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CHAPTER 4

 Figure 2. Handsewn intrathoracic anastomosis

 Figure 3. Fixation of the anvil by a Roeder’s Knot
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 Figure 4. Fixation of the anvil by purse-string using the Endostitch
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 Figure 5. Side-to-side stapled intrathoracic anastomosis
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Figure 3. Dissection of the pleura

Figure 4. Visualization of the carina

CHAPTER 6
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Figure 5. Paratracheal and carinal lymphadenectomy
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CHAPTER 10

Figure 2. Tissue bridge of gastric tube

Figure 5. Division of azygos vein



Color section 185

Figure 6. Lymphadenectomy of the carina

Figure 7. Mini-thoracotomy with a pediatric Finochieto
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Figure 8. Fixation of anvil with a purse-string suture

Figure 9. A tissue layer is stitched over the staples of the gastric tube
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SUMMARY

PART I  Assessment of current literature
The rising incidence of esophageal cancer is expected to continue in the near future. Optimiza-

tion of management is therefore of great importance. Improved multimodality diagnostic tools 

for staging, neoadjuvant therapy and standardized surgical approach are the main fields of 

management. In Chapter 1 the possible causes for the increased incidence of esophageal cancer 

are discussed. This increase of incidence is related to the higher incidence of adenocarcinoma, 

whereas the incidence of squamous cell carcinoma has not changed significantly over the last 

years. Staging should include a gastroscopy with biopsy, endoscopic ultrasound for determin-

ing the “T” and “N” stage and computed tomography (CT) of neck, thorax and abdomen. The 

ultrasound of the neck could be more valuable in stead of the CT-scan of the neck. In addition, 

there is evidence that positron emission tomography (PET) could improve staging. Concurrent 

chemoradio- neoadjuvant therapy leads to a better survival after surgery. This is especially true 

for the patients with adenocarcinoma. Open esophagectomy is associated with a high morbidity, 

especially respiratory complications, and long in-hospital recovery. Minimally invasive surgery for 

esophageal cancer could lead to a lower incidence of respiratory complications, a shorter intensive 

care and hospital stay with preservation of the oncologic results. This is based on non-randomized 

studies. A systematic review and meta-analysis was performed in Chapter 2 of current comparative 

studies comparing minimally invasive esophagectomy with open esohagectomy. Ten studies met 

the inclusion criteria. The studies were categorized in three groups for the analysis: total minimally 

invasive vs. open transthoracic esophagectomy (group 1); thoracoscopy and laparotomy vs. total 

open transthoracic esophagectomy (group 2); laparoscopic vs. open transhiatal esophagectomy 

(group 3). An overall trend was observed in favor of the minimally invasive procedures for major 

morbidity, respiratory complications, anastomotic leakage, mortality, length of hospital stay and 

blood loss. In the meta-analysis no significant differences was observed, in group 1 however in 

group 2 a significant lower incidence of anastomotic leakage was seen in the thoracoscopy group. 

No meta-analysis could be performed in group 3. The results in this systematic review are based 

on case-control studies. Randomized trials are needed for assessing the role of minimally invasive 

esophagectomy.

Standardization of esophageal resection could improve outcome and facilitate better multi-

center research. In the past the level of anastomosis, cervical or thoracic, has been investigated 

in order to designate the best location. Four randomized trials have been conducted. These trials 

are appraised, and where appropriate a meta-analysis is performed, in Chapter 3. All studies had 

a relative small sample size and were of moderate quality. In the meta-analysis for which three of 

the four trials were included, cervical anastomosis was associated with a higher risk of leakage and 

recurrent nerve injury. Because of the limited randomized evidence, future trials in current clinical 

settings with larger sample sizes are needed to provide sufficient evidence.
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Since the evidence in favor of one location is not clear, both cervical and thoracic anastomo-

sis is used for gastric tube reconstruction. In minimally invasive esophagectomy the cervical 

anastomosis is performed through a cervicotomy. In an Ivor-Lewis esophagectomy (involving a 

thoracic anastomosis) the minimally invasive technique can be performed with the use of several 

techniques. These techniques are discussed in Chapter 4. The most frequent used technique is the 

stapled one. This can be performed by introducing the anvil orally or through a mini-thoracotomy.

The abovementioned assessment involving minimally invasive esophagectomy exposed the 

shortcomings in literature and therefore current clinical practice. These include the unavailability 

of randomized trials comparing minimally invasive esophagectomy with open esophagectomy. 

Also, that designating the optimal level of anastomosis needs further research. Lastly, standard-

ization of surgery is needed particularly in minimally invasive Ivor Lewis esophagectomy.

PART II  Minimally invasive esophagectomy in retrospect
Introduction of minimally invasive esophagecotmy should be carried out by surgeons with exten-

sive experience in minimally invasive surgery. The centers where this surgery is performed should 

have safety procedures and quality checks designed for it. Appraisal of the oncologic outcome 

should be emphasized in minimally invasive esophagectomy. Reviewing own single center experi-

ences is one of the methods in ensuring a safe introduction and performance of minimally invasive 

procedures.

In this part, investigation of minimally invasive esophagectomy in the VU university medical 

center was centrered. In Chapter 5 a retrospective analysis was conducted of laparoscopic tran-

shiatal esophagectomy, these patients were compared with a historic cohort who underwent an 

open transhiatal esophagectomy. A total of 100 patients were included in the analysis. No signifi-

cant differences in post-operative complications and oncologic outcome were observed between 

the groups. However, significant less blood loss, shorter intensive care unit and hospital stay was 

observed in the patients undergoing a laparoscopic transhiatal esophagectomy. Again random-

ized studies are needed to evaluate the outcome without possible bias, which could be present 

in retrospective analysis. Similarly, forty patients undergoing a minimally invasive transthoracic 

eosphagectomy in prone position are analysed in Chapter 6. The oncologic outcome was consis-

tent with open procedures reported in literature.

PART III  Prospective minimally invasive esophagectomy
In order to provide sufficient evidence regarding minimally invasive esophagectomy we conducted 

a multicenter, randomized trial: the TIME-trial. The protocol of this trial is reported in Chapter 

7. Due to reviewer and editorial adjustments of the study, the definite article (Chapter 8) differs 

somewhat from the protocol. This first multicenter, randomized trial in the world was powered 

in the assumption that the incidence of respiratory complications (i.e. respiratory infections) 

would be significant lower in the minimally invasive group. Fifty-two patients in the open and 55 

patients in the minimally invasive group were analyzed. A significant reduction in the incidence 
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of in-hospital respiratory infection of 25% was associated with the MIE. This also resulted in a 

significant shorter hospital stay (4 days). In addition, a significant better 6 weeks post-operative 

quality of life was observed in the MIE group. Importantly, the pathologic parameters were similar 

between the groups. We therefore conclude that minimally invasive esophagectomy in prone 

position for esophageal cancer is a safe procedure, resulting improved post-operative recovery 

compared to the open procedure. Minimally invasive esophageal resection in prone position 

procedure should be the preferred approach in patients with resectable esophageal cancer with a 

World Health Organization condition of !2.

In Chapter 9 the immunological response to open and minimally invasive esophagectomy was 

compared in this first randomized trial. The response was measured in a pilot of 27 patients. A 

significant higher white blood count, interleukin-8 and prolactin levels was observed in the open 

group after 1 week. Larger trials are however needed for further assessment of these results.

Minimally invasive Ivor Lewis esophagectomy has only been described in case reports in 

current literature. An analysis was performed in Chapter 10 of the patients in the VU university 

medical center who underwent an open or minimally invasive Ivor Lewis esophagectomy. A trend 

to better respiratory outcome was observed in the group who had a minimally invasive procedure.

A subgroup in the TIME-trial of the VU university medical center underwent an esophagectomy 

with a thoracic anastomosis. This group was compared with the cervical anastomosis group in 

Chapter 11 in order to assess anastomotic outcome. A significant higher incidence of recurrent 

nerve injury and more difficulties in talking in the short-term quality of life assessment was 

observed in patients who underwent esophagectomy with a cervical anastomosis. No significant 

differences with regard to other morbidity were observed in this sub analysis. These short-term 

outcomes should be taken into account when deciding the level of anastomosis for distal or GE 

junction tumors.

In Chapter 12 predictors of respiratory complications in the TIME-trial are investigated. In both 

a univariate and multivariate analysis a body mass index >25 and an open esophagectomy were 

significantly associated with respiratory infections. The positive impact of minimally invasive 

esophagectomy on respiratory infections is therefore substantial.
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DEEL I Evaluatie van de huidige literatuur
De stijgende incidentie van slokdarmkanker zal naar verwachting continueren in de nabije 

toekomst. Optimalisatie van de behandeling is daarom van extra groot belang. Verbeterde 

diagnostische hulpmiddelen voor de stagering, neoadjuvante therapie en gestandaardiseerde 

chirurgische aanpak zijn de belangrijkste gebieden van de behandeling. In hoofdstuk 1 worden 

de mogelijke oorzaken voor de verhoogde incidentie van slokdarmkanker besproken. Deze ver-

hoging van de incidentie is gerelateerd aan de hogere incidentie van het adenocarcinoom, terwijl 

de incidentie van het plaveiselcelcarcinoom niet significant is veranderd in de afgelopen jaren. 

Stagering dient een gastroscopie met een biopsie, endoscopische echografie voor het bepalen van 

de “T” en “N”-fase en computed tomografie (CT) van de nek, de thorax en de buik te bevatten. 

De echografie van de hals zou mogelijk ook een plaats hebben in de stagering. Daarnaast zijn 

er aanwijzingen dat positron emissie tomografie (PET) de stagering kan verbeteren. Parallelle 

chemoradio-neoadjuvante therapie leidt tot een betere overleving na de operatie. Dit geldt vooral 

voor de patiënten met een adenocarcinoom. Open slokdarmresectie gaat gepaard met een hoge 

morbiditeit, met name respiratoire complicaties, en een lang herstel in het ziekenhuis. Minimaal 

invasieve chirurgie voor slokdarmkanker kan leiden tot een lagere incidentie van respiratoire 

complicaties, een kortere intensive care en ziekenhuis verblijf met behoud van dezelfde oncologi-

sche resultaten. Dit is gebaseerd op niet-gerandomiseerde studies. Een systematische review en 

meta-analyse werd uitgevoerd in hoofdstuk 2 van de huidige vergelijkende studies die minimaal 

invasieve slokdarmresectie vergelijken met een open resectie. Tien studies voldeden aan de 

inclusie criteria. De studies werden ingedeeld in drie groepen voor de analyse: totale minimaal 

invasieve versus open transthoracale slokdarmresectie (groep 1); thoracoscopie en laparotomie 

versus totale open transthoracale slokdarmresectie (groep 2); laparoscopische versus open tran-

shiatale slokdarmresectie (groep 3). Een algemene trend werd waargenomen ten gunste van de 

minimaal invasieve procedures voor wat betreft de majeure morbiditeit, respiratoire complicaties, 

naadlekkage, mortaliteit, de duur van verblijf in het ziekenhuis en bloedverlies. In de meta-analyse 

werden geen significante verschillen waargenomen in groep 1, maar in groep 2 werd een signi-

ficant lagere incidentie van naadlekkages gezien in de thoracoscopie groep. In groep 3 kon er 

geen meta-analyse worden verricht. De resultaten van deze systematische review zijn gebaseerd 

op case-control studies. Gerandomiseerde studies zijn nodig voor de beoordeling van de rol van 

de minimaal invasieve slokdarmresectie.

Standaardisering van de slokdarmresectie zou kunnen leiden tot een verbeterd resultaat en 

kan tevens multicentrisch onderzoek vergemakkelijken. In het verleden heeft men onderzocht 

welk niveau van de anastomose, cervicaal of thoracaal, de beste locatie zou zijn. Vier gerando-

miseerde studies zijn hiertoe uitgevoerd. Deze studies zijn beoordeeld en waar mogelijk werd er 

een meta-analyse uitgevoerd in hoofdstuk 3. Alle geïncludeerde studies hadden een relatief kleine 

onderzoekspopulatie en waren van matige kwaliteit. In de meta-analyse, waarin drie van de vier 
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studies werden geïncludeerd, was een cervicale anastomose geassocieerd met een hoger risico 

op naadlekkage en letsel van de nervus recurrens. De gerandomiseerde studies zijn van beperkte 

waarde, toekomstige studies in de huidige klinische praktijk met een grotere populatie zijn nodig 

om voldoende bewijs te leveren voor het optimale niveau van de anastomose.

Aangezien het bewijsmateriaal ten gunste van één niveau van anastomose niet eenduidig is, 

worden zowel de cervicale als de thoracale anastomosen toegepast bij een buismaag reconstruc-

tie. Bij minimaal invasieve slokdarmresectie wordt de cervicale anatomose uitgevoerd d.m.v. een 

incisie in de hals. Een minimaal invasieve Ivor Lewis slokdarmresectie (met een thoracale ana-

stomose) kan worden uitgevoerd met het gebruik van verschillende technieken. Deze technieken 

worden besproken in hoofdstuk 4. De meest voorkomende gebruikte techniek is met behulp van 

een “stapler” (nietjes) apparaat. Dit kan worden uitgevoerd door de invoering van het aambeeld 

die oraal kan worden ingebracht of door middel van een mini-thoracotomie. Standaardisatie van 

de minimaal invasieve thoracale anastomose techniek is nodig in de toekomst.

De bovengenoemde beoordeling van de minimaal invasieve slokdarmresectie leggen de tekort-

komingen in de literatuur en dus de huidige klinische praktijk bloot. Deze omvatten de afwezig-

heid van gerandomiseerde studies die minimaal invasieve slokdarmresectie vergelijken met open 

slokdarmresectie. Daarnaast blijkt dat het optimale niveau van anastomose nader onderzoek 

vergt. Ten slotte, dat standaardisatie van de operatie vooral nodig is bij een minimaal invasieve 

Ivor Lewis slokdarmresectie.

DEEL II Retrospectieve minimaal invasieve slokdarmresectie
Invoering van minimaal invasieve slokdarmresectie moeten worden uitgevoerd door chirurgen 

met veel ervaring op het gebied van minimaal invasieve chirurgie. De centra waar deze ingreep 

wordt uitgevoerd, moeten veiligheidsprocedures en kwaliteitscontroles hebben speciaal voor deze 

chirurgie. Beoordeling van de oncologische resultaten dienen te worden benadrukt bij de invoe-

ring van minimaal invasieve slokdarmresectie. Evaluatie van de resultaten is een van de methoden 

in het waarborgen van een veilige introductie en de prestaties bij minimaal invasieve procedures.

In dit deel staan enkele resultaten van de minimaal invasieve slokdarmresecties in het VU 

medisch centrum centraal. In hoofdstuk 5 wordt een retrospectieve analyse verricht van de 

laparscopische transhiatale slokdarmresectie. Deze patiënten werden vergeleken met een histori-

sche cohort, die een open transhiatale slokdarmresectie ondergingen. Een totaal van 100 patiënten 

werden geïncludeerd in de analyse. Er werden geen significante verschillen tussen de groepen in 

de post-operatieve complicaties en oncologische uitkomst gezien. Er was wel echter aanzienlijk 

minder bloedverlies, een kortere intensive care en ziekenhuis verblijf waargenomen in de patiënten 

die een laparoscopische transhiatale slokdarmresectie ondergingen. Selectie van patiënten is altijd 

aanwezig in een retrospectieve analyse. Gerandomiseerde studies zijn uiteraard nodig om ongese-

lecteerde resultaten te evalueren. Hetzelfde onderzoek werd ook verricht in veertig patiënten die 

een minimaal invasieve transthoracale slokdarmresectie in buikligging ondergingen (hoofdstuk 

6). De oncologische resultaten waren in overeenstemming met de literatuur van de open procedure.
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DEEL III Prospectieve minimaal invasieve slokdarmresectie
Om adequaat bewijs te leveren betreffende minimaal invasieve slokdarmresecties, werd een 

gerandomiseerd onderzoek opgezet: de TIME-trial. Het protocol van deze studie wordt in hoofd-

stuk 7 beschreven. Als gevolg van aanpassingen op redactioneel en beoordelaar niveau, verschilt 

het definitieve artikel (hoofdstuk 8) enigszins af van het protocol. Dit eerste multicentrisch, 

gerandomiseerd onderzoek in de wereld werd opgezet met de hypothese dat de incidentie van 

respiratoire complicaties significant lager zou zijn in de minimaal invasieve groep. Er werden 52 

patiënten in de open en 55 in minimaal invasieve groep geanalyseerd. Er werd een significante 

reductie van 24% gezien als gevolg van de minimaal invasieve procedure. Dit resulteerde ook in 

een aanzienlijk kortere ziekenhuisopname (4 dagen). Daarnaast werd er een significant betere 

6 weken post-operatieve kwaliteit van leven waargenomen in de minimaal invasieve groep. Van 

groot belang is het feit dat de pathologische parameters vergelijkbaar waren tussen de groepen. 

We concluderen daarom dat minimaal invasieve resectie in buikligging voor slokdarmkanker een 

veilige procedure is met een beter post-operatieve herstel ten opzichte van de open procedure. Alle 

patiënten met een World Health Organization conditie ! 2 dienen naar onze mening een minimaal 

invasieve slokdarmresectie in buikligging te ondergaan.

In hoofdstuk 9 wordt de immunologische reactie in dit eerste gerandomiseerd onderzoek 

vergeleken tussen een open procedure en een minimaal invasieve procedure. De respons werd 

gemeten in een proefgroep van 27 patiënten. Een hogere spiegel van leucocyten, interleukine-8 

en prolactine werden er gemeten in de open groep na 1 week post-operatief. Dit kan betekenen 

dat minimaal invasieve slokdarmresecties gepaard gaan met minder immunologische en stress 

response. Grotere gerandomiseerde studies zijn nodig om deze resultaten verder te onderzoeken.

Minimaal invasieve Ivor Lewis slokdarmresectie is in de huidige literatuur alleen beschreven 

in enkele patiënten casuïstieken. In hoofdstuk 10 werd een analyse verricht van de patiënten van 

het VU medisch centrum, die een open of minimaal invasieve Ivor Lewis slokdarmresectie onder-

gingen. Een trend voor een betere respiratoire beloop werd gezien in de groep die een minimaal 

invasieve procedure onderging.

Een subgroep van het VU medisch centrum in de TIME-trial onderging een slokdarmresectie 

met een thoracale anastomose. Deze groep werd vergeleken met de cervicale anastomose groep 

in hoofdstuk 11. Een significant hogere incidentie van nervus recurrens letsel en korte termijn 

moeite met spreken in de kwaliteit van leven vragenlijst werden er waargenomen bij patiënten die 

slokdarmresectie met een cervicale anastomose ondergingen. Geen significante verschillen met 

betrekking tot andere morbiditeit werd gezien in deze subanalyse. Deze korte-termijn resultaten 

moeten in acht worden genomen bij het bepalen van de hoogt van de anastomose bij distale of 

gastr-oesofagiale overgangstumoren.

In hoofdstuk 12 werden de voorspellers voor respiratoire complicaties in de TIME-trial onder-

zocht. In een univariate en mulitvariate analyse bleek dat een body mass index >25 en een open 

slokdarmresectie significant geassocieerd waren met respiratoire infecties. Het positieve effect 

van minimaal invasieve slokdarmresectie op respiratoire infecties is dus aanzienlijk.
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DANKWOORD

Dank aan allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. Van patiënten 

tot collega’s: er zijn heel veel mensen geweest die een aandeel hebben geleverd en zonder die hulp 

was dit boekje er niet gekomen. Zonder anderen tekort te doen, wil ik enkele mensen graag in het 

bijzonder bedanken.

Geachte professor dr. M.A. Cuesta, beste Miguel. Ik ben je dankbaar voor de mogelijkheid die jij 

mij hebt gegeven om dit onderzoek uit te voeren. Als pioneer van de minimaal invasieve chirurgie 

in Nederland, wilde je de meest complexe ‘scopische’ procedure evidence-based onderzoeken 

d.m.v. de eerste gerandomiseerde trial van de wereld: de TIME-trial. Jouw enthousiasme voor de 

wetenschap heeft mede geresulteerd in dit proefschrift. Het feit dat jouw deur altijd openstaat, hoe 

druk je werkzaamheden ook zijn, is bewonderingwaardig. Onze overleggen met ‘koffie compleet’ 

en jouw persoonlijke documentatie van de patiënten waren leerzaam en amuserend. Doordat je 

emeritaat om de hoek staat, zal ik de ‘scopische’ procedures helaas nooit direct van jou kunnen 

leren. Bovendien zal ik jouw voicemail berichten die altijd beginnen met: ‘Surya, wij moeten 

praten….’ nooit vergeten.

Geachte dr. D.L. van der Peet, beste Donald. Dank voor de samenwerking. Jouw inzichten en 

waardevolle aanvullingen hebben de vele studies en artikelen enorm verbeterd. Als waardig 

opvolger van Miguel en opleider van Regio I hoop ik nog veel van je te leren. En volgens mij hoort 

de beschrijving van het lichamelijk onderzoek meer te omvatten dan alleen het woordje: ‘Tja….’

Geachte leden van de promotiecommissie, dank voor uw bereidheid mijn proefschrift te beoorde-

len en zitting te nemen in mijn promotiecommissie.

Beste Kirsten Maas, zonder jouw bijdrage was dit proefschrift niet tot stand gekomen. Onze 

soepele samenwerking, nieuwe onderzoeksideeën en coördinatie van de TIME-trial (en dat alles 

naast onze klinische taken!) hebben tot een mooi resultaat geleid. Als mijn opvolger in achtereen-

volgens het Sint Lucas Andreas en VU, zullen ook jouw promotie en de opleiding onvermijdelijk 

en snel volgen. Nog één tip: ‘Don’t forget to pay the electricity bill!’

Geachte dr. M.I. van Berge Henegouwen, beste Mark. Dank voor jouw kritische blik en waarde-

volle suggesties en inzichten. Ik hoop nog veel met je te kunnen samenwerken.

Geachte dr. E.S.M. de Lange, beste Elly. Dat statistiek klinisch toepasbaar is, heb ik geleerd in de 

uren die wij hebben gespendeerd aan de analyses. Jouw bereikbaarheid en samenwerking hebben 

de kwaliteit van de verschillende studies sterk verbeterd. Dank.
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Geachte mede-auteurs, dank voor jullie bijdrage aan de verschillende artikelen. 

Geachte dr. A.F. Engel, beste Alexander. Opleider in het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Mijn 

coschap Heelkunde in Zaandam was voor mij doorslaggevend voor mijn keuze voor de chirurgie. 

Zonder dat je het wellicht nog weet, had je mij destijds geadviseerd om naast de coschappen 

onderzoek te gaan verrichten. Ik ben je ook erkentelijk voor de tijd die ik heb gekregen om mijn 

promotieonderzoek af te ronden. Ik hoop nog veel te leren van jouw gastro-intestinale kennis en 

kunde.

Geachte professor dr. H.J. Bonjer. Dank voor de onderzoekstijd die u mij gegeven heeft voor de 

aanvang van de opleiding.

Geachte dr. E.Ph. Steller. Opleider in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ). Dank voor de 

kans die u mij gegeven heeft voor mijn eerste kennismaking met de chirurgische kliniek.

Geachte professor dr. J.A. Rauwerda. Dank voor uw adviezen en tips.

Geachte professor dr. S. Meijer. Uw supervisie op ‘6B’ was voor mij zeer inzichtelijk en leerzaam. 

Uw emeritaat geeft u nu de tijd om echt intensief uw handicap op de golfbaan te verbeteren.

Geachte chirurgen van de maatschap in Zaandam, beste Frank, Hauwy, Jan-Willem, Mimi, Peter 

en Paul. Dank voor alle leermomenten zover. Ik hoop nog veel van jullie te leren de komende jaren.

Beste arts-assistenten in het ZMC, VUmc en SLAZ, teveel namen om te noemen. Dank voor de 

prettige samenwerking en gezellige momenten. Er zullen er meer volgen. 

Beste Joris Scheepers. Mijn voorganger. Als eerste in Nederland gepromoveerd op minimaal 

invasieve oesofaguschirurgie. Dank voor de fundamenten waarop ik verder heb gebouwd. 

Beste Ilse Kruit, dank voor jouw hulp en tips bij een scala aan kwesties.

Beste Ron de Hoon, een bijzondere spil op de afdeling Heelkunde in het VUmc. Dank voor je 

adviezen en tips.

Beste verpleegkundigen en secretaressen op ‘6B’, dank voor de samenwerking o.m. bij de post-

operatieve zorg van de patiënt na een oesofagusresectie. 

Beste Bart Willem en Maaike. Mijn studenten. Dank voor jullie hulp met de onderzoeken. Jullie 

eigen onderzoeksactiviteiten zijn in volle gang. Succes.
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Familie en vrienden. Dank voor alle afleiding en leuke momenten. 

Martine, Richa, Nalini en Gyan. Jullie zijn een aanwinst voor de familie.

Satish, Shailesh en Shruti, de Dalton brothers forever!

Lieve Pa en Ma, wij hebben als gezin veel meegemaakt. Dank voor jullie onvoorwaardelijke steun, 

liefde, opvoeding en stimulans. 

Lieve Sara, Juffie, de liefde van mijn leven. Jij en ik….samen sterk!
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CURRICULUM VITAE

Surya Sharma Biere was born on May 27th, 1980 in Paramaribo, Surinam, as the son of 

Soerdjpersad and Carmelita Biere. After having lived in India for one year in 1983, he and his 

family emigrated from Paramaribo to The Hague in the Netherlands in 1985. After successfully 

completing nursery and primary school, he graduated from the pre-university college/ high school 

at the Dalton College in Voorburg in 1999. In 2000 he began studying medicine at the University of 

Amsterdam/ Academic Medical Center where he met his wife who sat next to him during the very 

first college lectures and who will be receiving her PhD degree on the same day. In 2004 he went 

to the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research for 4 months at the Depart-

ment of Neonatology in Chandigarh, India and performed his first research. After obtaining his 

medical degree in 2007 he worked as a surgical resident at the Sint Lucas Andreas Hospital (dr. 

E.Ph. Steller) for 11 months. In August 2008 he started working as a surgical resident at the VU 

university medical center (prof.dr. J.A. Rauwerda/ prof.dr. H.J. Bonjer) where he commenced his 

research on esophageal surgery under supervision of prof.dr. M.A. Cuesta, resulting in this thesis. 

He is in training as a surgeon at the Zaans Medical Center (dr. A.F. Engel) and VU university medi-

cal center (dr. D.L. van der Peet) since January 1st 2010.

Surya Sharma Biere werd op 27 mei 1980 geboren te Paramaribo, Suriname als zoon van 

Soerdjpersad en Carmelita Biere. Na in 1983 1 jaar in India te hebben gewoond emigreerde hij 

samen met zijn ouders en broers in 1985 van Paramaribo naar Den Haag, Nederland. Na het suc-

cesvol doorlopen van de kleuter- en basisschool, behaalde hij in 1999 zijn VWO diploma aan het 

Dalton College te Voorburg. In 2000 begon hij aan zijn studie Geneeskunde aan de Universiteit 

van Amsterdam/ Academisch Medisch Centrum. Aldaar heeft hij zijn echtgenote ontmoet die 

reeds gedurende de eerste colleges naast hem zat in de collegebanken en die dezelfde dag zal 

promoveren. In 2004 heeft hij aan het Post-Graduate Institute of Medical Education and Research 

4 maanden onderzoek verricht op de afdeling Neonatologie te Chandigarh, India. Na het behalen 

van zijn arts examen in 2007 was hij 11 maanden werkzaam als arts-assistent chirurgie in Sint Lucas 

Andreas Ziekenhuis (dr. E.Ph. Steller). In augustus 2008 begon hij als arts-assistent chirurgie in 

het VU medisch centrum (prof.dr. J.A. Rauwerda/ prof.dr. H.J. Bonjer) waar hij gedurende 3 jaar 

naast zijn klinische taken, zijn onderzoek op het gebied van slokdarmoperaties heeft opgezet en 

uitgevoerd onder leiding van prof.dr. M.A. Cuesta, resulterend in dit proefschrift. Sinds 1 januari 

2010 is hij in opleiding tot chirurg in het Zaans Medisch Centrum (dr. A.F. Engel) en VU medisch 

centrum (dr. D.L. van der Peet).


