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Summary

Ischemic stroke refers to the process where arterial occlusion results in damage to the 
brain area supplied by the vessel involved, leading to neurological dysfunction. Ischemic 
stroke is a major burden on health care around the world. In 2016, an estimated 13.7 million 
people had an ischemic stroke of whom 5.5 million died. Over 29 thousand patients were 
admitted because an ischemic stroke in the Netherlands in 2018. 

Atherosclerotic plaque formation at the carotid artery bifurcation is an important 
cause for ischemic stroke. Rupture of the fibrotic cap overlying the plaque exposes the 
thrombogenic plaque content to the circulating blood causing luminal thrombosis, from 
which emboli may travel to the cerebral circulation. Hence, all patients with ischemic 
stroke undergo imaging of the carotid arteries to screen for the presence of carotid artery 
stenosis. To estimate the risk of future stroke recurrence and guide treatment decisions, 
current guidelines advocate to use the severity of luminal stenosis as the primarily 
method to select recently symptomatic patients for carotid revascularization. However, 
risk stratification fails to adequately identify patients who will most likely to benefit from 
carotid revascularization since luminal stenosis is limited in its predictive value for stroke 
recurrence. Improving our understanding in the processes ultimately resulting in plaque 
rupture might help to improve patient selection. Key pathophysiological factors that are 
thought to contribute to plaque rupture are plaque composition, plaque inflammation 
and biomechanical forces working on the plaque. 

Carotid ultrasonography (US) can be used as a non-invasive technique to 
simultaneously study plaque structural and functional properties in patients with 
recent cerebrovascular disease. This thesis aimed to contribute to the development and 
validation of US techniques which enable in vivo assessment of structural and functional 
vessel wall and plaque properties, as to gain more insight in the events resulting in plaque 
rupture. More specifically, this thesis addressed the following objectives:
 - To evaluate different ultrasonography techniques investigating the structural and 

functional properties of common carotid artery (CCA) vessel wall and atherosclerotic 
plaque in the CCA;

 - To gain insight in the interplay between structural and functional properties of CCA 
vessel wall and more distally located carotid plaque at the carotid bifurcation; 

 - To use these ultrasonography techniques in the anatomically more complex carotid 
artery bifurcation to study the simultaneous assessment of structural and functional 
plaque properties.

Chapter 1 is the general introduction to the studies discussed in this thesis. In the first 
part of this thesis, I focused on subclinical structural and functional changes of the CCA 
wall and of atherosclerosis at the level of the CCA. Compared to the carotid bifurcation, 
the CCA has the simple configuration of a straight vessel, running parallel to the skin 
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surface and being located rather superficially, thus facilitating US investigation of the 
artery. Commercially available US systems use B-mode images to measure structural 
properties such as intima-media thickness (IMT). B-mode however is subjected to 
various processing steps to reduce noise and improve image quality. As an alternative, 
unprocessed radio frequency (RF) data can also be used. In Chapter 2, I compared these 
US techniques to measure CCA-IMT in 136 patients. Although the methods correlated 
well and had similar reproducibility, B-mode CCA-IMT was significantly larger than the 
RF-based measurements (mean difference of 45 µm). When analyzing what factors 
produced this discrepancy, we noticed that vessel wall irregularity (investigated with the 
RF-based technique using 12 M-lines lines covering 13.9 mm of vessel wall) was one of 
three contributors. I hypothesized that such spatial inhomogeneity of CCA-IMT could 
possibly reflect more advanced atherosclerosis, which I further explored in Chapter 3. 
In 147 patients, I used the same RF-based measurements and confirmed that spatial 
IMT-inhomogeneity as well as variation of IMT between measurements were associated 
with the extent of atherosclerotic disease at the carotid bifurcation. The latter was 
more strongly associated with severity of atherosclerosis. These results encouraged us 
to next investigate the spatial variation of functional vessel wall properties. Distension 
is the change in vessel diameter over the cardiac cycle as function of the change in 
pulse pressure. Chapter 4 describes the study in which I investigated the spatial 
distension variation along the CCA in in 154 patients. Plaque at the carotid bifurcation 
was weakly associated with reduced local absolute and relative distension. However, 
large inter-measurement variations in distension were strongly associated with distally 
located stenosis, independent of age, gender and pulse pressure. These results imply 
that distension inhomogeneity is a marker of atherosclerotic changes within the vessel 
wall. In Chapter 5 we developed a novel method to simultaneously study structural and 
functional vessel wall properties, as well as functional plaque behavior. From the Plaque 
At RISK (PARISK) baseline cohort, 23 patients with plaque at the CCA were selected. In 
routine B-mode US loops, distension at the luminal and adventitial transitions was studied 
along the local vessel axis instead of a plane perpendicular to the transducer surface. This 
approach had the advantage to overcome a loss in depth resolution when plaques are not 
aligned parallel to the transducer surface. At the level of the maximal plaque thickness, 
the distension curve was used to estimate plaque compression. Though vessel diameters 
could be measured with good precision, distension and plaque compression were not 
accurately detected. One observation however was that structural plaque composition 
was significantly associated with lumen distension: plaques which were echogenic were 
stiffer compared to plaques which were echolucent. 

In the second part of the thesis, the focus is shifted from the CCA to atherosclerotic 
plaques at the carotid artery bifurcation. Chapter 6 investigated the effect of ageing on 
the accuracy of duplex US, which is the most commonly used imaging modality to depict 
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the carotid bifurcation in patients with recent ischemic stroke. Duplex US uses stringent 
absolute cut-off values for the peak-systolic blood flow velocity at the level of stenosis, 
whereas blood flow velocities are known to be inversely associated with increasing 
age. In 465 arteries free of atherosclerosis, I first confirmed that peak-systolic and end-
diastolic velocities in the CCA and internal carotid artery (ICA) linearly decrease with age. 
Next, I analyzed whether strict cut-off values result in different degrees of stensosis when 
compared to age-dependent cut-off criteria in 774 arteries with atherosclerotic plaques. 
Handling strict cut-off values resulted in a difference in the degree of stenosis in both 
the young (an overestimation of stenosis severity) and the old (an underestimation of 
stenosis severity). The total number of misclassifications was however small (14 of 774 
arteries) and these results need verification in a prospective cohort with CTA or MRA as 
a reference. 

In Chapter 7, I propose novel approach to simultaneously assess structural and 
functional plaque properties. I manually drew ROIs enclosing all plaque segments, and 
studied changes of the dimensions of these ROIs between the peak-systolic and end-
diastolic B-mode frames. In 25 patients from the baseline PARISK cohorts, reproducibility 
for structural plaque parameters was good to excellent, whereas diastolic-to-systolic 
change in plaque thickness was moderate reproducible and precise. Other functional 
parameters (i.e. change in plaque length and movement of plaque center of gravity) 
could not be measured reproducibly or precisely. In another group of 18 patients, 
I performed histological validation using plaques that were excised during carotid 
endarterectomy. On histology, the percentage of lipid core/intraplaque haemorrhage was 
associated with change in plaque thickness and inversely associated with echogenicity 
GSM. Therefore, I conclude that simultaneous assessment of structural and functional 
plaque parameters using routine B-mode US is feasible. Using baseline data from all 
participants that underwent both US and carotid MRI within the PARISK project, in 
Chapter 8 I developed a diagnostic prediction rule combining clinical variables and routine 
B-mode US variables to estimate the probability of finding intraplaque hemorrhage on 
carotid MRI. This MRI marker is considered to be a strong predictor of future stroke in 
both symptomatic and asymptomatic subjects. Independent predictors were age, sex, 
hypertension, echogenicity, stenosis degree and diastolic-to-systolic change in plaque 
thickness. Combining these predictors showed good discrimination and calibration, but 
these results need to be replicated and externally validated before the novel PARISK-US 
score can be implemented in clinical practice to select patients eligible for MRI. 

Chapter 9 contains the general discussion of this thesis, in which the results are put 
in perspective, clinical implications are discussed and I reflect on possible directions for 
future research. 
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Samenvatting

Een ischemische beroerte, ook wel aangeduid met de term herseninfarct, ontstaat 
wanneer de aanvoerende slagader afgesloten raakt, wat leidt tot beschadiging van 
het achterliggende hersenweefsel en verlies van neurologische functie(s) tot gevolg 
kan hebben. Wereldwijd zijn ischemische beroertes een belangrijke aanslag op de 
gezondheidszorg. In 2016 werden naar schatting 13,7 miljoen mensen getroffen door een 
herseninfarct en overleden er 5,5 miljoen mensen aan een herseninfarct. In Nederland zijn 
in 2017 ruim 29 duizend patiënten opgenomen vanwege een herseninfarct. 

Aderverkalking ter hoogte van de splitsing van de halsslagader (arteria carotis) 
is een belangrijke oorzaak van herseninfarcten. Door het scheuren van het kapsel van 
bindweefsel dat over een dergelijke atherosclerotische plaque ligt, komt de trombogene 
inhoud van de plaque in contact met het circulerende bloed. Dit veroorzaakt trombose 
in het lumen, van waaruit embolieën naar de cerebrale circulatie kunnen migreren. 
Zodoende ondergaan alle patiënten met een herseninfarct beeldvorming van de 
carotiden om de aanwezigheid van atherosclerose van de carotiden vast te stellen. 
Om het risico van nieuwe herseninfarcten in de toekomst in te schatten en daarmee 
beslissingen omtrent de behandeling van patiënten met herseninfarcten te sturen, wordt 
in de huidige richtlijnen geadviseerd om de ernst van de vernauwing als gevolg van de 
atherosclerose te gebruiken als de belangrijkste maat om patiënten te selecteren voor 
revascularisatie van de arteria carotis. Deze risicostratificatie slaagt er echter niet in 
om patiënten te identificeren die het meeste zullen profiteren van dergelijke ingrepen. 
De voorspellende waarde van de mate van stenose voor het bepalen van het risico op 
een recidief herseninfarct is beperkt. Door vergroten van ons begrip van de processen 
die uiteindelijk resulteren in ruptuur van de plaque, kan de selectie van patiënten in de 
toekomst worden verbeterd. Belangrijke factoren waarvan wordt verondersteld dat ze 
bijdragen aan ruptuur van de plaque zijn de samenstelling van de plaque, de mate van 
inflammatie van de plaque, en de biomechanische krachten die op de plaque inwerken.

Echografie van de arteria carotis is een niet-invasieve techniek die gelijktijdig plaque 
samenstelling (structurele eigenschappen) en biomechanische krachten op de plaque 
(functionele eigenschappen) kan onderzoeken in patiënten die recent een herseninfarct 
doormaakten. Dit proefschrift heeft tot doel bij te dragen aan het ontwikkelen en 
valideren van echotechnieken die in vivo bestudering van structurele en functionele 
eigenschappen van de vaatwand en van de plaque mogelijk maken, om zodoende meer 
inzicht te genereren in de processen die leiden tot plaque ruptuur. Hiertoe heb ik de 
volgende doelstellingen geformuleerd: 
 - Het evalueren van verschillende echotechnieken die de structurele en functionele 

eigenschappen van de vaatwand in de gemeenschappelijke halsslagader (arteria 
carotis communis, ACC) en van de atherosclerotische plaque ter hoogte van de 
interne halsslagader (arteria carotis interna, ACI) onderzoeken;
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 - Inzicht verwerven in het samenspel tussen structurele en functionele eigenschappen 
van de CCA-vaatwand en meer distaal gelegen plaque ter hoogte van de 
carotisbifurcatie en ACI;

 - De ontwikkelde echotechnieken gebruiken om gelijktijdig de structurele en 
functionele plaque eigenschappen te bestuderen in de anatomisch meer complexe 
carotisbifurcatie. 

Hoofdstuk 1 omvat de algemene inleiding op de studies die ik in dit proefschrift bespreek. 
In het eerste deel van het proefschrift heb ik mij gericht op subklinische structurele en 
functionele veranderingen van de vaatwand van de ACC en van atherosclerose in de ACC. 
Vergeleken met de carotisbifurcatie heeft de ACC een eenvoudige configuratie: het is een 
recht vat dat parallel loopt aan het huidoppervlak en die oppervlakkig gelegen is. Deze 
kenmerken vergemakkelijken echo-onderzoek van deze slagader. 

Commercieel beschikbare echoapparatuur gebruikt de zogenaamde B-mode om 
structurele vaatwand eigenschappen zoals de intima-media dikte (IMD) te meten. 
Het B-mode beeld wordt echter aan een aantal bewerkingsstappen onderworpen ten 
einde ruis te verminderen en de beeldkwaliteit te verbeteren. In plaats van B-mode 
kan men ook onbewerkte radiofrequentie data gebruiken. In Hoofdstuk 2 heb ik deze 
twee echotechnieken vergeleken om de IMD van de ACC te meten bij 136 patiënten. 
Hoewel de twee methoden goed overeenkwamen en vergelijkbare reproduceerbaarheid 
hadden, was B-mode ACC-IMD significant groter dan de op de RF-methode gebaseerde 
metingen (gemiddeld verschil van 45 µm). Bij nadere analyse naar factoren die deze 
discrepantie veroorzaakten, merkten wij op dat een onregelmatige vaatwand één van 
de drie factoren was die aan het verschil tussen de B-mode en RF-gebaseerde metingen 
bijdroeg. Deze ruimtelijke inhomogeniteit onderzochten we met de RF-gebaseerde 
techniek door middel van 12 M-lijnen over een afstand van 13,9 mm van de vaatwand. 
We veronderstelden dat ruimtelijke inhomogeniteit van de ACC-IMD mogelijk meer 
gevorderde atherosclerose zou kunnen weerspiegelen, wat ik verder heb onderzocht 
in Hoofdstuk 3. Bij 147 patiënten gebruikten wij dezelfde RF-methode en bevestigden 
dat zowel ruimtelijke IMT-inhomogeniteit als variatie in IMT tussen twee opeenvolgende 
metingen geassocieerd waren met de mate van atherosclerose ter hoogte van de 
carotisbifurcatie. Dit laatste was het sterkst geassocieerd met de ernst van atherosclerose. 
Deze resultaten moedigden ons aan om vervolgens de ruimtelijke variatie van functionele 
vaatwandeigenschappen te onderzoeken. Distensie is de verandering in diameter van 
een bloedvat over de hartcyclus als functie van de verandering in polsdruk. Hoofdstuk 4  
beschrijft het onderzoek waarin ik de ruimtelijke inhomogeniteit van distensie in 
de ACC onderzocht bij 154 patiënten. De mate van atherosclerose ter hoogte van de 
carotisbifurcatie was slechts zwak geassocieerd met een afname van absolute en 
relatieve distensie. Verschillen tussen de twee achtereenvolgende metingen waren echter 
sterk geassocieerd met de ernst van meer distaal gelegen atherosclerose, onafhankelijk 
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van leeftijd, geslacht en polsdruk. Deze resultaten impliceren dat inhomogeniteit van 
distensie een marker kunnen zijn van atherosclerotische veranderingen van de vaatwand. 
In Hoofdstuk 5 ontwikkelden we een nieuwe methode om gelijktijdig structurele en 
functionele eigenschappen van de vaatwand en van de plaque te bestuderen. Uit het 
baseline-cohort van de Plaque At RISK (PARISK) studie selecteerden wij 23 patiënten 
met een plaque in de ACC. In B-mode namen wij korte opnames van de beweging van 
de vaatwand. Deze opnames gebruikten we om de distensie te bepalen ter hoogte van 
de luminale en de adventitia overgangen langs de lengteas van het bloedvat, in plaats 
van loodrecht op het oppervlak van de echotransducer. Deze nieuwe benadering heeft 
als voordeel dat het verlies aan diepteresolutie wordt beperkt indien plaques niet parallel 
lopen aan het transducer oppervlak. Ter hoogte van de maximale plaquedikte gebruikten 
wij de distensiecurve om plaquecompressie te bepalen. Hoewel wij de vaatdiameters met 
een grote precisie konden meten, waren distensie en plaquecompressie niet nauwkeurig 
genoeg te detecteren. Wij observeerden echter dat de samenstelling van de structurele 
plaque significant geassocieerd was met de luminale distensie: echorijke plaques waren 
stijver in vergelijking met echoarme plaques. 

In het tweede deel van dit proefschrift verschuift de aandacht van de AC naar 
atherosclerotische plaques ter hoogte van de carotisbifurcatie. In Hoofdstuk 6 onderzocht 
ik het effect van veroudering op de accuratesse van duplex van de halsslagaders, wat 
in de praktijk de meest gebruikte techniek is om atherosclerose ter hoogte van de 
carotisbifurcatie op te sporen bij patiënten met een recent herseninfarct. De duplex techniek 
hanteert strikte absolute grenswaarden voor de systolische bloedstroomsnelheden ter 
plaatste van de stenose. Deze bloedstroomsnelheden zijn echter negatief geassocieerd 
met een stijgende leeftijd. Als eerste bevestigde ik in 465 arteriën zonder atherosclerose 
dat de piek-systolische en eind-diastolische bloedstroomsnelheden in de ACC en ACI in 
een lineaire relatie dalen met een stijgende leeftijd. Daarna heb ik geanalyseerd of er een 
andere stenosegraad zou worden vastgesteld wanneer er gebruik werd gemaakt van 
leeftijdsafhankelijke afkapwaarden in plaats van de strikte criteria, in 774 slagaders met 
atherosclerotische plaques. Het hanteren van strikte afkapwaarden resulteerde in een 
verschil in de mate van stenose bij zowel jongeren (een overschatting van de ernst van 
de stenose) als de ouderen (een onderschatting van de ernst van de stenose). Het totale 
aantal misclassificaties was echter klein (bij 14 van de 774 slagaders). Deze resultaten 
dienen te worden geverifieerd in een prospectief cohort waarin de leeftijdsafhankelijke 
criteria worden vergeleken met CTA of MRA als referentiestandaard. 

In Hoofdstuk 7 stel ik een nieuwe benadering voor om tegelijkertijd structurele en 
functionele plaque-eigenschappen te beoordelen. Door middel van handmatig intekenen 
van alle plaquesegmenten op het echobeeld tijdens pieksystole en einddiastole, konden 
wij de verandering van de afmetingen van deze segmenten bestuderen. Bij 25 deelnemers 
uit de PARISK studie was de reproduceerbaarheid voor structurele plaque parameters 
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goed tot uitstekend, terwijl de verandering van plaquedikte over de hartcyclus matig 
reproduceerbaar en nauwkeurig was. Andere functionele plaquekenmerken (verandering 
van plaquelengte en beweging van het zwaartepunt) konden niet reproduceerbaar of 
nauwkeurig gemeten worden. In een tweede groep van 18 PARISK deelnemers kon ik de 
verschillende plaquekenmerken histologisch valideren door deze te vergelijken met de 
pathologische specimen die werden verkregen na carotis endarteriëctomie. Hieruit bleek 
dat het percentage van de plaque dat bestond uit lipidekern al dan niet met intraplaque 
bloeding was geassocieerd met verandering van plaquedikte en dat dit negatief was 
geassocieerd met echogeniciteit. Hieruit concludeerde ik dat gelijktijdige beoordeling 
van structurele en functionele plaquekenmerken met behulp van commercieel 
beschikbare echoapparaten mogelijk is. Gebruikmakend van de baseline gegevens van 
alle deelnemers aan de PARISK studies die zowel een echo als MRI van de halsvaten 
hadden ondergaan, ontwikkelde ik in Hoofdstuk 8 een diagnostische predictiescore. Deze 
PARISK-US score combineert klinische variabelen en plaque kenmerken gemeten met 
routine B-mode echografie om de kans op aanwezigheid van een intraplaque bloeding 
op MRI te voorspellen. Intraplaque bloeding gevonden bij MRI van de carotiden is een 
sterke voorspeller voor toekomstige herseninfarcten bij zowel asymptomatische als 
symptomatische personen. De volgende kenmerken bleken onafhankelijke voorspellers 
voor de aanwezigheid van intraplaque bloeding: leeftijd, geslacht, hypertensie, 
echogeniciteit, ernst van de stenose en verandering in plaquedikte over de hartcyclus. 
Combinatie van deze voorspellers in de PARISK-US score had een goede discriminatie 
en kalibratie. Deze resultaten moeten echter gerepliceerd en extern gevalideerd worden, 
voordat de PARISK-US score in de klinische praktijk kan worden geïmplementeerd om 
patiënten te selecteren die in aanmerking komen voor MRI van de halsvaten. 

Hoofdstuk 9 bevat de algemene discussie van dit proefschrift, waarin de resultaten 
van de verschillende hoofdstukken in perspectief worden geplaatst. Verder bespreek ik 
klinische implicaties en mogelijke richtingen voor toekomstig onderzoek. 
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