Circadiane ritmiek speelt een belangrijke rol bij het bewaken van de homeostase in het 

lichaam, waarbij verstoringen worden voorspeld en opgevangen door in anticipatie 

bepaalde processen in perifere weefsels of hersengebieden op en af te schalen. Omgekeerd 

kunnen verstoringen in de homeostase, zoals een negatieve energiebalans, de timing van 

circadiane ritmiek op gedrag en weefselniveau verschuiven (Hoofdstuk 3).  

 

3. Wanneer “nacht-actieve” dieren tijdens een energetische uitdaging dagactief worden, lijkt 

ook de directe modulatie van gedrag door lichtstimulatie (light-masking) te veranderen 

(Hoofdstuk 4). 

 

4. Waar mannelijke muizen al vroeg een verschuiving van activiteitspatronen richting de dag 

laten zien als ze worden uitgedaagd om te werken voor de kost, lijken vrouwelijke dieren 

een grotere weerstand te hebben om gewichtsverlies te ontlopen. Voor beide seksen gaat 

echter op dat ondergewicht dagactiviteit induceert (Hoofdstuk 5).  

 

5. De bijnieren en de thalamische paraventriculaire nucleus spelen geen essentiële rol bij de 

flexibiliteit van de activiteits-ritmiek onder voedselschaarste (Hoofdstuk 6). 

 

6. In afwezigheid van de suprachiasmatische nucleus is een negatieve energiebalans tijdens 

een licht-donker cyclus onvoldoende om slaap-waak ritmiek te herstellen. De dagactiviteit 

zoals waargenomen onder werk-voor-voer lijkt dus afhankelijk van input van de robuuste 

arm van het circadiane systeem (Hoofdstuk 6).  

 

7. Zowel dagelijkse als seizoenstiming mechanismen kennen intrinsieke flexibiliteit waarbij 

interne en externe signalen met een kloksysteem worden geïntegreerd (Hoofdstuk 7). 

 

8. “Circadian Time”, waarbij op basis van gedragsritmiek de fase van “de interne klok” word 

uitgelezen blijft een lastig te definiëren begrip aangezien er meerdere interne klokken die 

ten opzichte van elkaar kunnen verschuiven – ondermeer door factoren die zelf niet 

ritmisch zijn.  

 

9. In tijden van de zwart-wit televisie leek men beter in staat om de grijstinten binnen het 

nieuws te blijven belichten (sociaal-media kritisch).  

 


