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SUMMARY

Mind  the Heart 
EMBOLIC SOURCES  OF STROKE ALONG THE HEART-BRAIN AXIS

CHAPTER 1 
DEFINITION OF CHALLENGES

Stroke is a leading cause of death and disability worldwide. In this thesis, stroke 
refers to ischemic stroke. Patients with cardioembolic stroke require a tailored 
approach in terms of acute treatment and secondary prevention measures. Issues 
with standard diagnostic work-up include delay, incompleteness, and failure to 
identify a specific cause of the stroke. The diagnostic yield of echocardiography for 
detection of high-risk cardiac sources of embolism in stroke patients is limited to 
0-9%. Many stroke cases of undetermined etiology likely have a cardio-aortic source 
of embolism. Stroke patients may benefit from early imaging of the heart, as there 
is evidence that cardiac thrombi disappear over time (particularly after intravenous 
thrombolysis). Furthermore, some stroke cases of undetermined etiology have a 
rare cause, which may be difficult to recognize and treat. 

The aim of this thesis is to improve detection of embolic sources of stroke 
along the heart-brain axis. The structure of the thesis follows this anatomical 
pathway. In the first part of this thesis (The Heart), we focused on sources of 
embolism from the heart which are detected through imaging. In the second part of 
this thesis (The Arteries), we explored (rare) sources of embolism from the arteries 
in an effort to increase awareness in the medical community. In this summary we 
report main conclusions of the individual chapters. 
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PART I: THE HEART 

CHAPTER 2

Summary of the literature on CTA versus echocardiography in stroke
In this chapter, we provided a systematic review and meta-analysis of the literature 
on CT-angiography (CTA) versus echocardiography for detection of cardiac 
thrombi in stroke patients. We included 14 single-center cohort studies with data 
on 1568 patients. We found that cardiac CT appears to have a higher diagnostic 
yield than transesophageal (TEE) and transthoracic (TTE) echocardiography for 
detection of cardiac thrombi in stroke patients (6.3% vs 4.9%, p<0.001 and 12.5% 
vs 6.6%, p=0.010, respectively). When examined in terms of diagnostic accuracy, 
CTA appears to have a high sensitivity and specificity compared to TEE: 86% (95% 
CI 66-95%) and 97% (95% CI 95-99%), respectively. There was insufficient data 
for conclusions on sensitivity and specificity for CTA versus TTE. Interpretation of 
results for daily clinical practice is complicated. An important issue was the lack of a 
true gold standard. Therefore, we reasoned that diagnostic yield and not diagnostic 
accuracy should be considered the primary outcome measure. Another issue we 
identified in comparing studies was heterogeneity in terms of the:
 
1. timing: of investigation since stroke, order of and time interval between investi-

gations;  
2. technique: ECG-gated versus non-ECG-gated CT protocols, use of different 

CT scanners;  
3. populations: unselected versus selected stroke patients.  

Finally, we reported quality concerns: missing definition of thrombus, lack of 
detail in methodological reporting, and high risk of bias in patient selection 
and reference standard interpretation. Some studies did not describe clearly 
why and how many patients were excluded and whether the reference 
standard results were interpreted without knowledge of index test results.  
 Notably, only one of the 14 studies (N=20) examined cardiac CTA in the acute 
phase of stroke. We define the acute phase of stroke as within the time window 
for reperfusion therapy (intravenous thrombolysis and endovascular treatment). 
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CHAPTER 3

Non-ECG-gated cardiac CTA in the acute phase of stroke
In this retrospective cohort study (N=82), we demonstrated that non-ECG-gated 
entire heart-brain axis CTA can be done in the acute phase of ischemic stroke in 
seconds (median 7 for third generation dual source CT scanner), with a slightly 
higher radiation dose (median +1.74 mSv) and without the requirement of additional 
contrast. We found a diagnostic yield of 15% for high-risk cardio-aortic sources 
of embolism in a population of patients with suspected large vessel occlusion 
eligible for endovascular treatment. Limitations of this study include poor cardiac 
image quality in 40% of patients and an absent diagnostic comparator such as 
echocardiography. We suggest ways of improving cardiac image quality, such as 
applying ECG-gating, cardiac contrast injection protocols and patient positioning 
with arms above the head.  

CHAPTER 4

ECG-gated cardiac CTA in the acute phase of stroke
Mind the Heart is an ongoing prospective cohort study (N=450), based on the 
hypothesis that ECG-gated CTA of the heart and aortic arch, acquired in the 
acute phase in stroke patients, has a higher diagnostic yield than TTE as a first-
line screening method for detection of cardio-aortic sources of embolism. In this 
chapter we provided the rationale and study design, including the CT protocol 
and practical workflow. We chose TTE instead of TEE as comparator because 
guidelines recommend TTE as the first-line screening method for imaging of the 
heart in stroke patients with suspected cardioembolic source and is part of the 
standard work-up prior to classification as embolic stroke of undetermined source 
(ESUS). The population consists of consecutive adult patients with acute ischemic 
stroke who are potentially eligible for acute reperfusion therapy. At the time of 
submission of this thesis, inclusions were ongoing (written informed consent 
obtained from 398 patients).
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PART II: THE ARTERIES

CHAPTER 5

Aortic dissection masquerading as an acute stroke 
In this chapter, we used data from a prospective registry of consecutive adult 
patients who presented to the emergency department of our comprehensive 
stroke center with neurological deficits suggestive of an acute stroke ("code 
stroke" patients). We found that 15/2874 (0.5%) patients who presented with a 
suspected acute stroke between 2015 and 2018 had a Stanford classification type 
A aortic dissection. The risk of acute aortic dissection in a code stroke population 
confronts the physician with a dilemma. Timely start of intravenous thrombolysis in 
ischemic stroke patients is of vital importance, and in many hospitals thrombolysis 
is started prior to, or simultaneous with CTA. However, if a patient turns out to 
have an acute aortic dissection, thrombolysis may be detrimental. Emergency 
aortic surgery provides the only chance for survival in patients with acute aortic 
dissection. In our study, typical symptoms of acute aortic dissection were not 
always present. For example, only 8/15 (53%) presented with pain. Acute aortic 
dissection was an incidental finding during CTA in 4/15 (27%). Two out of 15 
patients (13%) received intravenous thrombolysis as a result of diagnosis delay, with 
an aortic rupture and fatal outcome in one patient. Overall, 9/15 (60%) underwent 
aortic surgery and 10/15 (67%) died. Of those who survived, 3/5 (60%) had no or 
only minor disability at follow-up (modified Rankin Scale score 0-2). We concluded 
by recommending routine CTA of the entire aortic arch in patients with suspected 
acute ischemic stroke, in order to expedite early diagnosis of aortic dissection 
and prevent administering intravenous thrombolysis to these patients. This would 
entail a minor extension of the current standard care CTA in most hospitals, which 
generally stops at the top part of the aortic arch. 

CHAPTER 6

Triple and quadruple cervical artery dissection 
We performed a systematic review of individual patient data on simultaneous 
triple and quadruple cervical artery dissection in this chapter. We included 52 
studies with data on 96 patients. We found that triple or quadruple cervical artery 
dissection mostly affected young women (mean age 42 years (SD 9), 66% women) 
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and an underlying disease or triggering event could be identified in more than two-
thirds of patients. Cervical manipulative therapy was a potential triggering event 
in 12 patients. Despite recall bias playing a potential role in the large number of 
reported triggering events, this underlines the need for a careful patient history 
and diagnostic work-up in these patients. Eighty-eight percent of patients had a 
good functional outcome (modified Rankin Scale score 0-2). This is similar to 
the outcome in a large multicenter cohort of patients with single cervical artery 
dissection (CADISP study, 88% modified Rankin Scale score 0-2), although this 
comparison must be done with caution as it is subject to data collection bias. 
This surprisingly good outcome may be explained by the fact only 57% of triple 
and quadruple cervical artery dissection patients had a stroke at presentation or 
during hospitalization, and in the majority the stroke was confined to the vascular 
territory of a single artery. There are no evidence-based guidelines on the optimal 
treatment of multiple cervical artery dissection. We found that most patients (83%) 
were managed medically (antiplatelets or anticoagulants) and 11% underwent 
endovascular stent placement. Recurrences of cervical dissection were rare (3%). 

CHAPTER 7

Collateral circulation and outcome in atherosclerotic versus cardioembolic stroke
Cervical carotid atherosclerosis in humans develops over decades and is often 
accompanied by arterial stenosis. Theoretically, this might promote the cerebral 
collateral circulation. In contrast, since cardioembolic stroke is not accompanied by 
chronic cerebral hypoperfusion, collateral artery formation and recruitment are less 
likely in these patients. In this chapter, we hypothesized that patients with stroke 
due to cervical stenotic carotid atherosclerosis have a more extensive collateral 
circulation and better outcomes than patients with stroke due to cardioembolism. 
We tested this hypothesis in patients who underwent endovascular treatment for 
acute stroke with large vessel occlusion (N=190 with cervical carotid atherosclerosis 
and N=476 with cardioembolism) from the MR CLEAN Registry. In line with our 
hypothesis, we found that in this sample, patients with large-artery atherosclerosis 
had a more extensive cerebral collateral circulation and a slightly better outcome 
at 90 days than those with cardioembolic stroke (proportion of good (grade 2-3) 
collateral score 71% versus 60%, adjusted common odds ratio 1.84 [95% CI 1.15-
2.94]); median modified Rankin scale score 3 versus 4, adjusted common odds 
ratio, 1.45 [95% CI 1.03-2.05]). There were no statistically significant differences in 
the proportions of patients with functional independence (modified Rankin Scale 
score 0-2) or mortality between the groups. 
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CHAPTER 8

Carotid web or dissection?
Diagnosis of carotid artery web and dissection on imaging can be difficult. In this 
brief chapter, which consists of a letter to the editor, we commented on a case 
report of a presumed de novo formation of a carotid artery web. We offered a histo-
anatomical argument to distinguish carotid artery web from dissection on imaging. 
The carotid bulb is located in a transition zone, where the elastic type of artery 
changes into the muscular type as ventricular pressure waves travel towards the 
brain. We argued that internal carotid artery dissections are typically located distal 
to the carotid artery bulb. Whereas literature suggests that carotid artery webs 
are typically located at the proximal aspect of the carotid artery bulb, along the 
posterior wall.  

CHAPTER 9

High stroke recurrence risk in symptomatic carotid web 
Carotid artery web is a shelf-like lesion located in the posterior wall of the internal 
carotid artery bulb and is considered an intimal variant of fibromuscular dysplasia. 
Best treatment practices and recurrent stroke risk in symptomatic carotid artery 
web patients (i.e. those who have suffered a stroke) are unclear. In chapter 9, we 
determined this recurrent stroke risk. In a comparative cohort study, we used 
data from the MR CLEAN trial and the MR CLEAN Registry (total N=4137). We 
selected consecutive adult patients with anterior circulation large vessel occlusion 
stroke and available baseline CT-angiography of the carotid bulb (N=3439). For 
the purpose of this study, all images were reassessed for presence or absence of 
carotid artery web by two experienced neuroradiologists. We identified 30 (0.9%) 
patients with a carotid artery web ipsilateral to the side of the index stroke. We 
collected follow-up data on recurrent stroke for these patients. As a comparator 
cohort, we selected 168 patients from the MR CLEAN trial who were randomized 
to endovascular treatment and were included in the MR CLEAN extended follow-
up trial, and who thus had 2-year follow-up data. Patients with carotid artery web 
were younger (median age 57 [IQR 46-66] vs 66 years [IQR 56-77], P=0.015) and 
more often women (73% vs 40%, P=0.001) compared to patients without carotid 
artery web. At discharge, 26/30 (87%) carotid artery web patients used antiplatelets. 
During the 2-year follow-up period, 5/30 (17%) of carotid web patients had a 
recurrent stroke, versus 5/168 (3%) in the comparator cohort (Hazard ratio 5.0, 95% 
CI 1.5-17.3; P=0.005). Recurrent stroke details were available for 4 patients with a 
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carotid artery web, and all 4 strokes were ischemic and in the same vascular territory 
as the index stroke. In patients without a carotid artery web, 2/5 had a recurrent 
ischemic stroke ipsilateral to the index stroke. 

A limitation is the absence of 2-year follow-up for the full study population 
(N=3439). Also, data from this selected sample of patients with large vessel 
occlusion stroke may not be representative of all patients with symptomatic carotid 
artery web. Despite these limitations, our study found that the risk of recurrent 
stroke in patients with carotid artery web is very high, and therefore that standard 
secondary prevention measures are insufficient in these patients. 
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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Mind  the Heart 
EMBOLIC SOURCES  OF STROKE ALONG THE HEART-BRAIN AXIS

HOOFDSTUK 1 
 DEFINITIE VAN UITDAGINGEN 

Beroertes zijn wereldwijd een belangrijke oorzaak van sterfte en invaliditeit. 
Dit proefschrift gaat specifiek over herseninfarcten. Patiënten met een 
cardioembolisch herseninfarct vereisen een aanpak op maat wat betreft acute 
behandeling en secundaire preventie maatregelen. Problemen met standaard 
diagnostische evaluatie zijn vertraging, incompleetheid en het niet vinden van 
een specifieke oorzaak van het herseninfarct. De diagnostische opbrengst van 
echocardiografie voor het opsporen van hoog-risico emboliebronnen bij patiënten 
met een herseninfarct is beperkt tot 0-9%. In veel gevallen met een onbekende 
etiologie is het waarschijnlijk dat er een cardio-aortale emboliebron aan ten grondslag 
ligt.  Patiënten met een herseninfarct hebben mogelijk baat bij vroege beeldvorming 
van het hart, aangezien er aanwijzingen zijn dat cardiale trombi verdwijnen na 
verloop van tijd (in het bijzonder na intraveneuze trombolyse). Daarnaast hebben 
sommige patiënten met een herseninfarct en een onbekende etiologie een zeldzame 
oorzaak, die mogelijk moeilijk te herkennen en te behandelen is.  

Het doel van dit proefschrift is het verbeteren van de opsporing van embolische 
oorzaken van herseninfarcten langs de as van het hart naar de hersenen. De 
structuur van dit proefschrift volgt deze anatomische route. In het eerste deel van 
dit proefschrift (Het Hart), richten we ons op embolische oorzaken uit het hart die 
opgespoord worden middels beeldvorming. In het tweede deel van dit proefschrift 
(De Arteriën), verkennen we (zeldzame) emboliebronnen in de arteriën, mede 
om de bewustwording hiervan onder medici te vergroten. In deze samenvatting 
rapporteren we de belangrijkste conclusies van de individuele hoofdstukken. 
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DEEL I: HET HART 

HOOFDSTUK 2

Literatuuroverzicht CTA versus echocardiografie
In dit hoofdstuk hebben een systematische review en meta-analyse uitgevoerd van 
de literatuur over CT-angiografie (CTA) versus echocardiografie voor het opsporen 
van cardiale trombi bij patiënten met een herseninfarct. We hebben 14 monocenter 
cohort studies geïncludeerd met data van 1568 patiënten. We vonden dat CTA van 
het hart een hogere diagnostische opbrengst lijkt te hebben dan transoesophageale 
(TEE) en transthoracle (TTE) echocardiografie voor het opsporen van cardiale 
trombi bij patienten met een herseninfarct (6.3% versus 4.9%, p<0.001 and 12.5% 
vs 6.6%, p=0.010, respectievelijk). Beschouwd vanuit diagnostische accuratesse, 
lijkt CTA een hoge sensitiviteit en specificiteit te hebben vergeleken met TEE: 86% 
(95% CI 66-95%) and 97% (95% CI 95-99%), respectievelijk. Er waren onvoldoende 
gegevens voor conclusies over sensitiviteit en specificiteit van TTA ten opzichte 
van TTE. Het interpreteren van deze resultaten voor de dagelijkse klinische 
praktijk is lastig. Een belangrijk probleem is het ontbreken van een echte gouden 
standaard. Hierdoor beredeneerden we dat de diagnostische opbrengst en niet de 
diagnostische accuratesse als de primaire uitkomstmaat beschouwd zou moeten 
worden. Als aanvullend probleem vonden we dat er sprake was van heterogeniteit 
op de volgende gebieden: 

1. tijd: tussen het herseninfarct en het eerste onderzoek, volgorde van en het 
tijdsinterval tussen de onderzoeken; 

2. techniek: ECG-getriggerd versus niet ECG-getriggerde CT protocollen, ge-
bruik van verschillende CT scanners;

3. populatie: algemene versus geselecteerde populatie van patiënten met een 
herseninfarct. 

Tot slot waren er ook zorgen over de kwaliteit: de definitie van een trombus ontbrak, 
onvoldoende gedetailleerde beschrijving van de methodologie, een hoog risico 
op bias wat betreft patiëntselectie en interpretatie van de referentie standaard. 
Sommige studies beschreven niet duidelijk waarom en hoeveel patiënten werden 
geëxcludeerd en of de resultaten van de referentie standaard geïnterpreteerd 
werden zonder kennis van de resultaten van de index test. 
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Opvallend was dat slechts één van de 14 studies (N=20) CTA van het hart 
onderzocht in de acute fase van het herseninfarct. Wij definiëren de acute fase 
als binnen het tijdswindow voor reperfusietherapie (intraveneuze trombolyse en 
endovasculaire behandeling). 

HOOFDSTUK 3

Niet ECG-getriggerde cardiale CTA in de acute fase van het herseninfarct 
In deze retrospectieve cohort studie (N=82) hebben we aangetoond dat niet ECG-
getriggerde CTA van de hele hart-hersen as uitgevoerd kan worden in de acute fase 
van het herseninfarct, binnen enkele seconden (mediaan 7 bij derde generatie dual 
source CT scanner), met geringe toename van de stralingsdosis (mediaan +1.74 
mSv) en zonder extra contrast. We vonden een diagnostische opbrengst van 15% 
voor hoog-risico cardio-aortale emboliebronnen in een populatie van patiënten met 
het vermoeden op een occlusie van de grote cerebrale arteriën die in aanmerking 
komt voor endovasculaire behandeling. Beperkingen van deze studie zijn slechte 
beeldkwaliteit van het hart in 40% van de patiënten en het ontbreken van een 
vergelijkend diagnostisch onderzoek zoals echocardiografie. We hebben suggesties 
gedaan voor het verbeteren van de cardiale beeldkwaliteit, zoals het toepassen van 
ECG-triggering, cardiale contrast injectie protocollen en het positioneren van de 
patiënt met armen boven het hoofd.  

HOOFDSTUK 4

ECG-getriggerde cardiale CTA in de acute fase van het herseninfarct 
Mind the Heart is een prospectieve cohort studie (N=450) die gebaseerd is op de hypo- 
these dat ECG-getriggerde CTA van het hart en de aortaboog, verricht in de acute 
fase bij patiënten met een herseninfarct, een hogere diagnostische opbrengst heeft 
dan TTE als een eerstelijns screening methode voor het opsporen van cardio-aortale 
emboliebronnen. In dit hoofdstuk hebben we de motivering voor de studie en het 
studie design uiteengezet, inclusief het CT protocol en de logistiek in de praktijk. We 
kozen voor TTE in plaats van TEE als vergelijkend onderzoek omdat richtlijnen TTE 
adviseren als eerstelijns methode voor beeldvorming van het hart bij patiënten met 
een vermoeden op een cardioembolische oorzaak en omdat TTE onderdeel is van de 
standaard diagnostische evaluatie die nodig is voordat een casus als "embolic source 
of undetermined source (ESUS)" geclassificeerd kan worden. De onderzoekspopu-
latie bestaat uit consecutieve volwassen patiënten met een acuut herseninfarct die 
mogelijk in aanmerking komen voor acute reperfusietherapie. 
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DEEL II: DE ARTERIËN 

HOOFDSTUK 5

Aortadissectie vermomd als een acuut herseninfarct 
In dit hoofdstuk hebben we data gebruikt van een prospectieve registratie van 
consecutieve volwassen patiënten die zich presenteerden op de acute hersenhulp 
van het Amsterdam UMC met neurologische uitval die mogelijk past bij een 
acuut herseninfarct ("code stroke" patiënten). We vonden dat 15/2874 (0.5%) 
van de patiënten die zich presenteerden met een verdenking acuut herseninfarct 
tussen 2015-2018 een type A acute aortadissectie (Stanford classificatie) bleken 
te hebben. Het risico op een acute aortadissectie in een "code stroke" populatie 
confronteert de arts met een dilemma. Het snel toedienen van intraveneuze 
trombolyse bij patiënten met een herseninfarct is belangrijk en in veel ziekenhuizen 
wordt intraveneuze trombolyse toegediend voorafgaand aan of gelijktijdig met het 
verrichten van een CTA. Echter, intraveneuze trombolyse is schadelijk als een patiënt 
een aortadissectie blijkt te hebben. Een spoedoperatie van de aorta biedt de enige 
kans op overleving bij patiënten met een acute aortadissectie. In onze studie waren 
typische verschijnselen van een acute aortadissectie niet altijd aanwezig. Slechts 
8/15 (53%) van de patiënten presenteerden zich met pijnklachten, bijvoorbeeld. 
Acute aortadissectie was een toevalsbevinding tijdens CTA bij 4/15 (27%). Twee van 
de 15 patiënten (13%) kreeg intraveneuze trombolyse als gevolg van diagnostische 
vertraging, wat leidde tot een aortaruptuur en overlijden van één patiënt. In totaal 
ondergingen 9/15 (60%) van de patiënten aortachirurgie en er overleden 10/15 
(67%). Van de overlevenden hadden 3/5 (60%) geen of slechts geringe beperkingen 
in het dagelijks functioneren (modified Rankin Scale score 0-2). We adviseren om 
bij patiënten met het vermoeden op een acuut herseninfarct standaard CTA van 
de volledige aortaboog te verrichten om het diagnostische proces te versnellen en 
zo te voorkómen dat deze patiënten intraveneuze trombolyse toegediend krijgen. 
Gezien in de meeste ziekenhuizen de top van de aortaboog reeds wordt afgebeeld 
op CTA, zou dit slechts een kleine aanpassing betekenen.    
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HOOFDSTUK 6

Drie- en viervoudige cervicale arteriële dissecties  
In dit hoofdstuk hebben we een systematische review verricht van individuele 
patiënt data over simultane drie- en viervoudige cervicale arteriële dissecties. 
We includeerden 52 studies met data van 96 patiënten. We vonden dat drie- en 
viervoudige cervicale arteriële dissecties met name voorkwamen bij jonge vrouwen 
(gemiddelde leeftijd 42 jaar (SD 9), 66% vrouwen) en dat er een onderliggende 
aandoening of een uitlokkende gebeurtenis kon worden geïdentificeerd bij meer dan 
twee derde van de patiënten. Cervicale manipulatieve therapie was een mogelijke 
uitlokkende factor bij 12 patiënten. Ondanks dat "recall bias" mogelijk een rol speelde 
in het grote aantal gerapporteerde uitlokkende gebeurtenissen, onderstreept dit het 
belang van een gedegen anamnese en diagnostische evaluatie bij deze patiënten. 
Achtentachtig procent van de patiënten had een goede functionele uitkomst 
(modified Rankin Scale score 0-2). Dit komt overeen met een groot multicenter 
cohort van patiënten met een enkelvoudige cervicale arteriële dissectie (CADISP 
studie, 88% modified Rankin Scale score 0-2), alhoewel voorzichtigheid geboden is 
bij deze vergelijking wegens "data collection bias". Deze verrassend goede uitkomst 
valt mogelijk te verklaren vanwege het feit dat slechts 57% van de patiënten met een 
drie- of viervoudige cervicale arteriële dissectie een herseninfarct had ten tijde van 
presentatie of gedurende opname. Bij de meeste patiënten was het herseninfarct 
beperkt tot het vasculaire stroomgebied van één cervicale arterie. Er bestaan 
geen "evidence-based" richtlijnen over de optimale behandeling van meervoudige 
cervicale arteriële dissecties. Wij vonden dat de meeste patiënten (83%) behandeld 
werden met medicijnen (trombocytenaggregatieremmers of orale anticoagulantia) 
en 11% onderging endovasculaire stentplaatsing. Het optreden van een recidief 
cervicale dissectie was zeldzaam (3%).  

HOOFDSTUK 7

Collaterale circulatie en uitkomst bij patiënten met een atherosclerotisch 
versus een cardioembolisch herseninfarct 
Atherosclerose in de cervicale a. carotis ontwikkelt zich bij mensen in de loop 
van tientallen jaren en hierbij treedt vaak arteriële stenose op. Theoretisch zou dit 
de cerebrale collaterale circulatie kunnen bevorderen. Daarentegen wordt een 
cardioembolisch herseninfarct doorgaans niet voorafgegaan door chronische 
cerebrale hypoperfusie, waardoor cerebrale collaterale circulatie vorming en 
recrutering minder waarschijnlijk zijn bij deze patiënten. In dit hoofdstuk formuleerden 
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we de hypothese dat patiënten met een herseninfarct ten gevolge van stenoserende 
atherosclerose van de cervicale a. carotis een uitgebreidere collaterale circulatie en 
betere uitkomsten hebben dan patiënten met een cardioembolisch herseninfarct. We 
toetsten deze hypothese bij patiënten die endovasculaire behandeling ondergingen 
vanwege een acuut herseninfarct met occlusie van de grote cerebrale arteriën (N=190 
met atherosclerose van de cervicale a. carotis en N=476 met een cardioembolisch 
herseninfarct) uit de MR CLEAN Registry. In lijn met onze hypothese, vonden we 
dat in deze populatie, patiënten met atherosclerose van de grote vaten een betere 
cerebrale collaterale circulatie hadden en een net iets betere uitkomst na 90 dagen 
dan patiënten met een cardioembolisch herseninfarct (proportie goede (grade 2-3) 
"collateral score" 71% versus 60%, adjusted common odds ratio 1.84 [95% CI 1.15-
2.94]); mediane modified Rankin scale score 3 versus 4, adjusted common odds 
ratio, 1.45 [95% CI 1.03-2.05]). Er waren geen statistisch significante verschillen 
in het aandeel van patiënten met functionele onafhankelijkheid (modified Rankin 
Scale score 0-2) of mortaliteit tussen de twee groepen.   

HOOFDSTUK 8

"Carotid web" of dissectie? 
Het op beeldvorming diagnosticeren van een "carotid artery web" (CaW) en 
een a. carotis dissectie kan lastig zijn. In dit korte hoofdstuk wat bestaat uit een 
"letter to  the editor" leverden wij commentaar op een casusbeschrijving van een 
veronderstelde de novo CaW. We bieden een histologisch-anatomisch argument om 
een CaW van een dissectie te onderscheiden op beeldvorming. De bulbus caroticus 
is gelokaliseerd in een transitiezone, waarin het elastische type arterie overgaat in 
het gespierde type naargelang bloed voortgestuwd wordt naar de hersenen. We 
stellen dat dissecties van de a. carotis interna doorgaans distaal van de bulbus 
caroticus ontstaan. Op basis van de literatuur zijn CaWs doorgaans gelokaliseerd 
bij het proximale aspect van de bulbus carotis, langs de posterieure wand.  

HOOFDSTUK 9

Hoog risico op recidief herseninfarct bij patiënten met een symptomatische 
"carotid web" 
"Carotid artery web" (CaW) is een richelvormige lesie die gelokaliseerd is in de 
posterieure wand van de bulbus caroticus en beschouwd wordt als een variant van 
fibromusculaire dysplasie waarbij de intima betrokken is. Het is onduidelijk wat de 
beste behandeling is en wat het recidiefrisico is bij symptomatische CaW patiënten 
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(patiënten die een herseninfarct hebben gehad). In hoofdstuk 9 hebben we dit 
recidiefrisico onderzocht. Voor deze "comparative cohort" studie hebben we data 
gebruikt van de MR CLEAN trial en de MR CLEAN Registry (totaal N=4137). We 
selecteerden consecutieve volwassen patiënten met een herseninfarct op basis van 
een occlusie van de grote cerebrale arteriën in de anterieure circulatie en beschikbare 
CTA beelden van de bulbus caroticus (N=3439). Voor deze studie werden alle 
beelden herbeoordeeld op aanwezigheid of afwezigheid van CaW door twee 
ervaren neuroradiologen. We identificeerden 30 (0.9%) patiënten met een CaW aan 
de ipsilaterale zijde van het index herseninfarct. We verzamelden vervolgens follow-
up data over recidief herseninfarcten bij deze patiënten. Als "comparator cohort’ 
selecteerden we 168 patiënten uit de MR CLEAN trial die waren gerandomiseerd 
in de endovasculaire behandeling arm en deelnamen aan de MR CLEAN exended 
follow-up trial, en dus van wie 2-jaars follow-up data beschikbaar was. Patiënten met 
een CaW waren jonger (mediane leeftijd 57 [IQR 46-66] versus 66 jaar [IQR 56-77], 
P=0.015) en vaker vrouw (73% versus 40%, P=0.001) vergeleken met patiënten zonder 
CaW. Zesentwintig van de 30 (87%) CaW patiënten kregen als ontslagmedicatie 
trombocytenaggregatieremmers. Gedurende de follow-up periode van 2 jaar kreeg 
5/30 (17%) van de CaW patiënten een recidief beroerte versus 5/168 (3%) van de 
patiënten in het "comparator cohort" (hazard ratio 5.0, 95% CI 1.5-17.3; P=0.005). 
Gedetailleerde informatie over de recidief beroerte was beschikbaar voor 4 van de 
CaW patiënten, in alle gevallen betrof het een herseninfarct in hetzelfde vasculaire 
stroomgebied als het index herseninfarct. Bij 2/5 patiënten zonder CaW betrof het 
een recidief herseninfarct in hetzelfde vasculaire stroomgebied.  

Een beperking is het ontbreken van 2-jaars follow-up voor de volledige 
studiepopulatie (N=3439). Daarnaast zijn resultaten in deze geselecteerde groep 
patiënten met een herseninfarct op basis van een occlusie in de grote cerebrale 
arteriën mogelijk niet representatief voor alle patiënten met een symptomatische 
CaW. Ondanks deze beperkingen vonden wij in deze studie dat het risico op 
een recidief herseninfarct in patiënten met CaW erg hoog is, wat laat zien dat de 
standaard secundaire preventie maatregelen onvoldoende bescherming bieden bij 
deze patiënten.
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ABBREVIATIONS
  
A1    first segment of anterior cerebral artery
A2    second segment of anterior cerebral artery
ACA   anterior cerebral artery
acOR   adjusted common odds ratio
AF    atrial fibrillation
AIS     acute ischemic stroke
AMC   academic medical center
aOR   adjusted odds ratio
ASPECTS  Alberta Stroke Program Early CT Score
AUC   area under the curve
BP    blood pressure
CaW   carotid artery web
CADISP   Cervical Artery Dissections and Ischemic Stroke Patients
CBF   cerebral blood flow
CI    confidence interval
CeAD   cervical artery dissection
CT    computed tomography
DBP   diastolic blood pressure
DGT   door-to-groin time
DLP   dose length product
DNT   door-to-needle time
DOAC   direct oral anticoagulation
DSA   digital subtraction angiography
ED    emergency department
FMD   fibromuscular dysplasia
EMBASE  Excerpta Medica Database
ESUS   embolic stroke of undetermined source
eTICI   extended thrombolysis in cerebral infarction score
EVT   endovascular treatment
FAST   face, arm, speech test
FMD   fibromuscular dysplasia
GCS   Glasgow coma scale
HR    hazard ratio
ICA    internal carotid artery
ICA-T   internal carotid artery terminus
ICH    intracranial hemorrhage
INR    international normalized ratio
IQR    interquartile range
IVT    intravenous thrombolysis
LA    left atrium
LAA   left atrial appendage
LV    left ventricle
LVO   large vessel occlusion
M1    first segment of middle cerebral artery
M2    second segment of middle cerebral artery
MR CLEAN  Multicenter Randomized Clinical Trial of Endovascular Treatment for Acute Ischemic  
    Stroke in the Netherlands
MRI    magnetic resonance imaging
mRS   modified Rankin Scale
mTICI   modified thrombolysis in cerebral infarction score
NA    not applicable
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NASCET  North Armerican Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial 
NCCT   non-contrast computed tomography
NIHSS   National Institues of Health Stroke Scale
NR    not reported
OR    odds ratio
PFO   patent foramen ovale
PRISMA  preferred reporting items for sstematic reviews and meta-analyses
QUADAS  quality assessment of diagnostic accuracy studies
Rt-PA   recombinant tissue plasminogen activator
SBP    systolic blood pressure
SD     standard deviation
sICH   symptomatic intracranial hemorrhage
SPSS   Statistical Package for the Social Sciences
SROC   summary receiver operating curves
TAI    thrombus attenuation increase
TEE    transesophageal echocardiography
TIA    transient ischemic attack   
TOAST   trial of org 10172 in acute stroke treatment
TTE   transthoracic echocardiography
VKA   vitamin K antagonist
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een boekwerk aan informatie en toestemmingsformulieren. Jullie vertrouwen in de 
wetenschap maakt wetenschappelijk onderzoek mogelijk. 

Graag bedank ik mijn (co-)promotoren prof. dr. Yvo Roos, prof. dr. Charles 
Majoie, dr. Jonathan Coutinho en dr. Nils Planken voor de begeleiding tijdens mijn 
promotietraject.  

Beste Yvo, dank dat je me de ruimte hebt gegeven om naast de Mind the Heart 
studie mijn “onderwijs mind” verder te ontwikkelen. Het is duidelijk waarom jouw 
behang bestaat uit onderwijsprijzen. Dank voor de inspiratie en bereidheid om mee 
te denken over het grotere geheel. Ik waardeer dat je altijd open staat voor een pitch. 
Zelfs al is het idee een beetje mal, hoog gegrepen, of weinig hoopvol (Babinski in 
tijden van Corona – “Geen hoop is ook zo saai”). Je stimuleert me om ervoor te gaan. 
Daarnaast wist je feilloos aan te voelen wanneer je druk van de ketel moest halen 
(deadline stress – “Niemand leest toch je proefschrift”). 

Beste Charles, onze interacties waren kort maar krachtig. Ik heb genoten van de 
gedachtewisseling in aanloop naar het schrijven van dit proefschrift en hoop dat er 
meer zullen volgen.  

Beste Jonathan, als coassistent kwam ik jou tegen in de kliniek. Je maakte indruk 
op mij. Ik dacht: als ik ooit promotieonderzoek ga doen – dan het liefst met jou. 
Op mijn verjaardag kreeg ik te horen dat ik mocht beginnen. Een waar cadeau. 
Dank dat ik mijn geest heb mogen slijpen aan de jouwe. Je bent een ideeënfontein 
waaruit ik heb mogen putten. Je hebt me de vrijheid gegeven om na te jagen wat ik 
belangrijk vond en was er voor me als ik tegen een grens aan liep, waarna ik altijd 
verder kon. Dit heb ik als uniek ervaren en hierom ben ik jou enorm dankbaar. 
Dit proefschrift bestaat dankzij jouw betrokken supervisie. Ik kon altijd rekenen 
op jouw snelle en directe feedback (“Dit is niet het !@#$%^* jeugdjournaal” – 
over het niveau van mijn presentatie; “Je lijkt wel een autoverkoper” – over mijn 
overenthousiaste toon; en, mijn persoonlijk favoriet, “Barf barf!!!” – als commentaar 
op een van mijn eerste beursaanvraag pogingen). Ik heb hier fotografisch bewijs van.  
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Gelukkig sta je zelf ook open voor feedback. En kun je goed omgaan met mijn 
irritante vastberadenheid. Ik vertrouw erop dat je direct blijft communiceren met mij.  

Beste Nils, jij bent de geestelijk vader van “Mind the Heart”. De beste stelling is 
inderdaad van Planken. Ik waardeer jouw gave om overal de humor van in te zien 
terwijl jij je werk serieus neemt. Hierin ben jij een voorbeeld voor mij. Ik heb genoten 
van onze werkbezoeken aan Maastricht. Ik hoop dat we naast werk, de waardering 
voor champagne en olijfolie nog lang met elkaar zullen delen.   

Graag wil ik de overige leden van de promotiecommissie, prof. dr. Diederik van de 
Beek, prof. dr. Joris de Groot, prof. dr. Marcel Levi, prof. dr. Angela Maas en prof. dr. 
Birgitta Velthuis, hartelijk bedanken voor de bereidheid om dit proefschrift kritisch 
te beoordelen en als opponent aanwezig te zijn tijdens de verdediging. Ik zie uit naar 
de wisseling van gedachten en het vuur aan de schenen. 

Het hele Mind the Heart team, dank voor al jullie bloed, zweet, CT-scans, echo’s 
en informed consents. Nick Lobé, Rianne Bon en Adrienne van Randen in het 
bijzonder. Er zijn niet genoeg brownies in Amsterdam om jullie te bedanken voor 
jullie inspanningen. Dat weerhoudt ons er uiteraard niet van om elke mijlpaal met 
brownies te vieren. Cardiologen Matthijs Boekholdt en Berto Bouma, dank voor 
jullie steun bij het omverwerpen van de schutting tussen de hersenen en het hart. 
Dank ook voor het tolereren van de neurologische woordgrapjes (strokewafels). 
Guido Clerx, met jouw energieke toewijding verbrijzel je inclusierecords en hebben 
we in sneltreinvaart de studie kunnen afronden. Nina-Suzanne Groeneveld, het is 
een voorrecht geweest om jou te begeleiden. Het succes van de pilot fase is voor een 
groot deel jouw verdienste. Dat je gekaapt bent door de kinderen is een gemis voor 
ons en een geschenk voor hen. En toen was daar Leon Rinkel. En ging mijn kwaliteit 
van leven omhoog. Ik heb bewondering voor hoe jij glimlachend keihard werkt en 
razendsnel nieuwe vaardigheden eigen maakt. Door jou kon ik aan dit proefschrift 
werken, wetende dat Mind the Heart in goede handen was. Dank hiervoor. Ik kan 
me geen betere – inmiddels collega – wensen om dit project samen mee over de 
finish te rijden. Chiel Beemsterboer, welkom aan boord! Ik hoop van harte dat dit 
slechts het einde is van het begin van onderzoek doen met jullie allemaal. 

Dear Danny Mandell, thank you for challenging me to question and for instilling in 
me a deep interest in etiology. It was a privilege to peek inside your mind. Although 
Mind the Heart TWH was not meant to be, my winter in Toronto was the most 
productive and adventurous one of my life. Ice fishing was not something I expected 
to learn during my PhD. P.S. you’ve got mail. 
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Het combineren van onderzoek met onderwijs heeft mij veel plezier gebracht. 
Vincent Odekerken en Twan van Velzen, het was een eer om samen met jullie 
aanstormend talent te laten zien hoe leuk het is om “hoofd- van bijzaken te 
onderscheiden” tijdens het neurologie keuzeonderwijs. Vincent, dank dat jij mij deze 
mogelijkheid hebt gegeven. Dat smaakt naar meer. Twan, mijn onderwijsbuddy, we 
hebben samen iets uit niets gemaakt. Ik waardeer je collegialiteit, je fascinatie voor 
totalitaire regimes uit vervlogen tijden en bizarre reizen naar obscure bestemmingen. 
Ik vertrouw erop dat we elkaar zullen blijven tegenkomen.  

IAT verpleegkundigen, gidsen in de jungle van de patiënt met een acute beroerte.
Het liedje “The Lion Sleeps Tonight” heeft een nieuwe lading gekregen door jullie. 
Dank voor jullie enthousiasme tijdens het doorlopen van de IAT opleiding. Ik kreeg 
bergen energie van jullie. Willen jullie alsjeblieft ook mijn gids zijn in de kliniek?

Harriët Kuil en Annick Fransen, dank voor alles wat jullie voor ons doen. Ik doe 
altijd maar alsof ik binnenloop voor drop of een vraag. Ik doe het eigenlijk voor de 
gezelligheid. Dank voor jullie belangstelling en het luisterend oor.

Vaatkamer instapmodel: Adrien Groot, Sophie van den Berg en Natalie LeCouffe. 
Wie heeft er daglicht nodig met zulke leuke collega’s? Onze planten. May they rest 
in peace. Ik heb me direct welkom gevoeld bij jullie en heb dankbaar genoten van al 
jullie talenten, waaronder taartenbakken, haarvlechten, statistiek, klassieke muziek 
en het consumeren van champagne. Het is een genoegen geweest om ruimte, tijd, 
lief en leed met jullie te delen. Dank, Natalie, dat jij mijn paranimf wilt zijn. Ik bof dat 
ik jullie alle drie aan mijn zijde zal hebben gedurende de opleiding tot neuroloog.  

 Stroke sloths Mayte Sánchez van Kammen, Josje Brouwer, Laura van Meenen, 
Irem Baharoglu, Suzanne Silvis, Yvonne Zuurbier, Laurien Kuhrij en Jeffrey Stolp, 
ook met jullie is het een plezier geweest om de vaatkamer te delen. Inmiddels is ook 
de grote kamer gedeeltelijk geannexeerd. Geen beter gezelschap dan taalpuristen 
met een scherp gevoel voor humor en bijzondere hobbies (of daarnaar opzoek 
zijnde, Suzanne). Mayte, ik ben blij dat Jonathan’s anticlimactische reactie ons er 
niet van weerhoudt om practical jokes te blijven uitvoeren.       

Vrienden van de vaatkamer, blijf vooral binnenlopen in onze Bose bubbel voor 
sfeerchecks. Soms is het goed om gestoord te worden om je niet gek te laten maken. 
Timo ten Brinke, humorverfijner van H2, dank voor het sparren. Jij weet altijd het 
juiste beter te zeggen. Manon Kappelhof, altijd vrolijk en bereid om te helpen, ook 
als ik weer eens het spoor bijster was met mijn kansloze gevoel voor richting. Kilian 
Treurniet, je speelde de chagrijnige interventie-radioloog met zo veel verve tijdens 
de simulatietraining, dat ik je bijna geloofde. Bijna.   
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Vrienden en vriendinnen, in het bijzonder Chantal Diederix, Emma Reiss, Marije 
Wijnberge, Gaia Koster, Vita Stokvis, Eveline Verheij, Anna Odenkirchen, Sanne 
Locher, Poultje van Oort, Judith Souget, Kenneth Yap en Rogier Houwen, dank voor 
jullie aanmoediging, liefde, geduld en herinnering aan het leven buiten het ziekenhuis. 
Jullie maken alles de moeite waard. Corona volente, gaan we deze mijlpaal vieren! 

Chantal en Emma, sinds lange tijd zijn jullie getuigen in mijn leven. En binnenkort 
getuigen op het huwelijk van mij en Niek. Het was liefde op het eerste gezicht met 
jullie allebei. Wat een geluk dat ik jullie families als package deal erbij heb gekregen. 
Chantal, wij zagen elkaar op de peuterspeelzaal en schreeuwden iedere dag zo 
enthousiast naar elkaar dat onze moeders geen andere keuze hadden dan ook 
vriendinnen te worden. Je inspireert me met je gevoel voor avontuur en je open geest. 

Emma, samen doorliepen we de geneeskunde opleiding en zetten we onze 
eerste wetenschappelijke stappen in Oeganda. Je kent mij als geen ander en toch 
wil je mijn vriendin zijn, ware vriendschap. Dank voor de wandelingen, de maaltijden 
en het aaien over de bol tijdens de laatste loodjes van dit proefschrift. Peter Reiss, 
je noemt mij je aangewaaide dochter. Jij bent mijn aangewaaide vader. Dank voor je 
gastvrijheid, carrière adviezen en kookkunsten. 

Lieve immer uitdijende schoonfamilie, toen ik net kwam kijken waren we met 12, 
inmiddels zijn we met 16 + 1 onderweg. Dank voor de open omarming vanaf het 
begin. Dank voor jullie belangstelling in mij en wat ik doe. Jullie terugblik/vooruitblik 
kerstraditie is de inspiratie geweest voor de opzet van dit dankwoord. Ik voel mij rijk 
met jullie levenslust om mij heen.  

Lieve Alessandro, mijn jongere broer. Jij bent al 29 jaar mijn paranimf. Ik 
ben dankbaar en trots dat ik jouw zus mag zijn. Je staat altijd voor me klaar om 
hoogtepunten te vieren en dieptepunten te verwerken. Hoe ben je zo wijs geworden 
ineens? In mijn hoofd ben je nog altijd 16. Lieve Caressa, dankjewel voor de “good 
vibes” zowel in persoon als in potjes.  

Dear parents, Gloria and Marco, thank you for enabling me to explore the world 
with confidence and curiosity, resting assured there is always a warm and loving 
home to return to. I thoroughly enjoyed dancing and banging on pots and pans 
with you after reaching every milestone during the final writing process. You both 
deserve a PhT (Putting her Through) for helping me deliver this thesis.  

Lieve Niek, jij laat je door niemand de les lezen. Ik leer iedere dag van jou. Dank 
dat je me wel en niet serieus neemt. Jij geeft me de rust om te rennen. Ik kan niet 
wachten om te zien waar naar toe. Met jou naast me weet ik dat ik hoe dan ook van 
het uitzicht zal genieten. Mijn hart is van jou.
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