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SSUUMMMMAARRYY  
  
The worldwide prevalence of obesity and type 2 diabetes mellitus (T2DM) has 
dramatically increased over the past decades, and this development is also seen in 
the Dutch population. Obesity can lead to reduced insulin sensitivity and 
mitochondrial dysfunction, which are key characteristics of metabolic diseases such 
as T2DM. The fundamental cause of the high prevalence of obesity and T2DM is an 
unhealthy lifestyle characterized by a high caloric diet and insufficient physical 
activity. Exercise training and dietary caloric restriction are the two most commonly 
studied and most powerful lifestyle interventions to counteract obesity and T2DM. 
These intervention strategies share a common goal: inducing a low cellular energy 
status by increasing energy expenditure or reducing energy intake respectively. A 
low cellular energy status activates metabolic pathways that induce metabolic 
adaptations which are favorable for human health, such as an increase in insulin 
sensitivity and mitochondrial function. However, these strategies seem to be 
challenging to adhere to on the long term for people with obesity and T2DM. 
Therefore, it is important to investigate alternative strategies to prevent and treat 
obesity and T2DM. The research presented in this thesis describes the investigation 
of novel approaches to improve human insulin sensitivity and muscle mitochondrial 
function by targeting the same metabolic pathways as are activated by exercise 
training and caloric restriction, but with novel strategies. For this, three human 
intervention studies have been performed.  
 
The first novel approach we investigated in this thesis was dietary supplementation 
with the NAD+-precursor nicotinamide riboside (NR). NAD+ is a critical signaling 
molecule of cellular energy status and is an essential substrate for the NAD+-
dependent enzyme sirtuin 1. Sirtuin 1 is a metabolic regulator of oxidative energy 
metabolism and is activated in situations of a low cellular energy status. Since, NAD+ 
levels are decreased in the obese population, replenishment of NAD+ levels was 
hypothesized to be a new strategy to improve metabolic health. Therefore, in cchhaapptteerr  
22  aanndd  33, the effect of six weeks 1000 mg/day NR supplementation in healthy 
overweight and obese humans has been investigated on a wide range of metabolic 
health outcomes in a randomized placebo-controlled double-blinded cross-over 
intervention study. In cchhaapptteerr  22 we show that NR supplementation increased skeletal 
muscle NAD+ metabolite levels NAAD and MeNAM, without affecting NAD+ content 
itself. This suggests enhanced NAD+ turnover in skeletal muscle. Furthermore, NR 
induced changes in skeletal muscle acetylcarnitine metabolism, increased sleeping 
metabolic rate, and induced small improvements in body composition. However, 
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besides these modest effects, no other metabolic health effects were observed 
regarding insulin sensitivity, muscle mitochondrial function, ectopic lipid 
accumulation, whole body substrate oxidation, blood pressure, cardiac energy status 
and plasma markers of inflammation and energy metabolism. In cchhaapptteerr  33, the effects 
of NR supplementation on brown adipose tissue (BAT) activity were evaluated. We 
show that NR supplementation in HFD-fed mice did enhance BAT activity. In addition, 
in vitro adipocytes derived from human BAT treated with NR did increase 
mitochondrial uncoupling. However, these promising preclinical results were not 
translated in humans, as the results from the human intervention study indicate that 
NR supplementation did not affect human BAT activity or cold induced 
thermogenesis.  
 
The second novel approach we investigated in this thesis was non-shivering cold 
acclimation. In cchhaapptteerr  44 we investigated whether previously reported beneficial 
effects of ten days mild cold acclimation on peripheral insulin sensitivity were 
sustained for a longer period of time upon cessation of the cold exposure. 
Furthermore, we investigated whether these effects were accompanied by 
improvements in postprandial glucose and lipid metabolism and markers of 
cardiovascular health. For this, a human intervention study was performed in patients 
with T2DM who were exposed to mild cold (16-17 °C) for ten consecutive days. During 
the cold acclimation, we aimed to prevent shivering and targeted to investigate the 
effects of non-shivering thermogenesis. Using this approach, we could not reproduce 
the improvements in peripheral insulin sensitivity upon mild cold exposure that has 
previously been reported. Hence, also no improvements in the other outcomes were 
observed. To investigate the underlying reason for this discrepancy in results 
regarding insulin sensitivity, we performed additional analyses in skeletal muscle 
biopsies from the previous cold acclimation study and our current study. In samples 
from the previous cold acclimation study it was observed that the expression of gene-
sets related to muscle contraction was induced along with increased GLUT4 
translocation to the cell membrane. In the current study, specifically designed to 
prevent shivering, no such changes were observed. Jointly, this may indicate that 
shivering may have occurred in the previous study, which may have resulted in the 
induction of contraction related gene sets and more GLUT4 in the muscle cell 
membrane upon cold acclimation. 
 
In recent years, both epidemiological and intervention studies have shown that 
replacement of sedentary time by light-intensity physical activities (such as standing 
and walking), as well as moderate-to-vigorous physical activities (such as exercise 
training) induced improvements in glucose homeostasis and markers of insulin 
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sensitivity, suggesting improved metabolic health. Thus far, it is not known, however, 
if these improvements act via similar underlying pathways. CChhaapptteerr  55 describes the 
third novel approach we investigated in this thesis. A randomized cross-over 
intervention study was performed in which healthy overweight and obese women 
underwent a four-day sit regime, exercise regime and sit less regime followed by 
metabolic assessments on the fifth day. We show that replacing sedentary time by 
several hours of standing and walking (sit less regime) was similarly effective in 
improving human peripheral insulin sensitivity compared to a single moderate-to-
vigorous exercise bout per day (exercise regime). This improvement in peripheral 
insulin sensitivity could not be explained by an increase in muscle mitochondrial 
function. Furthermore, hepatic insulin sensitivity and intrahepatic lipid accumulation 
were not affected by the four-day activity regimes. 
 
Overall, the human intervention studies described in this thesis were designed to 
investigate novel approaches to improve human metabolic health with the main aim 
to improve human insulin sensitivity and muscle mitochondrial function. Taken 
together, NR supplementation and cold acclimation without shivering did not improve 
human insulin sensitivity or other important markers of metabolic health. It could be 
suggested that mild shivering upon cold exposure might be an effective strategy to 
increase peripheral insulin sensitivity. Furthermore, short term replacement of sitting 
time by standing and walking or by exercise is similarly effective in promoting human 
insulin sensitivity while these effects were not mediated by improved muscle 
mitochondrial function. 
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SSAAMMEENNVVAATTTTIINNGG 
  
De prevalentie van obesitas en type 2 diabetes mellitus (T2DM) is wereldwijd sterk 
toegenomen in de afgelopen decennia, en deze ontwikkeling is ook zichtbaar in 
Nederland. Obesitas leidt tot een verminderde insuline gevoeligheid en 
mitochondriële functie, welke beide belangrijke kenmerken zijn van metabole ziekten 
zoals T2DM. Een ongezonde leefstijl bestaande uit een hoge calorie inname en weinig 
fysieke activiteit is een belangrijke oorzaak van de hoge prevalentie van obesitas en 
T2DM. De meest bestudeerde en effectieve leefstijlinterventies om obesitas en T2DM 
tegen te gaan, zijn sporten en een dieet laag in calorieën. Deze leefstijlinterventies 
zorgen beiden voor een negatieve energiebalans. Een negatieve energiebalans 
activeert specifieke metabole routes die ervoor zorgen dat onder andere insuline 
gevoeligheid en mitochondriële functie verbeteren. Dit is gunstig voor de metabole 
gezondheid. Echter, meer sporten en een lagere calorie inname zijn moeilijk vol te 
houden op de lange termijn voor mensen met obesitas en T2DM. Daarom is het 
belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar alternatieve strategieën om obesitas 
en T2DM te behandelen en te voorkomen. Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar 
nieuwe strategieën om insuline gevoeligheid en mitochondriële functie te verbeteren 
door middel van het activeren van dezelfde metabole routes die ook worden 
geactiveerd door sporten en een lagere calorie inname. Zodoende zijn er drie 
humane interventie studies uitgevoerd en beschreven in dit proefschrift. 
 
De eerste nieuwe interventie strategie die is onderzocht in dit proefschrift is het 
voedingssupplement nicotinamide riboside (NR). NR wordt in het lichaam omgezet 
naar NAD+. NAD+ is een molecuul dat in concentratie toeneemt bij een lage energie 
status in cellen, zoals bij een negatieve energiebalans. Daarnaast is NAD+ een 
essentieel substraat voor het enzym sirtuin 1. Sirtuin 1 speelt een belangrijke rol in het 
regelen van het energie metabolisme. Concentraties van NAD+ zijn verlaagd in 
mensen met obesitas. Er wordt dus verwacht dat een verhoging van NAD+ 
concentraties in deze doelgroep zal leiden tot een verbeterde metabole gezondheid. 
In hhooooffddssttuukk  22  eenn  33 is een studie beschreven waarin de effecten van zes weken 1000 
mg/dag suppletie met NR in gezonde mensen met overgewicht en obesitas is 
onderzocht op verschillende metabole uitkomstmaten. De studie was 
gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd, dubbelblind en had een cross-over 
onderzoeksopzet. In hhooooffddssttuukk  22 laten we zien dat suppletie met NR de concentratie 
van NAD+-gerelateerde metabolieten (NAAD en MeNAM) verhoogd in de spieren. De 
concentratie NAD+ zelf veranderde niet. Dit suggereert dat er een verhoogde NAD+ 
turnover was in de spieren. Daarnaast zorgde NR-suppletie voor een verandering in 
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het acetylcarnitine metabolisme van de spier, een verhoogd energiegebruik tijdens 
de slaap en een kleine verbetering in de lichaamssamenstelling. Ondanks deze 
resultaten had NR-suppletie geen effect op de andere metabole uitkomstmaten: 
insuline gevoeligheid, spier mitochondriële functie, vetopslag in de spier en lever, 
substraat verbranding, bloeddruk, energie status van het hart en plasma markers voor 
inflammatie en het energie metabolisme. In hhooooffddssttuukk  33 worden de effecten van NR-
suppletie op bruin vet activiteit beschreven. We laten zien dat in muizen NR-suppletie 
het bruin vet activeerde. Daarnaast laten we zien dat humane bruin vetcellen een 
verbeterde mitochondriële ontkoppeling hadden na toevoeging van NR in vitro. 
Desondanks zagen we deze resultaten niet terug in de humane interventie studie. 
Suppletie met NR in mensen met overgewicht en obesitas had namelijk geen effect 
op de bruin vet activiteit of op koude geïnduceerde thermogenese.  
 
De tweede nieuwe interventie strategie die is onderzocht in dit proefschrift is koude 
acclimatisatie zonder rillen. In eerder onderzoek is aangetoond dat 10 dagen 
blootstelling aan milde kou de insuline gevoeligheid verbeterd. In hhooooffddssttuukk  44 hebben 
we onderzocht of deze verbetering in insuline gevoeligheid daarnaast ook langer 
aanwezig bleef na het stoppen van de blootstelling aan de kou. Daarnaast hebben 
we onderzocht of deze verbetering in insuline gevoeligheid gepaard ging met een 
verbetering in het postprandiale glucose- en vetmetabolisme en in een verbetering in 
markers voor de cardiovasculaire gezondheid. Om dit te onderzoeken hebben we 
een humane interventie studie uitgevoerd waarin patiënten met T2DM werden 
blootgesteld aan milde kou (16-17 °C) voor 10 opeenvolgende dagen. Omdat we het 
effect van koude acclimatisatie zonder rillen wilden onderzoeken, hebben we ervoor 
gezorgd dat de proefpersonen zo min mogelijk rilden tijdens de koude blootstelling. 
Tegen onze verwachting in, zagen we geen effect van de koude acclimatisatie op de 
insuline gevoeligheid op de korte termijn, zoals in een eerdere studie wel was 
aangetoond. Vervolgens zagen we dus ook geen effect van koude acclimatisatie op 
insuline gevoeligheid op de langere termijn en ook niet op de andere metabole 
uitkomstmaten. Om te onderzoeken waarom wij de effecten van koude acclimatisatie 
op insuline gevoeligheid niet konden reproduceren, hebben we extra analyses 
gedaan in de spierbiopten uit de vorige en de huidige studie. Uit de analyses van de 
spierbiopten uit de vorige studie bleek dat de expressie van genen die gerelateerd 
zijn aan spiercontracties verhoogd waren en tegelijk ook de translocatie van GLUT4 
naar de celmembraan verhoogd was. In de analyses van de spierbiopten uit de 
huidige studie waren deze effecten niet zichtbaar. Deze resultaten duiden erop dat in 
de vorige studie wellicht enige vorm van rillen aanwezig was tijdens de koude 
blootstelling, en in huidige studie niet. Spiercontractie en GLUT4 translocatie in de 
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vorige studie kan een verklaring zijn voor de gerapporteerde verbetering in insuline 
gevoeligheid. 
 
De afgelopen jaren hebben epidemiologische en interventie studies aangetoond dat 
het vervangen van zittend gedrag door lichte fysieke activiteiten (zoals staan en 
wandelen), alsook door matig-tot-zware fysieke activiteiten (zoals sporten) het 
glucosemetabolisme kunnen verbeteren en waarschijnlijk ook insuline gevoeligheid 
en andere factoren gerelateerd aan de metabole gezondheid. Tot dusver is het nog 
onduidelijk of deze verbeteringen in het glucosemetabolisme bij de verschillende 
vormen van fysieke activiteit via dezelfde onderliggende metabole routes 
plaatsvinden. In hhooooffddssttuukk  55 zijn de resultaten beschreven van de derde nieuwe 
interventie strategie die is onderzocht in dit proefschrift. Een humane interventie 
studie is uitgevoerd waarbij gezonde vrouwen met overgewicht en obesitas in een 
gerandomiseerde volgorde drie verschillende activiteitenregimes hebben gevolgd: 
een zit regime, een sport regime en een minder-zitten regime. Het sport regime 
bestond uit 1 uur sporten per dag met een matig-tot-zware intensiteit. Het minder-
zitten regime bestond uit 4 uur staan en 3 uur wandelen per dag. De rest van tijd in 
het zit, sport en minder-zitten regime moest voornamelijk zittend worden 
doorgebracht. Elk activiteitenregime duurde 4 dagen en op de 5e dag werden 
verschillende metingen verricht. We laten zien dat het vervangen van zittend gedrag 
door staan en wandelen (minder-zitten regime) net zo effectief was in het verbeteren 
van de spier insuline gevoeligheid als 1 uur sporten per dag (sport regime). Deze 
verbetering van de spier insuline gevoeligheid kon niet worden verklaard door een 
toename in spier mitochondriële functie. Verder lieten de resultaten zien dat de lever 
insuline gevoeligheid en de vetopslag in de lever niet veranderden na een 
activiteitenregime van 4 dagen. 
 
Samenvattend, in dit proefschrift zijn drie humane interventie studies beschreven die 
waren ontworpen om nieuwe strategieën te onderzoeken om de humane metabole 
gezondheid te verbeteren met als hoofddoel het verbeteren van insuline gevoeligheid 
en spier mitochondriële functie. Er kan geconcludeerd worden dat NR-suppletie en 
koude acclimatisatie zonder rillen de insuline gevoeligheid en andere belangrijke 
parameters van metabole gezondheid niet kunnen verbeteren. Het wordt 
gesuggereerd dat een milde vorm van rillen tijdens koude acclimatisatie een manier 
is om insuline gevoeligheid te verbeteren. Tenslotte, 4 dagen vervanging van zittend 
gedrag door staan en wandelen is net zo effectief in het verbeteren van de spier 
insuline gevoeligheid als 1 uur sporten per dag en deze verbetering kan niet worden 
verklaard door een verbeterde spier mitochondriële functie.   
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