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Ewout Frans Willem Courrech Staal is op 29 december 1980 geboren in Rotterdam. Zijn jeugd 

brengt hij door in Brielle, Kaatsheuvel en Warnsveld. In mei 1998 legt hij zijn eindexamen 

gymnasium af aan het Baudartius College te Zutphen. Het aansluitende jaar studeert hij 

een jaar Spaans in Salamanca, Granada en Barcelona. In september 1999 begint hij met 

de studies Rechten en Romaanse talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Na het behalen van zijn propedeuse Rechten, begint hij in september 2000 aan de studie 

Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In de zomer van 2003 werkt hij op de 

Spoedopvang en afdeling Chirurgie in het Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

in Mexico. Na het doorlopen van zijn coschappen in de Isala Klinieken te Zwolle, doet 

hij wetenschappelijk onderzoek naar de nierfunctie van donoren en ontvangers rondom 

niertransplantatiechirurgie onder leiding van prof. dr. R.J. Ploeg en drs. H.S. Hofker op 

de afdeling Transplantatiechirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zijn 

oudste coschap Chirurgie doorloopt hij in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. 

Na het behalen van zijn artsexamen in december 2006, werkt hij een jaar als arts-assistent 

op de afdeling Heelkunde in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam onder 

leiding van dr. E.Ph. Steller. 

Begin 2008 begint hij als arts-onderzoeker op de afdeling Heelkunde in het Nederlands 

Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam met onderzoek naar 

de multidisciplinaire behandeling van slokdarmkanker onder leiding van prof. dr. E.J.Th. 

Rutgers en dr. J.W. van Sandick. Zijn onderzoeken hebben geresulteerd in het proefschrift 

dat nu voor u ligt. In januari 2010 verkrijgt hij de ASCO Cancer Foundation Merit Award in 

Orlando voor zijn onderzoek naar de prognostische waarde van de tumor-stroma ratio bij 

patiënten met slokdarmkanker.

Sinds juli 2010 is hij gestart met de opleiding tot chirurg. Hij is afwisselend werkzaam 

in het Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht (dr. R.J. Oostenbroek en dr. P.W. Plaisier), 

het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam (prof. dr. E.J.Th. Rutgers) en het 

Academisch Medisch Centrum te Amsterdam (prof. dr. O.R.C. Busch).




