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SUMMARY AND FUTURE PERSPECTIVES

Part I, the vulnerable plaque.
With a number needed to treat (NNT) of 22,  and a risk of peri-procedural stroke 
of 3-6%, the decision to offer surgery for asymptomatic carotid stenosis may 
be difficult.1-4 On the other hand, a total of over 100 million disability-adjusted 
life-years (DALYs) lost worldwide because of stroke, makes every preventable 
stroke important. Obviously, diagnostic imaging modalities are important in the 
decision making process whether to treat surgically or not and aim to identify 
risk factors of plaque instability. The gold standard is to determine degree of 
stenosis caused by the atherosclerotic plaque. However, during the last decade 
it became clear that there are more important factors associated with inherent 
risks of such a plaque. 

In chapter 2 we reviewed the possibilities of current imaging modalities to 
identify signs of plaque vulnerability.5 There is no single imaging modality 
that can produce definitive information about the level of vulnerability of an 
atherosclerotic carotid plaque. Most imaging modalities can produce only partial 
morphological information. Besides the lack of comprehensive information 
obtainable, all imaging modalities have their own specific drawbacks; they are 
invasive, use ionizing radiation, or nephrotoxic contrast agents, have low patient 
tolerability, or simply provide little information about plaque vulnerability. 
Established techniques such as duplex ultrasound, computed tomography (CT) 
and magnetic resonance imaging (MRI) need to be improved, while single photon 
emission computed tomography (SPECT), positron emission tomography (PET) 
and the associated specific probes and contrast agents for functional molecular 
imaging need to be further developed on their clinical applicability. Important is 
the need to learn which of the different morphological, molecular, biological, or 
mechanical features of vulnerable plaques are clinically relevant to the outcome 
of patients and what probes, tracers or contrast agents can answer those specific 
questions. There is a promising role for functional molecular imaging modalities 
like PET, SPECT, or near infrared spectroscopy (NIRS) related to improvement 
of selection criteria for carotid intervention, especially when combined with CT 
or MRI to add further anatomical details to molecular information. However, 
scanning protocols need to be harmonized between various centers. Further 
information will be needed to define whether and where this functional molecular 
imaging will fit into a clinical strategy. 

In chapters 3 and 4 we focused on the possibility to detect markers for plaque 
vulnerability using the molecular imaging technique of multispectral near-



105

7

infrared fluorescence imaging (NIRF). The fibrous cap of a vulnerable plaque 
may become thin and rupture as a result of the depletion of matrix components 
through the activation of proteolytic enzymes such as matrix-degrading 
metalloproteinases (MMPs). In chapter 3 we mapped the distribution of MMPs 
within an atherosclerotic plaque with high sensitivity by using NIRF molecular 
imaging.6 The resected carotid plaque of a symptomatic patient was incubated 
with a MMP-sensitive activatable fluorescent probe (MMPSense 680), and NIRF 
signals were collected from the specimen. The distribution of the NIRF signal was 
heterogeneously across the plaque specimen. The spots with high NIRF signals 
were named ‘hot spots’. Because MMP-9 activity had been positively correlated 
with plaque instability, we next determined the contribution of MMP-9 to the hot 
spots. We found that MMP-9 was abundantly present in the hot spots, as compared 
to areas with low NIRF signals (so called ‘cold spots’). In chapter 4 we further 
explored the possibility of NIRF imaging in analyzing the composition of resected 
carotid plaques with regard to MMPs.  Again we used MMPSense, this time 
on the specimen of 23 patients.7 Fluorescence signals were significantly higher 
after incubation with MMPSense, as compared to the baseline autofluorescence 
signals directly after resection of the plaque. After NIRF imaging, part of the 
imaged plaques were further investigated for expression of a series of MMPs. 
We concluded that MMP-9 is produced by macrophages and was abundantly 
present in plaques. Also, mRNA expression of MMP-9 was higher in NIRF hot 
spots than in NIRF cold spots. In this study we confirmed that MMPSense can 
be used to detect MMP-9 in atherosclerotic carotid plaques. This rather novel 
technique offers a number of potential benefits for the future. It may enable 
the basis for future non-invasive in vivo imaging tools to create the possibility 
to longitudinally measure the effect of cardiovascular drugs on atherosclerotic 
plaques. Moreover, if the relation between MMP expression and plaque instability 
is further established, in vivo NIRF imaging of carotid plaques may open the 
possibility of determining which plaques are vulnerable and which are not, 
thereby improving selection criteria for surgical or endovascular intervention. 
Finally, not only detecting the vulnerable plaque, but also the vulnerable patient 
is of major importance. In part II we aimed to find these high risk patients 
in order to better estimate the peri-procedural risk of surgical interventions. 

Part II, the vulnerable patient.
In the 1950s, several epidemiological studies were set in motion with the aim of 
clarifying the cause of cardiovascular disease. Four years after the Framingham 
Heart Study started, researchers had identified high cholesterol and high blood 
pressure levels as important factors in the development of cardiovascular 
disease. In subsequent years, the Framingham study and other epidemiological 
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studies have helped to identify other risk factors, which are now considered 
classical risk factors.8 There is now a firm notion that atherosclerosis is a 
systemic disease. Nevertheless, a lot of research focuses on the local plaque 
characteristics as a determinant of future plaque thrombosis, in its specific 
vascular bed. Interestingly, Hellings et al. showed that local atherosclerotic 
plaque composition in patients undergoing carotid endarterectomy is an 
independent predictor of future cardiovascular events.9 Patients vulnerable for 
an atherosclerotic event can be identified both by local plaque characteristics 
and classic risk factors. In this part of the thesis we focus on the cluster of risk 
factors composing the metabolic syndrome (MetS). Obviously, there is conflicting 
evidence about the contribution of MetS in the outcome of carotid interventions.

In chapter 5, we showed that patients suffering from carotid stenosis can safely 
be treated by carotid endarterectomy (CEA), with a low incidence of early and 
late ipsi- or contralateral neurological events and/or myocardial infarction. 
The presence of MetS at baseline has no significant effect on both short- and 
long term outcomes after carotid endarterectomy.10 Patients with diabetes 
mellitus however have a higher risk for major adverse events, in particular 
ipsilateral cerebrovascular events. Although there may be differences between 
symptomatic and asymptomatic patients as well as a risk of subclinical restenosis, 
we conclude that the presence of MetS should not be a reason to refrain from 
treating patients with a carotid stenosis by carotid endarterectomy. The following 
chapter, chapter 6 takes a deeper look at the occurrence of restenosis in the 
presence of MetS. We combined the patient cohorts of two academic tertiary 
referral centers, creating a cohort of nearly 1700 patients, making it the largest 
cohort worldwide so far. Our analysis of this cohort shows that MetS does not 
predict restenosis after CEA. Also, the presence of MetS did not influence patient 
survival negatively. We confirmed that MetS should therefore not be a reason to 
refrain from performing a CEA. Increased surveillance for detecting restenosis 
is not justified based on the presence of MetS. These findings contradict the 
conclusions drawn from smaller other series.11-13

In conclusion, the preceding chapters of this thesis address various aspects of 
possible strategies for patient selection (vulnerable carotid plaques) and the risks 
of performing carotid surgery in high risk patients (vulnerable patients). Insights 
in the ongoing and future research regarding patient tailored approaches for 
diagnostics and treatment of carotid atherosclerosis will be addressed next, in 
the future perspectives. 
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Future perspectives
Each year, 17.9 million people die of cardiovascular disease (CVD), an estimated 
31% of all deaths worldwide. 85% of all CVD deaths are due to heart attacks and 
strokes.14 The mechanisms of atherosclerotic disease, and it’s diagnostic and 
therapeutic options (including prevention) are a source of huge scientific effort 
worldwide. In the PubMed database, over 29.000 scientific articles have been 
published in the period 1945-november 2018, categorized with Atherosclerosis as 
MeSH major topic. In the last decade (January 1 2008 – December 31 2017) there 
has been an exponential increase, with an additional 21.770 publications in this 
time frame alone. All this effort resulted in new insights in the pathophysiology 
and treatment of atherosclerosis. Still, the goal of identifying people who are at 
a high risk for a cardiovascular event, and start preventive medical therapy or 
perform a preventive therapeutic intervention before a devastating event takes 
place, is yet not fully reached. Challenges ahead are the identification of those 
patients with asymptomatic atherosclerotic disease, but prone to an adverse 
atherosclerotic event. And after identification of such a patient, a new challenge 
emerges, what therapy suits this specific patient best. With advancements in 
medical and endovascular therapies, patient selection for surgery becomes 
more and more a challenging, tailor-made, approach. 

Diagnosing the patient prone to an adverse cerebrovascular event
It was Muller et al. in 1994 to first coin the concept of the vulnerable plaque. He 
stated that vulnerable atherosclerotic plaques are prone to triggers that produce 
acute risk factors, leading to acute ischemic cardiovascular events. This opposed 
to non-vulnerable atherosclerotic plaques, who are less susceptible for the acute 
risk factors leading to plaque rupture and thrombotic events.15 Since then, the 
concept of the so-called ‘vulnerable plaque’ has proved highly useful to guide 
research and thinking regarding the pathophysiology of cardiovascular and 
cerebrovascular events, aiming to identify and treat the vulnerable plaque.16,17

However, it seems that the importance of the concept of the vulnerable plaque 
needs adjustment. The notion of the ‘vulnerable plaque’ arose from autopsy 
studies that disclosed some two-thirds to three-fourths of fatal acute myocardial 
infarctions resulted from a fracture of the plaque’s fibrous cap that engendered 
thrombosis. The elegant post-mortem studies of pathologist pioneers redirected 
the cardiology community from confusion about the causality of thrombosis in 
acute coronary syndrome and vasospasm towards plaque rupture.18,19 However 
compelling, the number of ruptured plaques resulting in luminal occlusion 
in these autopsy studies lacked a ‘denominator’. While such studies could 
interrogate the culprit of a fatal myocardial infarction, they did not determine 
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how many plaques with morphologic characteristics associated with vulnerability 
did not cause a fatal rupture.16

There seems to be at least one other pathophysiological mechanism leading 
to acute cardiovascular events, the so-called plaque erosion. The mechanisms 
involved in plaque erosion remain largely unknown, but appears to involve 
the formation of thrombi on lesions without rupture, most often occurring on 
pathological intimal thickening or fibroatheromas.20-23 The characteristics and 
morphological features of eroded plaques have not yet been fully established, 
but there are remarkable differences with ruptured plaques.19-21,24

Despite the fact that a substantial part of research regarding atherosclerotic 
disease is focused on coronary disease, it is most likely that there is considerable 
overlap between the mechanisms and characteristics of atherosclerotic disease 
in coronary and carotid arteries.9,25

So the challenge ahead seems to be more extensive than before. To identify the 
patient at risk to an acute cerebrovascular event, there are different atherosclerotic 
outings where we need to be aware of, with different characteristics and 
morphological features. Not to mention biological processes that might be linked 
to atherosclerotic disease, without clear understanding of the mechanisms yet. 

What is the role of inflammation and the immune system? In patients with acute 
coronary syndromes (ACS) and systemic evidence of inflammation, the higher 
frequency of activated T-cells compared with stable angina suggests that the 
sudden changes leading to coronary instability might be related to mechanisms 
involving T-cell immunity.26-29 This is supported by the notion that atherosclerosis 
shares surprising similarities with other inflammatory/autoimmune diseases. 
Chronic autoimmune disorders, such as systemic lupus erythematosus (SLE) and 
rheumatoid arthritis (RA), characterized by chronic relapsing-remitting systemic 
inflammation, are recognized as risk factors for accelerated atherosclerosis. 
Recent advances in the understanding of how adaptive immunity contributes to 
the pathogenesis of ACS, offers an interesting scope for further research.30

A recent study postulated that the higher plasmatic matrix metalloproteinase-9 
(MMP-9) concentration consistently observed in ACS, affecting CD31 expression, 
might explain the systemic T-cell abnormalities typical of these patients. So, 
molecules such as MMP-9 and CD31, could represent desirable molecular 
targets for specific anti-inflammatory treatments and might be used as clinical 
biomarkers of prognosis in patients with ACS.31
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With the potential role of the immune system in mind, it is interesting that 
several studies have found a beneficial effect of influenza vaccination on 
cardiovascular events. While these studies are of interest and do document a 
beneficial effect of influenza vaccination in older adults, they do not yet establish 
a causative relationship between influenza infection and the pathogenesis of 
atherosclerosis.32,33 Perhaps the vaccination triggers other immune  mechanisms 
that in the future may prove to be cause of the beneficial effect.

So far, there is not yet any superior modality of atherosclerotic plaque imaging 
for the selection of patients for carotid endarterectomy (CEA). There is no single 
imaging modality that can produce definitive information about the level of 
vulnerability of an atherosclerotic plaque. Most imaging modalities can produce 
only partial morphological information.5 

Besides lack of diagnostic accuracy, all imaging modalities have their own 
specific drawbacks; they are either invasive, require ionizing radiation, or 
nephrotoxic contrast agents or have low patient tolerability. Most promising for 
the future will be techniques that provide a maximum of information with a 
minimum of risks and costs. 

Carotid plaque magnetic resonance imaging (MRI) has improved over the last 
years. It can provide information on high-risk plaques in a rapid and cost-
effective time frame.34 The broad access to MRI scanners can be an extra 
advantage. Dedicated MRI of carotid plaque composition can show the presence 
of intraplaque hemorrhage, lipid-rich necrotic core, and thinning/rupture of 
the fibrous cap. All features associated with increased risk of future stroke or 
transient ischemic attack in patients with carotid atherosclerotic disease.35

With ongoing unraveling of the molecular processes of atherosclerosis, targeted 
imaging of these molecular processes will become more important and relevant. 
Positron emission tomography (PET) is a nuclear imaging modality capable 
of visualizing metabolic activity and molecular processes. The most widely 
available PET tracer for plaque inflammation is 18F-Fluorodeoxyglucose (FDG). 
Symptomatic unstable plaques accumulate more FDG than asymptomatic 
lesions.36 A wide range of radionuclide tracers is available to study a variety 
of other pathobiological processes, such as lipid accumulation, angiogenesis, 
proteolysis, apoptosis and plaque calcification. Its applicability in the analysis 
of the various stages of atherosclerotic disease is under investigation.37 New 
techniques to study similar pathobiological processes are currently being 
developed. One of such promising techniques is multispectral optoacoustic 
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tomography.38 In 2018 the CAROTID-OPTOLIGHT study is initiated to 
identify atherosclerotic plaque angiogenesis using Bevacizumab-800CW and 
optoacoustic imaging. This single center proof of concept study will test the 
technical feasibility of imaging aspects of a symptomatic carotid plaque, in vivo.

Near-infrared fluorescence imaging (NIRF) is another promising technique to 
image biological plaque activity in atherosclerotic plaques. We studied MMPs 
but other targets, such as the inflammatory molecule vascular cell adhesion 
molecule-1 (VCAM-1) receptor, expressed in carotid artery plaques, can also 
be imaged with fluorescence imaging.39 It will take technical developments and 
preclinical toxicity testing before in vivo studies in humans can be performed 
with NIRF. 

In conclusion, various aspects of atherosclerosis and atherosclerotic plaques 
are demonstrable. Ex-vivo techniques will become available in-vivo. Important 
is the need to learn which of the different morphological, molecular, biological, 
or mechanical features of plaque vulnerability are clinically relevant for patient 
outcome. It is likely that more than one plaque feature will be needed to make a 
clinically useful assessment. Over time, those aspects most relevant for clinical 
decision making will emerge. 

Treating the patient prone to an adverse cerebrovascular event
‘Prevention is better than cure’ is a well-known expression in The Netherlands. The 
American Heart Association (AHA) proposed a definition of ideal cardiovascular 
health (CVH) metrics, also known as Life’s Simple 7, which include 4 favorable 
health behaviors (never smoker or quit, ideal body mass index, meeting physical 
activity guidelines, and consumption of a diet that promotes CVH) and 3 health 
factors (untreated total cholesterol level <5.18 mmol/l, untreated blood pressure 
<120/80 mm Hg, and absence of diabetes mellitus).40,41 Although meeting 5 to 
7 metrics is associated with the lowest hazard for cardiovascular disease (CVD) 
incidence, meeting 3 to 4 metrics still offers an important protective effect for 
CVD.41 The latter being a realistic goal to strive for in the near future, to reduce 
the burden of atherosclerotic disease. Unfortunately, nearly 40% of the general 
population has a poor ideal CVH profile (1-2 metrics).41 And 17.9 million people 
dying of cardiovascular disease each year is a harsh reality.14 Once atherosclerotic 
carotid disease is established, what are the optimal treatment strategies? 

The landmark NASCET and ECST trails showed a benefit of CEA over medical 
therapy for patients with a symptomatic high grade stenosis of the internal 
carotid artery.1,4 Since then, improved medical therapy raises the question about 
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the contemporary risk/benefit ratio of revascularization relative to modern day 
aggressive medical therapy.42 In 1995, the results of the Asymptomatic Carotid 
Atherosclerosis Study (ACAS) were published.43 The five year risk of an ipsilateral 
stroke was 11.0% in the best medical therapy (BMT) group, and  5.1% in the 
carotid endarterectomy (CEA) group.43 In ACAS, best medical therapy included 
the advice to stop smoking, control of blood pressure and aspirin therapy. ACAS 
did not publish data regarding changing trends in therapy or drug compliance, 
but relatively few will have received statins.42,43

In the Asymptomatic Carotid Surgery Trial (ACST), the five year stroke risk 
in the best medical therapy arm had dropped to 5.1%.2,44 In that trial there 
were considerable changes in medical therapy during the 10 years that the trial 
recruited.2 The majority (90%) received antiplatelet therapy throughout the 
study, while 70% were on antihypertensive therapy when the trial concluded in 
2003. The most important change in practice was a progressive increase in the 
proportion of patients receiving statin therapy from 17% (1993–1996) to 58% 
by 2000–2003. By the end of 2003, 70% were taking statins.2,44 

However, statin use is only a part of what is considered modern day best 
medical therapy (BMT). Intensive BMT ideally constitutes of a combination 
of pharmacologic and lifestyle interventions: initiation of antiplatelet agent or 
anticoagulation if medically indicated, high potency statin medication, aggressive 
blood pressure control, Mediterranean-style diet, exercise, and smoking 
cessation.45,46 Pharmacologically, within these categories of interventions, there 
is a constant flow of new classes of medication. Recently, monoclonal antibodies 
that inhibit proprotein convertase subtilisin–kexin type 9 (PCSK9) have emerged 
as a new class of drugs that effectively lower LDL cholesterol levels.47 In a large 
randomized trial, evolocumab established a 59% reduction in LDL cholesterol. 
Relative to placebo, evolocumab treatment significantly reduced the risk of 
cardiovascular death, myocardial infarction, or stroke.48

So, if we are able to identify patients with a high risk of stroke, what will be the 
treatment of choice ? What we need is a trial comparing modern day BMT to 
modern day carotid intervention (either CEA, or carotid artery stenting (CAS)). 
Unfortunately, such a trial will not be started for the time being. Previous 
attempts to address this question in the current BMT era have failed.49

The Stent-Protected Angioplasty in Asymptomatic Carotid Artery Stenosis 
versus Endarterectomy (SPACE-2) study started in 2009 aiming to compare BMT 
with CEA and CAS in patients with severe asymptomatic carotid stenosis.50 This 
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study aimed at recruiting about 3500 patients. Inclusion in the study, however, 
was disappointing whereby the trial committee in 2012 decided to change the 
protocol and to divide this 3-arm trial into 2 separate 2-arm clinical trials: CEA + 
BMT versus BMT alone (SPACE-2A) and CAS + BMT versus BMT alone (SPACE-
2B).51 The sample size for the overall trial was 3272 patients (SPACE-2A: 1636 
and SPACE-2B: 1636). Unfortunately, the trial was terminated prematurely 
with no interim results for several reasons, including poor recruitment rate and 
financial factors.52

A new analysis of the Carotid Revascularization Endarterectomy versus Stenting 
Trial 2 (CREST-2) is currently recruiting participants with asymptomatic carotid 
stenosis having ≥70% stenosis, comparing either BMT alone versus BMT + CEA 
or BMT alone versus BMT + CAS.53 Estimated primary completion date will be in 
December 2020. No other trials are currently in progress regarding BMT versus 
CEA or CAS.49

In conclusion, despite all the progress made in the field of atherosclerosis, 
it remains a challenge to identify the patient with a high-risk for an adverse 
cerebrovascular event. New and exciting development in medical therapies 
involving monoclonal antibodies, plaque imaging techniques using optical 
acoustics and large international multicenter trials will hopefully aid the quest 
for the best medical or surgical treatment.
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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Deel I, de kwetsbare plaque
Bij een patiënt met een asymptomatische carotis vernauwing (stenose) zijn er 
22 operaties aan de halsslagader (arteria carotis) nodig, om 1 herseninfarct te 
voorkomen (number needed to treat). Bij deze operatie is het peri-operatieve risico 
van het optreden van een herseninfarct 3-6%. Deze balans maakt het besluit om 
een patiënt met een asymptomatische carotisstenose een invasieve ingreep aan 
te bieden, een lastige.1-4 Daartegenover staat dat er wereldwijd jaarlijks meer 
dan 100 miljoen DALYs (disability-adjusted life-years, levensjaren gecorrigeerd 
voor beperkingen) verloren gaan door het optreden van een herseninfarct, wat 
het belang aangeeft van elk herseninfarct dat te voorkomen is. Diagnostische 
beeldvormingsmodaliteiten zijn belangrijk in het besluitvormingsproces om te 
bepalen wie wel voor een operatie in aanmerking komt, en wie niet. Het kunnen 
bepalen van risicofactoren voor plaque instabiliteit is hierbij mede van belang. 
Tot op heden is de gouden standaard de mate van stenose veroorzaakt door een 
atherosclerotische carotis plaque. De laatste jaren is duidelijk geworden dat er 
naast stenosegraad ook andere plaque factoren zijn die het risico bepalen van 
het optreden van een herseninfarct. 

In hoofdstuk 2 zetten wij de mogelijkheden op een rij, die de huidige 
beeldvormingsmodaliteiten bieden bij het in kaart brengen van aanwijzingen 
die kunnen duiden op een kwetsbare plaque.5 Er is momenteel geen 
beeldvormingstechniek die volledige informatie kan geven over de mate van 
plaque kwetsbaarheid van een atherosclerotische carotis plaque. De diverse 
technieken kunnen elk op zichzelf slechts beperkt informatie geven over diverse  
morfologische plaque eigenschappen. Daarnaast heeft elke modaliteit zijn 
eigen specifieke beperkingen; het is een invasieve techniek, er is ioniserende 
straling voor nodig, de contrast middelen zijn nefrotoxisch, het onderzoek is 
lastig te verdragen voor een patiënt. Gangbare technieken zoals echo-doppler, 
computer tomografie (CT) en magnetische resonantie beeldvorming (MRI) zullen 
verbetering moeten laten zien, single photon emission computed tomography 
(SPECT), positron emissie tomografie (PET) en de geassocieerde specifieke 
probes en contrastmiddelen voor functionele moleculaire beeldvorming moeten 
verder ontwikkeld worden op hun klinische toepasbaarheid. Nog belangrijker 
is de noodzaak om boven water te krijgen welke verschillende morfologische, 
moleculaire, biologische of mechanische eigenschappen van kwetsbare 
plaques klinisch relevant zijn voor de uitkomsten van zorg voor de patiënt. In 
deze context is het dan van belang om te achterhalen welke probe, tracer of 
contrast agens kan bijdragen aan de diverse specifieke vragen omtrent plaque 



115

7

kwetsbaarheid. Een veelbelovende rol lijkt weggelegd voor beeldvorming 
gericht op functionele en moleculaire processen (zoals PET, SPECT en NIRS 
(near infrared spectroscopy), vooral als deze informatie dan gecombineerd wordt 
met CT en MRI zodat anatomische details samengevoegd kunnen worden met 
lokale moleculaire en functionele processen. Om toepasbaarheid te vergroten 
zal er harmonisatie plaats moeten vinden in de scan protocollen die gebruikt 
worden bij deze beeldvormingstechnieken. Uit verder onderzoek zal moeten 
blijken wat de toegevoegde waarde van beeldvorming gericht op functionele 
moleculaire processen zal zijn voor de klinische praktijk. 

In hoofdstukken 3 en 4 focussen wij ons op de mogelijkheid om tekenen van 
plaque kwetsbaarheid te detecteren met de moleculaire beeldvormingstechniek 
van multispectral near-infrared fluorescence imaging (NIRF).De fibreuze ‘deksel’ 
van een kwetsbare plaque kan in de loop der tijd steeds dunner worden en 
uiteindelijk scheuren. Dit hangt samen met de depletie van matrix componenten 
door de activatie van proteolytische enzymen zoals Matrixmetalloproteases 
(MMPs). In hoofdstuk 3 hebben wij met hoge sensitiviteit de distributie van 
MMPs binnen een atherosclerotische plaque in kaart gebracht, gebruikmakend 
van NIRF moleculaire beeldvorming.6 De gereseceerde carotis plaque van een 
symptomatische patiënt werd geïncubeerd met een MMP-sensitive activatable 
fluorescent probe (MMPSense 680), en NIRF signalen werden verkregen van het 
specimen. De distributie van het NIRF signaal was heterogeen over het carotis 
plaque specimen. De plaatsen waar een hoog NIRF signaal werd waargenomen 
hebben wij ‘hot spots’ genoemd. Omdat MMP-9 activiteit eerder positief 
gecorreleerd is met plaque instabiliteit, hebben wij vervolgens de aanwezigheid 
van MMP-9 in de hot spots bepaald. Wij vonden dat MMP-9 overvloedig aanwezig 
was in de hot spots, in vergelijking met de plaatsen met een laag NIRF signaal 
(die plaatsen hebben wij ‘cold spots’  genoemd). In hoofdstuk 4 zijn wij dieper 
ingegaan op de mogelijkheden om met NIRF beeldvorming de samenstelling 
(met betrekking tot MMPs)  van gereseceerde carotis plaques in kaart te brengen. 
Hier hebben wij wederom MMPSense voor gebruikt, ditmaal op het materiaal 
van 23 patiënten.7 Na incubatie in MMPSense waren de fluorescentie signalen 
significant hoger vergeleken met de baseline autofluorescentie signalen direct na 
resectie van de plaque. Na de NIRF beeldvorming werd een deel van de plaques 
verder onderzocht op de expressie van een aantal MMPs. Wij concludeerden 
dat MMP-9 wordt geproduceerd door macrofagen en overvloedig aanwezig was 
in de plaques. Tevens bleek mRNA expressie van MMP-9 hoger in NIRF hot 
spots dan in NIRF cold spots. In deze studie bevestigden wij dat MMPSense 
gebruikt kan worden om MMP-9 te detecteren in atherosclerotische carotis 
plaques. Deze nieuwe techniek heeft een aantal potentiële voordelen voor de 
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toekomst. Het kan de basis vormen voor toekomstige niet-invasieve in vivo 
beeldvormingstechnieken die gebruikt kunnen worden om in de tijd het effect 
van cardiovasculaire medicijnen op atherosclerotische plaques te volgen. Mocht 
daarnaast mettertijd de relatie tussen MMP expressie en plaque instabiliteit 
verder uitkristalliseren dan kan in vivo NIRF beeldvorming van carotis plaques 
een manier zijn om kenmerken van plaque kwetsbaarheid vast te stellen. Hiermee 
kunnen selectie criteria voor invasieve ingrepen aan de arteria carotis dan verder 
aangescherpt worden. Tot slot, naast het identificeren van de kwetsbare plaque, 
is ook het identificeren van de kwetsbare patiënt van eminent belang. In deel II 
hebben wij geprobeerd om patiënten met een hoog risico profiel voor peri- en 
postprocedurele complicaties te identificeren, om patiënt selectie voor carotis 
interventie nog verder te verbeteren. 

Deel II, de kwetsbare patiënt
In de jaren 50 van de twintigste eeuw zijn er diverse epidemiologische studies 
in gang gezet met als doel de oorzaak van hart- en vaatziekten te ontrafelen. 
Vier jaar na de start van de Framingham Heart Study hadden de onderzoekers 
een verhoogd cholesterol en een hoge bloeddruk geïdentificeerd  als belangrijke 
factoren in het ontstaan van hart- en vaatziekten. In de jaren die volgden zijn 
door de Framingham Heart Study en andere epidemiologische studies meerdere 
risicofactoren geïdentificeerd, die nu beschouwd worden als de klassieke 
risicofactoren voor hart- en vaatziekten.8 Inmiddels is er het nadrukkelijke besef 
dat atherosclerose een systeemziekte is. Desalniettemin vindt veel onderzoek 
plaats naar kenmerken van  lokale atherosclerotische plaques in specifieke 
vaatbedden. Met als doel toekomstige plaque trombose in dit specifieke 
vaatbed te kunnen voorspellen. In dit licht is het interessant dat Hellings et al. 
aantoonden dat bij patiënten die een carotis endarterectomie ondergingen, de 
plaque samenstelling van de lokale plaque een onafhankelijke voorspeller was 
van toekomstige cardiovasculaire ziekte uitingen.9 

Patiënten die kwetsbaar zijn voor een atherosclerotisch voorval kunnen zowel 
geïdentificeerd worden door lokale plaque karakteristieken, als door klassieke 
risico factoren. In dit deel van het proefschrift richten wij ons op het cluster van 
risico factoren dat tezamen het metabool syndroom (MetS) vormt. Overduidelijk 
is er conflicterend bewijs aangaande de bijdrage van MetS in de uitkomst van 
zorg na carotis interventies. 

In hoofdstuk 5 laten we zien dat bij patiënten met een carotis stenose een carotis 
endarterectomie (CEA) veilig uitgevoerd kan worden. Er is een lage incidentie 
van vroege en late ipsi- of contralaterale neurologische gebeurtenissen, en/
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of myocard infarct. De aanwezigheid van MetS in de uitgangssituatie heeft 
geen significant effect op zowel korte- als lange termijn uitkomsten na carotis 
endarterectomie.10 Echter, patiënten met diabetes mellitus blijken een verhoogd 
risico te hebben op major adverse events, in het bijzonder een ipsilaterale 
cerebrovasculaire gebeurtenis (TIA of herseninfarct). Hoewel er verschillen 
kunnen zijn tussen symptomatische en asymptomatische patiënten en de mate 
van subklinische restenose, zijn we van mening dat de aanwezigheid van MetS 
geen reden kan zijn om af te zien van een carotis endarterectomie bij een patiënt 
met een carotis stenose. 

In hoofdstuk 6 gaan we dieper in op de vraag in hoeverre restenose na carotis 
endarterectomie optreedt bij patiënten met MetS. We gebruiken hiervoor de 
patiënten cohorten van twee grote universitaire centra om een gezamenlijk 
patiënten cohort van bijna 1700 patiënten te creëren, wat tot op heden het grootste 
patiënten cohort wereldwijd is aangaande MetS en carotis interventies. Onze 
analyse van dit cohort laat zien dat de aanwezigheid van MetS niet voorspellend 
is voor het optreden van restenose na CEA. De overleving na CEA wordt ook 
niet negatief beïnvloedt door de aanwezigheid van MetS. We bevestigen met 
deze analyse dat er geen reden is om bij MetS patiënten de indicatie voor CEA 
aan te passen. Eveneens is er geen reden om bij MetS patiënten een intensiever 
surveillance schema te hanteren om restenose na CEA op te sporen. Onze 
bevindingen weerspreken de conclusies getrokken uit eerdere en veel kleinere 
onderzoekscohorten.11-13

Concluderend, de voorgaande hoofdstukken van dit proefschrift behandelen 
diverse aspecten van de samenstelling van de atherosclerotische carotis plaque 
(de kwetsbare plaque) en het risico van het uitvoeren van carotis chirurgie bij 
patiënten met meerdere risico factoren (de kwetsbare patiënt). Inzichten in de 
huidige en toekomstige ontwikkelingen aangaande de mogelijkheden om op 
maat gesneden diagnostiek en behandeling voor de individuele patiënt met 
carotis vaatziekten vast te stellen, zal hierna in de 'toekomstige ontwikkelingen' 
geadresseerd worden. 

Toekomstige ontwikkelingen
Elk jaar overlijden 17.9 miljoen mensen aan hart- en vaatziekten. Dit is ongeveer 
31% van alle overlijdensgevallen wereldwijd. 85% van alle overlijdensgevallen 
door hart- en vaatziekten worden veroorzaakt door een hart- of herseninfarct.14 
Het mechanisme achter atherosclerotisch vaatlijden en de diagnostische 
en therapeutische mogelijkheden (inclusief preventie) zijn wereldwijd een 
bron van een enorme wetenschappelijke inspanning op dit gebied. In de 
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periode 1945 – november 2018 zijn er in de Pubmed database meer dan 
29.000 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd met als hoofdonderwerp 
atherosclerose. In het laatste decennium (1 januari 2008 tot en met 31 december 
2017) heeft er een enorme toename plaatsgevonden van het onderzoek op dit 
gebied, met 21.770 wetenschappelijke publicaties alleen al in deze periode. Dit 
werk heeft geleid tot nieuwe inzichten in de pathofysiologie en behandeling 
van atherosclerose. Al deze inspanningen ten spijt lukt het echter nog steeds 
onvoldoende om die patiënten te identificeren die een hoog risico hebben om 
op korte termijn een cardiovasculaire ziekte uiting (cardiovascular event) door 
te maken. Als dit doel ooit bereikt wordt, kan voordat het cardiovascular event 
plaatsvindt een gerichte therapeutische interventie plaatsvinden bij die patiënten 
die er het meeste baat bij zullen hebben. Bij atherosclerotisch carotislijden 
(arteria carotis = halsslagader) gaat het dan om de identificatie van patiënten 
met een asymptomatische plaque en een hoge waarschijnlijkheid dat die plaque 
op korte termijn symptomatisch wordt. Als deze patiënt geïdentificeerd kan 
worden doemt er daarna een nieuwe uitdaging op. Welke behandeling is bij 
deze unieke patiënt het meest geschikt op dit moment. Met alle voortschrijdende 
mogelijkheden in medicamenteuze en endovasculaire behandelingen wordt de 
keuze van behandeling steeds groter, en zal er meer en meer maatwerk moeten 
plaatsvinden in de keuze voor behandelstrategie.

Het identificeren van de patiënt met een dreigend herseninfarct
Het was Muller die in 1994 voor het eerst het concept van de kwetsbare 
plaque introduceerde. Hij stelde dat kwetsbare atherosclerotische plaques 
vatbaar zijn voor triggers in gang gezet door bepaalde acute risico factoren. 
Dit in tegenstelling tot niet-kwetsbare atherosclerotische plaques, welke minder 
vatbaar zijn voor de acute risico factoren die kunnen leiden tot plaque ruptuur 
en trombotische gebeurtenissen.15 Het concept van de zogenoemde kwetsbare 
plaque is sindsdien zeer bruikbaar gebleken om richting te geven aan de 
research en het denken over de pathofysiologie  van hart- en vaatziekten. Met 
als doel om de kwetsbare plaque te kunnen identificeren en behandelen.16,17

Inmiddels begint duidelijk te worden dat het concept en het belang van de 
kwetsbare plaque aanpassing behoeft. De notie dat tijdens obductie bij tweederde 
tot wel driekwart van de patiënten die overleden waren aan een acuut myocard 
infarct dit was terug te voeren op een plaque met een gescheurde fibrous cap 
en een daardoor uitgelokte trombose, was een belangrijk uitgangspunt voor 
het concept van de kwetsbare plaque. De postmortale studies van pionierende 
pathologen dirigeerden de cardiologische gemeenschap van een verwarrende 
toestand aangaande de causaliteit van trombose in het acuut coronair syndroom 



119

7

en vasospasme, richting het fenomeen van plaque ruptuur.18,19 Hoe overtuigend 
het aantal van geruptureerde plaques resulterend in luminale occlusie ook was 
bij deze obductie studies, een noemer (denominator) ontbrak in deze vergelijking. 
Deze studies konden wel een schuldige aanwijzen voor het fatale myocard 
infarct, maar bij deze opzet kon niet bepaald worden hoeveel plaques met 
morfologische kenmerken van kwetsbaarheid  geen fatale ruptuur doormaakten.16

Er lijkt in ieder geval nog zeker één ander pathofysiologisch mechanisme te 
zijn dat leidt tot acute cardiovasculaire events, de zogenaamde plaque erosie. 
De mechanismen betrokken bij plaque erosie zijn nog grotendeels onbekend, 
maar het lijkt samen te hangen met de formatie van thrombi op laesies zonder 
plaque ruptuur, meestal ter plaatse van pathologische intima verdikking  of 
fibroatheroma.20-23 De karakteristieke en morfologische eigenschappen van 
geërodeerde plaques zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd,  maar er zijn 
duidelijke verschillen met geruptureerde plaques.19-21,24 

Ondanks het feit dat een substantieel deel van het wetenschappelijke onderzoek 
gericht op atherosclerotische ziekte zich toespitst op ziekte aangaande de 
coronairen, is het zeer waarschijnlijk dat er een grote overlap is tussen de 
mechanismen en karakteristieken van atherosclerotische ziekte in coronairen 
en in carotiden.9,25

De uitdaging die voor ons ligt is dus nog groter dan voorheen. Om die patiënt te 
identificeren met een groot risico op een dreigend herseninfarct, moeten we ons 
bewust zijn van de diverse uitingen van atherosclerose, elk met verschillende 
karakteristieken en morfologische eigenschappen. Om de complexiteit compleet 
te maken, zullen wij rekening moeten houden met biologische processen die 
van invloed kunnen zijn op atherosclerose, zonder dat wij deze processen al 
volledig kunnen doorgronden. 

Wat is de rol van ontsteking en het immuunsysteem ? In patiënten met een 
acuut coronair syndroom (ACS) en systemische tekenen van ontsteking is er 
een hogere frequentie van geactiveerde T-cellen in vergelijking met situaties 
van stabiele angina pectoris. Dit suggereert dat plotselinge veranderingen, 
leidend tot coronair instabiliteit, gerelateerd kunnen zijn aan mechanismen 
waarbij  T-cel immuniteit is betrokken.26-29 Dit wordt ondersteund door de 
constatering dat atherosclerose verassend veel overlap heeft met andere 
inflammatoire en auto-imuun ziekten. Chronische auto-immuun afwijkingen 
zoals Systemische Lupus Erythematodes (SLE) en Reumatoïde Artritis (RA) 
die gekenmerkt worden door chronische opvlamming en uitdoving van 
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systemische inflammatie, zijn inmiddels herkend als risicofactoren voor 
versnelde atherosclerose. Recente vorderingen in het begrip hoe adaptieve 
immuniteit bijdraagt aan de pathogenese van ACS bieden een interessante 
invalshoek voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek.30

Een recente studie postuleerde dat de consistent hogere plasma matrix 
metalloproteinase-9 (MMP-9) concentratie in ACS patiënten zijn invloed heeft 
op CD31 expressie, wat de verklaring kan zijn van de typische systemische T-cel 
afwijkingen van deze patiënten. MMP-9 en CD31 zouden geschikte moleculaire 
targets kunnen zijn voor specifieke anti-inflammatoire behandelingen of gebruikt 
kunnen worden als klinische biomarkers met prognostische kenmerken in 
patiënten met ACS.31

Met de potentiële rol van het immuun systeem in het achterhoofd is het 
interessant dat verscheidene onderzoeken een positief effect hebben gevonden 
van influenza vaccinatie op cardiovasculaire events. Opmerkelijk is dat het 
gunstige effect van influenza vaccinatie voornamelijk optreedt bij ouderen 
terwijl er nog geen causaal verband is vast te stellen tussen influenza infectie en 
de pathogenese van atherosclerose.32,33 Wellicht triggert de vaccinatie andere 
mechanismen van het immuunsysteem, die in de toekomst een belangrijke 
schakel blijken te zijn in het remmen van atherosclerotische processen. 

Momenteel is er in de selectie van patiënten voor een carotis endarterectomie 
(CEA) geen superieure beeldvormingstechniek die alle gewenste anatomische 
en functionele eigenschappen van de plaque in de arteria carotis  in beeld kan 
brengen. De kwetsbare plaque is nog niet voldoende te identificeren. De diverse 
beeldvormingsmodaliteiten geven slechts gedeeltelijke morfologische informatie.5

Naast gebrek aan diagnostische accuratesse hebben de verschillende 
modaliteiten elk hun eigen beperkingen. Zij zijn invasief van aard, gebruiken 
ioniserende straling of nefrotoxische contrastmiddelen, of worden simpelweg 
slecht getolereerd door patiënten. De techniek van de toekomst zal een maximum 
aan informatie moeten geven met een minimum aan risico's en kosten.

Beeldvorming van een carotis plaque met magnetic resonance imaging (MRI) is 
verbeterd de laatste jaren. Het verschaft informatie over hoog risico plaque op 
een snelle en kosten-effectieve manier.34 De brede beschikbaarheid van MRI 
scanners kan een bijkomend voordeel zijn. Dedicated MRI van carotis plaque 
samenstelling kan de aanwezigheid aantonen van intraplaque bloedingen, een 
lipide-rijke necrotische kern en de aanwezigheid van een (dreigende) scheur in 
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de fibrous cap.  Allemaal kenmerken geassocieerd met een verhoogde kans op 
een toekomstig herseninfarct of transient ischaemic attack (TIA) bij patiënten 
met atherosclerotische ziekte van de arteria carotis.35

Naarmate er meer bekend wordt over de moleculaire processen van 
atherosclerose wordt de importantie en relevantie van gerichte technieken om 
deze processen in kaart te brengen groter. Positron Emissie Tomografie (PET) 
is een nucleaire beeldvormingsmodaliteit die in staat is om metabole activiteit 
en moleculaire processen in beeld te brengen. De meest gebruikte PET tracer 
voor plaque inflammatie is 18F-Fluorodeoxyglucose (FDG). Symptomatische 
instabiele plaques accumuleren meer FDG dan asymptomatische plaques.36 Er 
is een scala aan verschillende radionuclide tracers beschikbaar om een veelheid 
aan andere pathobiologische processen te bestuderen zoals accumulatie 
van lipiden, angiogenese, proteolyse, apoptose en plaque calcificatie. De 
toepasbaarheid van PET in de analyse van de diverse stadia van atherosclerose is 
momenteel onderwerp van onderzoek.37 Nieuwe technieken om gelijkwaardige 
pathobiologische processen te kunnen bestuderen worden momenteel 
ontwikkeld. Eén van deze veelbelovende technieken is multispectral optoacoustic 
tomography.38 In 2018 is de CAROTID-OPTOLIGHT studie geïnitieerd om 
atherosclerotische plaque angiogenese te identificeren middels Bevacizumab-
800CW en optoacoustic imaging. Het betreft een single center proof of concept 
studie om de technische haalbaarheid te bepalen van het in vivo in beeld brengen 
van de symptomatische carotis plaque. 

Near-infrared fluorescence imaging (NIRF) is een andere veelbelovende techniek 
om biologische activiteit in beeld te brengen van atherosclerotische plaques. 
In ons onderzoek keken wij naar MMPs maar andere targets kunnen ook met 
fluorescence imaging in beeld gebracht worden. Het inflammatie molecuul 
vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) receptor dat tot expressie komt in 
atherosclerotische arteria carotis plaques is daarvan een goed voorbeeld.39 
Technologische doorontwikkeling en preklinische toxiciteit testen kunnen de 
weg vrij maken voor humane in vivo NIRF studies in de toekomst. 

Concluderend, er zijn inmiddels verschillende aspecten van atherosclerose en 
atherosclerotische plaques aan te tonen. Ex-vivo technieken zullen op termijn 
beschikbaar komen voor in-vivo gebruik. Het is hierbij van het grootste belang om 
te achterhalen welke van de verschillende morfologische, moleculaire, biologische 
of mechanische kenmerken van plaque kwetsbaarheid het meest relevant zijn 
voor de uitkomst van zorg voor de individuele patiënt. Meest waarschijnlijk 
zullen meerdere plaque kenmerken gecombineerd moeten worden om te 
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kunnen komen tot klinisch bruikbare uitspraken. Mettertijd zal zich openbaren 
welke aspecten van atherosclerose en de atherosclerotische plaque de sleutels 
zullen zijn voor op maat gesneden, patiënt gerichte, klinische besluitvorming. 

De behandeling van de patiënt met een dreigend herseninfarct
Voorkomen is beter dan genezen. De American Heart Association (AHA) heeft een 
definitie opgesteld voor een optimale cardiovasculaire gezondheidstoestand. 
Dit wordt ook wel de ‘Life’s Simple 7’ genoemd. Het bestaat uit vier 
gedragscomponenten (nooit gaan roken of onmiddellijk stoppen met roken, 
geen overgewicht, voldoende lichaamsbeweging en gezonde voeding) en drie 
lichamelijke aspecten (totaal cholesterol <5.18 mmol/l, bloeddruk < 120/80 
mmHg zonder medicatie en de afwezigheid van diabetes mellitus).40,41 Voldoen 
aan vijf tot zeven van deze kenmerken is geassocieerd met het laagste risico 
op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, maar ook voldoen aan drie of 
vier kenmerken geeft een belangrijk beschermend effect op het ontstaan van 
hart- en vaatziekten.41 Dit laatste is op populatie nivo een realiseerbaar doel om 
na te streven. Helaas heeft bijna 40% van de algemene populatie een slecht 
hart- en vaatziekten profiel, met slechts één of twee gunstige kenmerken. De 
wrange realiteit is dat er elk jaar bijna 18 miljoen mensen overlijden aan hart- 
en vaatziekten. Kortom, atherosclerose is een verwoestende aandoening. Als er 
éénmaal atherosclerotische ziekte van de arteria carotis is vastgesteld, wat is 
dan de optimale behandelstrategie? 

De mijlpaal onderzoeken NASCET en ECST lieten een voordeel zien van 
carotisendarterectomie (CEA) ten opzichte van medicamenteuze behandeling 
bij patiënten met een symptomatische hooggradige stenose van de arteria 
carotis interna.1,4 Sindsdien is de medicamenteuze behandeling verbeterd, 
wat de vraag oproept wat heden ten dage de optimale behandeling is, een 
invasieve carotis interventie of agressieve medicamenteuze behandeling 
met de modernste geneesmiddelen?42 In 1995 werden de resultaten van de 
Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study (ACAS) gepubliceerd.43 Het vijfjaars 
risico van een ipsilateraal herseninfarct was 11.0% in de groep van optimale 
medicamenteuze behandeling (Best Medical Treatment (BMT)) en 5.1% in 
de CEA groep.43 Bij de ACAS studie was het advies om te stoppen met roken 
onderdeel van de BMT, net als bloeddruk regulatie en het gebruik van aspirine 
als thrombocytenaggregatieremmer. ACAS heeft geen data gepubliceerd met 
betrekking tot veranderende trends in medicijn gebruik of compliantie aan de 
voorgeschreven middelen, maar weinigen zullen een statine hebben gebruikt.42,43
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Bij de Asymptomatic Carotid Surgery Trial (ACST) was het vijfjaars risico van een 
herseninfarct gedaald naar 5.1% in de BMT studiearm.2,44 In deze studie hebben 
er gedurende de tien jaar dat er patiënten werden geïncludeerd behoorlijke 
veranderingen plaatsgevonden in de medicamenteuze behandeling.2 De 
meerderheid (90%) gebruikte een thrombocytenaggregatieremmer tijdens de 
studie periode, terwijl 70% een antihypertensivum gebruikte op het moment 
dat de studie inclusie sloot in 2003. De meest belangrijke verandering in het 
medicatie gebruik was de enorme toename van het aantal patiënten dat een 
statine gebruikte. Van een kleine minderheid (17%) in de periode 1993 – 1996 
naar 58% in de periode 2000 – 2003. Aan het eind van 2003 gebruikte inmiddels 
een ruime meerderheid (70%) een statine.2,44

In de nieuwste inzichten van wat een optimale medicamenteuze behandeling 
is, is statine slechts een onderdeel. Optimale BMT wordt gevormd door een 
combinatie van farmacologische en leefstijl interventies: starten van een 
thrombocytenaggregatieremmer of anticoagulantia indien medisch geïndiceerd, 
hoog potente statine medicatie, agressieve bloeddruk verlaging, Mediterraan 
dieet, lichaamsbeweging en stoppen met roken.45,46 In de medicamenteuze 
categorieën, zojuist genoemd, vindt constante doorontwikkeling plaats.  
Recent zijn er monoclonale antilichamen geïntroduceerd die proprotein 
convertase subtilisin–kexin type 9 (PCSK9) inhiberen. Dit is een nieuwe klasse 
van medicijnen, die effectief het LDL cholesterol verlaagd.47 In een grote 
gerandomiseerde studie bewerkstelligde evolocumab een 59% reductie van 
het LDL cholesterol. Ten opzichte van een placebo resulteerde de behandeling 
met evolocumab in een significante afname van het risico van cardiovasculaire 
dood, myocardinfarct of herseninfarct.48

Als wij in staat zouden zijn die patiënten te identificeren met een hoog risico 
van een herseninfarct wat is dan de optimale behandeling? Er is noodzaak voor 
een trial die de huidige optimale BMT vergelijkt met de huidige invasieve carotis 
interventies (het zij carotisendarterectomie, hetzij carotis stenting (Carotid 
Artery Stenting (CAS)). Helaas worden er momenteel geen initiatieven ontplooit 
om een dergelijke trial te initiëren. Eerdere pogingen hiertoe hebben gefaald.49

De Stent-Protected Angioplasty in Asymptomatic Carotid Artery Stenosis versus 
Endarterectomy (SPACE-2) studie startte in 2009 met als doel om BMT te 
vergelijken met CEA en CAS bij patiënten met een ernstige asymptomatische 
carotis stenose.50 Het doel was om ongeveer 3500 patienten te includeren. Op 
basis van tegenvallende inclusie aantallen besloot de trial committee in 2012 
om het studieprotocol aan te passen door van een opzet met drie studiearmen 
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door te gaan met een studie opzet bestaande uit twee separate studies, met 
elk twee studiearmen: CEA+BMT versus alleen BMT (SPACE-2A) en CAS+BMT 
versus alleen BMT (SPACE-2B).51 Het aantal benodigde patiënten voor inclusie 
in de studie werd nu beraamd op 3272 patiënten (SPACE-2A: 1636 en SPACE-
2B:1636). Helaas werd de studie voortijdig beëindigd zonder gepubliceerde 
interim resultaten. Er werden verschillende redenen hiervoor gegeven waaronder 
een slecht inclusie tempo en financiële factoren.52

Een nieuwe analyse van de Carotid Revascularization Endarterectomy versus 
Stenting Trial 2 (CREST-2) is momenteel patiënten aan het rekruteren met een 
asymptomatische ≥70% carotis stenose, om te vergelijken tussen alleen BMT 
versus BMT+CEA danwel alleen BMT versus BMT+CAS.53 De geschatte datum 
waarop deze trial inclusie voltooid zal zijn, is december 2020. Momenteel lopen 
er geen andere studies met het kenmerk om BMT, CEA en CAS te vergelijken.49

Concluderend, ondanks alle vorderingen die er gemaakt zijn op het gebied 
van atherosclerose is het nog steeds een uitdaging om die specifieke patiënt 
te identificeren met een hoog risico van een dreigend herseninfarct. Nieuwe 
en veelbelovende ontwikkelingen zoals medicamenteuze behandeling met 
monoclonale antilichamen, plaque beeldvormingstechnieken met optical 
acoustics en grote internationale multicenter trials zullen hopelijk bijdragen 
aan de zoektocht naar de optimale diagnostiek en behandeling van het 
atherosclerotisch carotis lijden. 
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DANKWOORD

Dit proefschrift is met recht een teamprestatie. De afgelopen 12 jaar hebben 
vele mensen in meer of mindere mate meegedacht, meegewerkt, meegeholpen, 
meegehuild en meegelachen. Uit de grond van mijn hart wil ik jullie langs 
deze weg hiervoor bedanken. Het was me een reis, of zoals wij in Groningen 
zeggen: 'man, man, man, wat een boudel!'. Een aantal mensen wil ik graag in 
het bijzonder bedanken.

Prof. dr. C.J.A.M. Zeebregts, beste Clark, begin 2007 ben ik als 5e jaars assistent 
in het UMCG begonnen. Al snel werd mij duidelijk jij een zeer productieve 
onderzoeker bent, met een hoog percentage afgeronde promotie trajecten. 
Gelukkig riep jij mij de derde keer dat ik quasi achteloos jouw kamer passeerde 
al binnen met de vraag 'heb je ook interesse om wat onderzoek te doen?'. Een 
simpel ja was de opmaat voor een lange en bochtige route die 8 mei het eindstation 
bereikt. Ik denk dat het niet makkelijk is om mij te managen in een traject als 
dit, maar het is jou gelukt! Alle varianten en stijlen heb jij op mij toegepast, 
van op afstand losjes sturen en uitgaan van intrinsieke motivatie tot directieve 
deadlines zonder 'ja maar' mogelijkheden. Toen ik eenmaal in jouw mapjes 
systeem van bijna bovenaan afgezakt was naar helemaal onderaan, met zicht op 
de afdeling speciaal beheer, werd het erop of eronder. Op dat moment was jij er 
voor mij, en hebben wij een plan gemaakt wat tot afronding van dit proefschrift 
heeft geleid. Ik ben er trots op bij jou te promoveren, dank voor jou geduld!

Dr. R.A. Pol, beste Robert, jouw vertrouwen in een daadwerkelijke afronding van 
dit promotie traject is voor mij een belangrijke stimulans geweest. In het begin 
vond jij het niet altijd makkelijk om mij als een promovendus te coachen, maar 
het project opknippen in behapbare brokken heeft mij erg geholpen. Nadat jij de 
weekend sessies bij jou thuis ging omlijsten met jouw fantastische kookkunsten 
werd de 'wetenschap' bijna leuk. Zonder jou was dit proefschrift niet tot stand 
gekomen. Ik ben jou zeer veel dank verschuldigd voor al jouw hulp, mentale 
ondersteuning, relativerende humor en spare ribs.
Maaike, Olivier en Annebel, ik hoop nog regelmatig aan jullie keukentafel te 
zitten, maar dan niet meer achter een laptop. Dank voor de tijd die Robert met 
mij heeft mogen doorbrengen.

Leescommissie. Prof. dr. W. Wisselink, Prof. dr. H.A.H. Kaasjager en Prof. 
dr. J.P.P.M. de Vries, dank voor jullie bereidheid om zitting te nemen in de 
leescommissie en dit werk te beoordelen.
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Staf vaatchirurgie. Clark Zeebregts, Ignace Tielliu, Maarten van der Laan, 
Ben Saleem, Dia Mahmoud en Jean-Paul de Vries. Het geheel is meer dan 
de som der delen. Wij zijn het niet altijd met elkaar eens, maar de meeste 
meningsverschillen laten zich boven een kaasplankje in het familiehotel in 
Paterswolde wel gladstrijken. Als het erop aankomt staan wij voor elkaar klaar, 
ik ben er trots op hiervan deel te mogen uitmaken.

Dr. I.F.J. Tielliu, beste Ignace, jouw brein en jouw handen zijn de motor van 
onze patiëntenzorg in de complexe vaatchirurgie. Jij wisselt bescheidenheid af 
met daadkracht en dat vaak gelardeerd met een (filosofische) levenswijsheid. In 
2010 schreef jij in het dankwoord van jouw proefschrift dat jij zou toezien op 
de afronding van mijn proefschrift, welnu, die taak is volbracht. Dank voor jouw 
vriendschap en steun.

Cor de Bruin, Jan Loonstra en Henriëtta Douwes. Het aandachtsgebied mag 
zich gelukkig prijzen met de noeste arbeid die jullie op de achtergrond verrichten. 
Dank voor alles wat gewoon lekker loopt omdat jullie het allemaal regelen.

Wijnna Beuving. Beste Wijnna, zolang als ik Chef de Clinique ben, bestier jij 
het secretariaat daarvan. Jij bent het ankerpunt in mijn hectische professionele 
leven. Jouw nuchtere kijk en humor reduceren elke situatie tot een hanteerbare. 
Dank voor al jouw hulp!

Dr. M. El Moumni, beste Mostafa, er wordt in de academische wereld genoeg 
gezegd over de geneugten en nadelen van statistiek. Jouw kennis en puristische 
benadering van statistiek hebben mijn kijk op de P-waarde voorgoed verandert. 
Dank voor jouw hulp en benaderbaarheid in dit project.

Het bestuur van de afdeling Chirurgie. Jean-Paul de Vries, Lia Mulder en Ger 
Sieders. Het is niet altijd makkelijk om in tijden van schaarste een afdeling met 
zoveel diverse belangen op koers te houden. De can do mentaliteit gecombineerd 
met voldoende zelfreflectie en humor maakt het een voorrecht om hiervan deel te 
mogen uitmaken. Jean-Paul, de voorzittershamer is bij jou in goede handen, dank 
voor alle ruimte die jij biedt om als individu te kunnen bijdragen aan het geheel.

Afdeling Heelkunde. Acht aandachtsgebieden, meer dan 50 stafleden, bijna 30 
arts-assistenten, 180 verpleegkundigen en alle ondersteuners daarom heen. De 
algemeen chirurg heeft in Groningen al heel lang geleden plaats gemaakt voor 
de gedifferentieerde superspecialist. Is er dan nog wel een afdeling Heelkunde? 
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Jazeker! Het karakter en de aard van de afdeling maakt dat wij een geheel zijn 
zonder dat wij dat altijd doorhebben. In voor- en tegenspoed kunnen wij op 
elkaar terugvallen, iets om te koesteren. Dank aan allen om met jullie de afdeling 
te mogen vormen.

Prof. dr. E.H. Heineman, beste Erik, acht jaar lang hebben wij de meest diverse 
onderwerpen besproken boven een cappuccino met een double dark chocolate 
chip cookie, behalve de rol van atherosclerose bij carotislijden. Dank voor al 
jouw wijze levenslessen en kameraadschap. 

Vorsende blikken met het oog op de voortgang van de promotie. Dr. M. Eeftinck 
Schattenkerk, Jan van den Dungen, Ignace Tielliu, Hans Nijman, Fons van 
den Bergh, Jan Bottema, Ate van der Zee en Anne Marie de Smet. Waar 
iedereen allang was opgehouden te informeren naar de voortgang van dit 
project, zijn jullie erin geslaagd het vlammetje net vaak genoeg van wat extra 
zuurstof te voorzien. Dank daarvoor!

Mijn matties van kamer R4.102 a.k.a. The Office. Drs. Eric Deckers, Dr. Marc 
Stevenson, Drs. Rob de Vries, Drs. Arne de Niet en Drs. Maureen Werner. 
Wat ziet promoveren er makkelijk uit in jullie handen. Refworks, SPSS, draai 
tabellen in Excell, Hora Finita, zonder jullie zat ik nu nog steeds glazig naar de 
pdf SPSS voor Dummies te kijken. Dank voor jullie praktische hulp bij al die kleine 
vragen. Jullie hadden allemaal een andere leerstijl voor mij in petto, variërend 
van 'ik doe het zelf wel even, dat gaat sneller', tot Pendeleton styled 'wat vond 
je goed gaan en wat kan volgende keer beter?'. Succes met de laatste loodjes!

"Bikken-Kanen-Nassen", Dr. Johan Lange, Drs. Pax Willemse en Drs. Jan Apers. 
De enige regel is dat er geen regels zijn. Innovatief en experimenteel koken 
voorbij het gangbare. Een Plateau fruits de mer met een vlucht regenwulken, 
Pekingeend perfect gegaard tot het punt dat net alle smaak is verdwenen (au 
point nouvelle), Lièvre à la Royal 2.0 en Amandes brûlées au maximum. Stelling 
7 geformuleerd in Den Haag heeft de eindversie van dit boek net niet gehaald, 
maar verder zijn jullie een grote steun gebleken, dank!

Paranimf Bas Geldermans. Beste Bas, wat mooi dat jij naast getuige op mijn 
huwelijk nu ook steun en toeverlaat wilt zijn bij de afronding van het proefschrift 
traject. September 1988 kwam jij in Sneek op school en omdat er nog niemand 
naast mij zat was jouw plek snel bepaald. Lief en leed hebben wij gedeeld en 
zullen wij blijven delen. Er is geen onderwerp dat bij een Lamb Vindaloo niet in 
het juiste perspectief is te plaatsen. Dank!
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Paranimf Bas Beek. Beste Bas, wat mooi dat jij naast getuige op mijn huwelijk 
nu ook steun en toeverlaat wilt zijn bij de afronding van het proefschrift traject. 
September 1991 leerden wij elkaar kennen zoemend in de douche van Huize Tegen 
Over Koos. Sindsdien verdiept onze vriendschap zich nog elk jaar verder. Zoveel 
samen meegemaakt en nog zoveel samen mee te maken, ik verheug mij erop!

Familie Kroezen. Lieve Johan, Trudy, Robert, Dineke (en natuurlijk Floortje en 
Roos!) Wat fijn dat jullie mijn schoonfamilie zijn. De bekende nuchterheid uit 
Tukkerland, soms gecompenseerd door een cognacje bij de open haard. Jullie 
zijn een warm nest, dank voor de mogelijkheid om met jullie dochter een eigen 
warm nest te stichten.

Familie Wallis de Vries. Lieve Pap en Mam, Mel en Michel (en natuurlijk Pien, 
Teun en Roos!), Nout en Frederike (en natuurlijk Annejet en Lieuwe!). De 
kernploeg. Makkum, Heeg, Weesp of Groningen. Het is thuis overal waar wij bij 
elkaar zijn. 

Pap en Mam, jullie Gordon-cursus in de jaren zeventig was volgens mij helemaal 
niet nodig. Jullie nurture is de basis geweest die je kinderen heeft gebracht waar 
ze zijn. Liefde en onverdeelde aandacht, het lijkt zo simpel. Dank!

Mel, jij bent inmiddels jouw 16e boek aan het schrijven. Na mijn eerste heb ik 
daar nog meer bewondering voor. Jouw boeken worden inmiddels zelfs verfilmd, 
iets waar ik met mijn boek voorlopig nog van moet dromen. Naast schrijfster 
ben jij vooral mijn lieve 'zusje'. Jouw authenticiteit maakt mij altijd vrolijk, you 
are one of a kind. 

Michel, na meer dan 30 jaar part of the family ben jij een broer voor mij geworden 
waar ik door dik en dun op kan steunen, thnx man. 

Nout, als jongste van het stel heb jij al vroeg besloten jouw eigen richting 
te bepalen. Dat doe jij met verve. Creatief, origineel en humor met soms 
shakespeariaanse gelaagdheid. Ik hoop dat jij mij nog vaak uitnodigt om te 
komen gamen.

Frederike, tante Fred, jij vormt een unieke tandem met Nout. Jij blijft altijd 
jezelf, verander dat nooit!

Tot slot,
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Allerliefste Marloes, geen tekst doet recht aan wat jij voor mij betekent. Al mijn 
nukken en grillen neem je voor lief, dat verbaast mij elke keer weer. Zoals het 
vice versa jou gelukkig ook elke keer weer verbaast. Wij zijn liever samen dan 
alleen, wat een voorrecht. En ja, liefde is een werkwoord, dat realiseren wij ons 
allebei. I love you. 

Lieve Sofia, elke vader mag zich een dochter als jou wensen. Altijd grappig, lief 
als het moet en gepassioneerd humeurig als het niet anders kan. Jij bent een 
wijze vrouw, nu al. Binnenkort gaan wij shoppen!

Lieve Guus, jouw doorzettingsvermogen en ambitie gaan gepaard met een 
gouden hartje. Wat ben ik trots op je. Vanaf nu elke zondag weer samen 
voetballen!
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Het beeld dat Sofia en  
Guus hebben bij het 
'werkstuk' van Papa.
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CURRICULUM VITAE

Bas Wallis de Vries is geboren in Leiden, 
op 9 april 1974. Hij is getogen in Friesland, 
waarbij vanuit Makkum dagelijks de RSG 
Magister Alvinus werd bezocht in Sneek. 
Nadat hij op 17 jarige leeftijd het VWO 
diploma behaalde, was Farmacie aan de 
Rijks universiteit van Groningen zijn eerste 
keus. Hoewel de studieresultaten daar 
geen aanleiding toe gaven bleek de studie  
Farmacie toch geen gelukkige keuze. Na 
een onfortuinlijke lotingsprocedure kon 
uiteindelijk in september 1994 gestart 
worden met de studie Geneeskunde aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. 

September 2001 behaalde Bas zijn artsexamen (cum laude), waarbij de studie 
nog een jaar onderbroken was om als Rector van het G.S.C. Vindicat atque Polit 
zijn eerste schreden op het bestuurlijke vlak te zetten.

Na een periode werkzaam te zijn geweest als arts-assistent niet in opleiding in 
het Queen Elizabeth Hospital (Blantyre, Malawi) en in het Sint Lucas Andreas 
Ziekenhuis (Amsterdam), is hij maart 2003 gestart met de opleiding Heelkunde. 
Onder leiding van Dr. M. Eeftinck Schattenkerk werd in het Deventer Ziekenhuis 
de basis gelegd, waarna in het UMCG onder leiding van Prof. Dr. H.J. ten Duis 
de opleiding werd afgerond. Het aansluitende CHIVO-schap Vaatchirurgie in het 
UMCG werd verzorgd door Dr. J.J.A.M. van den Dungen.

Vanaf eind 2009 is Bas lid van de medische staf van de afdeling Heelkunde in 
het UMCG en het aandachtsgebied Vaatchirurgie. Daarnaast is hij lid  van het 
dagelijks bestuur van de afdeling Heelkunde in de rol van plaatsvervangend 
afdelingshoofd / Chef de Clinique. 

Bas is in 2008 getrouwd met Marloes Kroezen. Na de geboorte van Sofia 
(2008)  en Guus (2010) ervaart het gezin, dat er niets gaat boven Groningen en 
samenzijn met elkaar. 
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