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De Biologische Klok
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De Mimoso plant 
van Jean-Jacques de d’Ortous de Mairan

in 1729



Michel Siffre in de grotten van Clamouse







De biologische klok



De biologische klok



Fliers

De Suprachiasmatische Nucleus (SCN)



De biologische klok in het brein van een rat



De biologische klok is gesitueerd bovenop het 

optisch chiasma, de kruising van de oogzenuwen

SCN = SupraChiasmatische Nucleus



Vasopressine neuronen in de 

biologische klok (SCN) in het brein van 

de rat



Vuur frequentie van SCN neuronen in een 

hypothalame slice van de rat



Boodschapper moleculen van de SCN worden 

afgegeven in een dag/nacht ritme



1972: Een lesie van de biologisch klok laat 

alle ritmes verdwijnen



Fliers

De Suprachiasmatische Nucleus (SCN)





De moleculaire klok
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De biologische klok in de 

hypothalamus van de mens



Vasopressine in de hypothalamus
Mens Rat
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Hofman et al., Brain Res. 1994



Hofman et al., Brain Res. 1994



Figure 28.5  Photoreceptors responsible for signaling circadian light changes (Part 2)



Kalsbeek et al. 1999, Neuroscience







Melanopsin
Intrinsically photo-sensitive Retinal Ganglion Cells

(ipRGCs)



Green et al. Cell 2008

Blauw licht remt de afgifte van melatonine



Maar waarom obesitas of 
diabetes?



In Nederland werken er >1.000.000 mensen regelmatig nachtdiensten

40% van deze mensen rapporteert gezondheidproblemen binnen 2 – 3 
jaar na de start van de nachtdiensten



Pan et al., 2011





Dus de endogene 
(of circadiane) 
meester klok 

bevindt zich in de 
hypothalamus, maar 

sinds kort weten 
we dat er……

Schibler et al., 2005. . overal klokken zijn!



Het oude circadiane systeem

Green et al. Cell 2008



Het nieuwe circadiane systeem

Green et al. Cell 2008

http://davegranlund.com/cartoons/2008/05/22/obesity-in-us/


Circadian system and diabetes

Green et al. Cell 2008

Circadiane
synchronie

0

Circadiane
de-synchronie





The Munich ChronoType 

Questionnaire (MCTQ)



Chronotype’s

23.00 te bed
07.00 opstaan



Een teken van volwassenheid?

Roenneberg et al,

Current Biology,

2004



Roenneberg et al, 2007

● Het verschil in zonsopkomst tussen oost en west duitsland is 36 min

● Het verschil in de MSF tussen oost en west duitsers is 34 min

● Echter, hoe groter de stad, des te kleiner dit verschil



Chronotype’s

23.00 te bed
07.00 opstaan

80%
van de mensen

bouwt een
slaaptekort op!!



Wittmann et al., Chronobiol Int, 2006

Sociale jetlag



Wittmann et al., Chronobiol Int, 2006

Sociale jetlag
(verschil tussen midsleep door de week en midsleep in het weekend)



Wittmann et al., Chronobiol Int, 2006

Chronotype and sociale gewoonten





..dank u, voor uw aandacht!!


