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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 

Plasticity in daily timing of behavior; causes and 
consequences 

 
Vincent van der Vinne 

 
 
1. Circadiane plasticiteit bij zoogdieren is een adaptieve respons op 

veranderingen in de omgeving (dit proefschrift).  
 

2. De suprachiasmatische nucleus vormt een interne representatie van de 
externe licht-donker cyclus en is daardoor een betrouwbare klok voor de 
rest van het lichaam (hoofdstuk 3). 

 
3. Dagactiviteit is energetisch voordelig voor dieren die rusten op beschutte 

locaties (hoofdstuk 3 & 6).  
 
4. Een verandering in faseverdeling van inwendige klokken kan zowel 

oorzaak van als oplossing voor een ongezonde levensstijl zijn. 
 
5. Knuffelen laat muizen meer van het nachtleven genieten (hoofdstuk 6). 
 
6. De energetische voordelen van dagactiviteit moeten worden gebalanceerd 

tegen de consequenties van dagactiviteit op andere fitness componenten 
(hoofdstuk 7). 

 
7. De ontwikkeling om complexe meettechnieken te combineren met 

oversimplistische statistiek vormt een betreurenswaardige contradictie in 
de moderne levenswetenschappen.  

 
8. De vergeefse zoektocht naar het circadiane mechanisme achter anticipatie 

op maaltijden kan nieuw leven worden ingeblazen door de onafhankelijke 
invloeden van voedsel timing en energetische uitdagingen te bestuderen 
(hoofdstuk 4).  

 
9. Het vinden van de juiste balans tussen wetenschappelijke dogma's als rem 

en bouwsteen van vernieuwing is noodzakelijk om vooruitgang te 
bereiken. 

 
10. Een grotere waardering voor de rol van circadiane ritmiek in de regulatie 

van fysiologie en gedrag resulteert in een gezonder leven. 
 


