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SUMMARY

Post-stroke depression (PSD) and apathy (PSA) are two of the most common 
neuropsychiatric outcomes after stroke, and have substantial overlap in symptoms. 
Both are associated with poor prognosis, as they have a negative influence on 
functional recovery and quality of life after stroke. Despite a significant overlap in 
associated factors, several studies found indications for differences in associated 
risk factors between PSD and PSA, suggesting that these might represent 
independent syndromes. However, findings were largely based on cross-sectional 
data and studies on PSA are relatively scarce. Furthermore, only few studies have 
looked at the development, course, and associated factors of both syndromes 
at the same time in a longitudinal study. In this thesis, we aimed to examine the 
influence of biological and psychosocial risk factors on the development and 
course of PSD and PSA, and whether differences could be found between the 
associations with these two syndromes. 

In Chapter 2 we provided a systematic review and meta-analysis on imaging 
markers associated with PSD and PSA. We examined the association between PSD 
or PSA and stroke lesion laterality, type, and location, also stratified by study phase 
(i.e. acute, post-acute, chronic phase after stroke) in a meta-analysis. Associations 
with other imaging markers (e.g. white matter hyperintensities (WMH), atrophy, 
lesion volume, number of lesions, cerebral microbleeds) were reviewed 
qualitatively to provide an up-to-date overview. In the post-acute stroke phase 
(0.5 – 6 months post-stroke), PSD was associated with frontal lesions and lesions in 
the basal ganglia. No associations were found with lesion laterality (i.e. left or right 
hemisphere) or lesion type (i.e. ischemic or hemorrhagic stroke). PSA was more 
frequent after hemorrhagic stroke in the acute stroke phase (< 15 days), whereas 
it was more frequent after ischemic stroke in the post-acute phase. Furthermore, 
PSA did not depend on lesion laterality or location, but the amount of available 
PSA studies was limited. The present findings suggest that lesion location rather 
than lesion laterality or type is an important risk factor for PSD in the post-acute 
stroke phase. In contrast, lesion type rather than location or laterality might be an 
important risk factor for PSA, though additional PSA studies are needed to confirm 
this. 

In Chapter 3 the rationale and design of The Cognition and Affect after Stroke: a 
Prospective Evaluation of Risks (CASPER) study is presented. The CASPER study is a 
one-year prospective clinical stroke cohort follow-up study, which was performed 
to study predictors of vascular cognitive impairment, depression and apathy after 
stroke. For this study, 250 patients who suffered from ischemic or hemorrhagic 
stroke were included. A baseline measurement was scheduled at three months 
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post stroke and consisted of a venepuncture, recording of socio-demographic 
information, a neuropsychological assessment and neuropsychiatric interview, 
and a structural 3-Tesla Magnetic Resonance Imaging (MRI) of the brain. The 
neuropsychological assessment and neuropsychiatric interview was repeated at 
6-month and 12-month follow-up. 

In Chapter 4 we studied the temporal relationships between post-stroke fatigue 
(PSF) and PSD and between PSF and PSA. The effect of PSF at three months post-
stroke on the course of depressive and apathetic symptoms over a period of 
12-month follow-up was measured. In addition, we studied the reverse direction 
by examining the effect of PSD (or PSA) at three months post-stroke on the course 
of fatigue symptoms. The results showed a bi-directional association between 
PSF and PSD, whereas PSA was not associated with PSF. Levels of PSF and PSD 
remained stable over time. Therefore, a timely detection of PSF and PSD conditions 
in stroke patients is important, as they tend to persist.

In Chapter 5 we examined the role of premorbid personality traits in the 
development and course of symptoms of depression and apathy after stroke. We 
found an association between high neuroticism and high levels of depression at 
baseline (three months post-stroke), and this figure remained stable during the 
12-month follow-up. In contrast, low extraversion was associated with high levels 
of apathy at baseline, and this association remained stable over time as well. 
These findings show the importance of taking personality traits into account as a 
potential vulnerability factor for PSD and PSA. 

In Chapter 6 we studied the association between lesion-related imaging markers 
and background markers of vascular and degenerative pathology and the 
development of PSD and PSA. The results showed that global brain atrophy and 
severe cerebral small vessel disease (cSVD) burden, but not stroke lesion-related 
markers, were associated with the development of PSA in the first year post-stroke, 
independent of co-morbid PSD and stroke lesion volume. Global brain atrophy 
and medium cSVD burden were associated with the development of PSD, after 
correction for stroke lesion volume and history of depression. After correction for 
co-morbid PSA, only medium cSVD remained significantly associated with PSA. 
This suggests that atrophy and increased cSVD burden are important predictors 
for the development of PSA, and, less strongly, for PSD.

In Chapter 7 we performed longitudinal analyses to examine the influence of 
“any Vascular Cognitive Impairment (VCI)” (impairment in at least one cognitive 
domain due to vascular brain pathology) and degree of VCI (impairment in 
multiple cognitive domains versus impairment in a single domain) on the course 
of depression and apathy symptoms over time. Any VCI predicted an increase in 
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apathy levels from three to 15 months post-stroke, which was most pronounced in 
patients with VCI in multiple cognitive domains. Domain-specific analyses showed 
that particularly impairment in executive dysfunction and slowed information 
processing speed was associated with an increase in apathy symptoms over time. 
None of the cognitive variables predicted the course of depressive symptoms. 
These results implicate that although apathy symptoms may be absent in the first 
months after stroke, these symptoms can develop over time in patients with VCI.

In Chapter 8 we examined whether executive dysfunctions (ED) denote a distinct 
PSD subtype by studying whether the co-occurrence of ED and PSD in a depression-
executive dysfunction depression subtype (DES) is associated with different 
clinical and neuroimaging correlates and a worse prognosis. The DES-subtype 
was associated with higher WMH volume, a higher frequency of old infarcts, more 
global brain atrophy, and higher total cSVD burden on MRI at three months post-
stroke. Longitudinal analyses showed that DES was associated with a less benign 
course, including a non-improving pattern of worse cognitive performance 
compared with ED-only and chronic high levels of depression compared with 
PSD-only. Our findings suggest that DES is associated with increased generalized 
(vascular) brain pathology, which provides support for a strong biological origin of 
depression in the DES group compared with the PSD-only group.

Chapter 9 provided a general discussion of the findings presented in this thesis. 
Also, methodological considerations and conceptual and clinical implications 
were addressed and recommendations for future research were discussed. 
Furthermore, this last chapter includes a summary of the findings, a knowledge 
valorisation, acknowledgements, a list of publications, and information about the 
author. 

Overall, the studies in this thesis provide evidence that different factors are involved 
in the development of PSD and PSA, which are of biological and psychosocial 
origin. This improves our understanding of the pathophysiology of these entities 
and supports the hypothesis that PSA can occur as an independent syndrome, in 
absence of PSD. Differences in vulnerability factors between patients are important 
to incorporate, by means of providing patient-tailored treatment. Earlier detection 
of these conditions, and better distinction between PSD and PSA may hopefully 
lead to development of treatment strategies and a better clinical prognosis after 
stroke.
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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

Depressie na een beroerte (oftewel post-stroke-depressie, PSD) en post-stroke 
apathie (PSA) zijn twee van de vaakst voorkomende neuropsychiatrische syndromen 
na een beroerte, en er is een substantiële overlap in symptomen tussen deze 
syndromen. Beide zijn geassocieerd met een slechte prognose, omdat ze een 
negatieve invloed hebben op functioneel herstel en kwaliteit van leven na een 
beroerte. Ondanks een significante overlap in geassocieerde factoren hebben 
verschillende studies aanwijzingen gevonden voor verschillen in geassocieerde 
risicofactoren tussen PSD en PSA, wat suggereert dat ze wellicht onafhankelijke 
syndromen representeren. Echter, bevindingen zijn grotendeels gebaseerd op 
cross-sectionele data en studies naar PSA zijn relatief schaars. Bovendien, hebben 
slechts enkele studies gekeken naar de ontwikkeling, het beloop, en geassocieerde 
factoren van beide syndromen tegelijkertijd binnen een longitudinale studie. Het 
doel van dit proefschrift was om de invloed te onderzoeken van biologische en 
psychosociale risicofactoren op de ontwikkeling en het beloop van PSD en PSA, 
en of er verschillen kunnen worden gevonden tussen de associaties met deze twee 
syndromen. 

In Hoofdstuk 2 hebben we een systematisch literatuuronderzoek en een meta-
analyse gedaan naar kenmerken op beeldvorming (oftewel imaging markers) 
geassocieerd met PSD en PSA. We includeerden in totaal 149 studies die aan de 
criteria voldeden. In een meta-analyse onderzochten we de associatie tussen PSD 
of PSA en de zijde, het type en de locatie van de laesie, ook gestratificeerd per 
studie fase (acute, post-acute, chronische fase na de beroerte). Associaties met 
andere imaging markers (zoals witte stof hyperintensiteiten (WMH), atrofie, laesie 
volume, aantal laesies, cerebrale microbloedingen) werden kwalitatief onderzocht 
om zo een volledig overzicht te geven. In de post-acute fase (0.5 – 6 maanden na de 
beroerte) was PSD geassocieerd met frontale laesies en laesies in de basale ganglia. 
Er werden geen associaties gevonden met de zijde van de laesie (links of rechts), of 
het type van de laesie (ischemisch of hemorrhagisch). PSA was frequenter na een 
hersenbloeding in de acute fase (< 15 dagen), terwijl het frequenter was na een 
herseninfarct in de post-acute fase na de beroerte. PSA was niet afhankelijk van de 
zijde of de locatie van de laesie maar de hoeveelheid beschikbare PSA studies was 
beperkt. De huidige bevindingen suggereren dat locatie van de laesie, in plaats van 
zijde of type, een belangrijke risicofactor is voor PSD in de post-acute fase na de 
beroerte. Daarentegen was laesie type in plaats van locatie of zijde een belangrijke 
risicofactor voor PSA, maar meer PSA studies zijn nodig om dit te kunnen bevestigen. 
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In Hoofdstuk 3 worden de rationale en het design van de Cognitie en Affect 
na Stroke (beroerte) een Prospectieve Evaluatie van Risicofactoren (CASPER) 
gepresenteerd. De CASPER studie is een eenjarige prospectieve follow-up studie 
van een cohort dat een beroerte heeft doorgemaakt. Deze studie is uitgevoerd 
om voorspellers van vasculaire cognitieve beperking, depressie en apathie na een 
beroerte te bestuderen. Voor deze studie werden 250 patiënten geïncludeerd die 
een ischemische of hemorrhagische beroerte hebben gehad. De baseline meting 
werd drie maanden na de beroerte ingepland en bestond uit een bloedafname, 
registratie van socio-demografische informatie, een neuropsychologisch 
onderzoek en een neuropsychiatrisch interview. Ook werd er een structurele 
3-Tesla Magnetische Resonantie Imaging (MRI) van het brein gemaakt. Het 
neuropsychologisch onderzoek en neuropsychiatrisch interview werden herhaald 
tijdens de 6-maand en 12-maand follow-up meting.  

In Hoofdstuk 4 hebben we de temporele relaties tussen vermoeidheid na een 
beroerte (post-stroke fatigue, PSF) en PSD en tussen PSF en PSA bestudeerd. Het 
effect van PSF drie maanden na de beroerte op het beloop van depressieve en 
apathische symptomen werd gemeten over een periode van twaalf maanden. 
Daarnaast hebben we de omgekeerde richting bestudeerd door het effect van PSD 
(of PSA) drie maanden na de beroerte op het beloop van vermoeidheidssymptomen 
te onderzoeken. De resultaten toonden een wederzijdse associatie tussen PSF en 
PSD, maar PSA was niet geassocieerd met PSF. Niveaus van PSF en PSD bleven 
stabiel over tijd. Het tijdig opsporen van deze aandoeningen is dan ook belangrijk 
in patiënten met een beroerte, omdat PSF en PSD de neiging hebben om te 
persisteren. 

In Hoofdstuk 5 hebben we de rol van premorbide persoonlijkheidskenmerken 
in de ontwikkeling en het beloop van symptomen van depressie en apathie na 
een beroerte onderzocht. Op baseline (drie maanden na de beroerte) vonden 
we een associatie tussen hoog neuroticisme en hoge niveaus van depressieve 
symptomen en dit bleef stabiel over een periode van 12 maanden. Laag in 
extraversie (introversie) was geassocieerd met hoge niveaus van apathie op 
baseline en deze associatie bleef ook stabiel over tijd.  Deze bevindingen tonen het 
belang aan van het inachtnemen van persoonlijkheidskenmerken als potentiële  
kwetsbaarheidsfactoren voor PSD en PSA. 

In Hoofdstuk 6 hebben we de associatie bestudeerd tussen laesie-gerelateerde 
imaging markers en markers van vasculaire en degeneratieve achtergrondschade 
en de ontwikkeling van PSD en PSA. Deze resultaten toonden aan dat globale 
hersenatrofie en ernstige cerebral small vessel disease (cSVD) pathologie op 
MRI (ziekte van de kleine hersenvaten), maar niet laesie-gerelateerde markers, 
geassocieerd waren met het ontwikkelen van PSA in het eerste jaar na de beroerte, 
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onafhankelijk van co-morbide PSD en het volume van de beroerte. Globale 
brein atrofie en medium cSVD pathologie op MRI waren geassocieerd met het 
ontwikkelen van PSD, na correctie voor het laesie volume en depressie in de 
voorgeschiedenis. Na correctie voor co-morbide PSA bleef alleen medium cSVD 
pathologie op MRI significant geassocieerd met PSA. Dit suggereert dat atrofie en 
ernst van cSVD pathologie belangrijke voorspellers zijn voor het ontwikkelen van 
PSA, en in mindere mate voor PSD. 

In Hoofdstuk 7 hebben we longitudinale analyses uitgevoerd om de invloed 
van “any Vascular Cognitive Impairment (VCI)” (een cognitieve beperking ten 
gevolge van vasculaire hersenpathologie in tenminste één cognitief domein) en 
ernst van VCI (cognitieve beperking in meerdere cognitieve domeinen versus 
een beperking in een enkel cognitief domein) op het beloop van depressie en 
apathie symptomen over tijd te onderzoeken. “Any VCI” voorspelde een toename 
in niveaus van apathie over de periode van drie tot vijftien maanden na de 
beroerte en deze was het meest uitgesproken voor patiënten met VCI in meerdere 
cognitieve domeinen. Domein-specifieke analyses toonden aan dat voornamelijk 
executief dysfunctioneren en vertraagde informatie verwerkingssnelheid 
geassocieerd waren met een toename in apathie symptomen over tijd. Geen van 
de cognitieve variabelen voorspelden het beloop van depressieve symptomen. 
Deze resultaten impliceren dat hoewel apathie symptomen wellicht afwezig zijn 
in de eerste maanden na de beroerte, deze symptomen wel kunnen ontwikkelen 
over tijd in patiënten met VCI. 

In Hoofdstuk 8 hebben we onderzocht of executief dysfunctioneren (ED) een 
subtype van PSD onderscheidt door te bestuderen of het samen voorkomen van 
ED en PSD in een depressie-executieve dysfunctie subtype (DES) geassocieerd is 
met verschillende klinische en imaging correlaten van het brein en een slechtere 
prognose. De resultaten lieten zien dat het DES-subtype geassocieerd is met 
een groter witte stof laesie volume, een hogere frequentie van oude infarcten, 
meer globale brein atrofie, en een hogere totale cSVD brein pathologie score 
op MRI drie maanden na de beroerte. Longitudinale analyses lieten zien dat DES 
geassocieerd was met een minder voorspoedig beloop, met een niet-verbeterend 
patroon van slechtere cognitieve prestaties in vergelijking met patiënten met 
enkel ED en chronisch hoge niveaus van depressie in vergeljking met patiënten 
met alleen PSD. Onze bevindingen suggereren dat DES geassocieerd is met 
meer gegeneraliseerde (vasculaire) hersenpathologie, wat bewijs is voor een 
sterke biologische oorsprong voor depressie in de DES groep in vergelijking met 
patiënten met alleen PSD. 
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Hoofdstuk 9 bevat een algemene discussie van onze bevindingen gepresenteerd 
in dit proefschrift. Daarnaast werden er methodologische overwegingen 
en conceptuele en klinische implicaties besproken en aanbevelingen voor 
toekomstig onderzoek werden gegeven. Daarnaast bevat dit laatste hoofdstuk 
een Engelse en Nederlandse samenvatting van de belangrijkste bevindingen, een 
kennisvalorisatie, een dankwoord, een publicatielijst en informatie over de auteur. 

In het algemeen hebben de studies in deze dissertatie bewijs geleverd dat er 
verschillende factoren betrokken zijn bij de ontwikkeling van PSD en PSA en deze 
zijn van biologische en psychosociale aard. Deze kennis verbetert ons begrip 
van de pathofysiologie van deze entiteiten en ondersteunt het idee dat PSA kan 
voorkomen als een onafhankelijk syndroom, in afwezigheid van PSD. Verschillen 
in kwetsbaarheidsfactoren tussen patiënten zijn belangrijk om in overweging 
te nemen, door het aanbieden van behandeling op maat (patiënt-specifiek). 
Vroegere detectie van deze condities en beter onderscheid tussen PSD en PSA 
leidt hopelijk tot de ontwikkeling van behandelingsstrategieën en een betere 
klinische prognose na een beroerte. 
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