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S U M M A R Y 
Treatment of early Barrett’s neoplasia is evolving from a surgical to a more conservative, 
endoscopically oriented way. In the past, all early neoplasia was treated surgically by 
means of esophagectomy with lymphadenectomy. However, endoscopic therapy can be 
considered to be curative if the risk for lymph node metastases is low. Currently, mucosal 
(T1a) esophageal adenocarcinoma’s (EAC’s) are treated endoscopically, because the risk of 
lymph node metastases in these tumors is negligible. The majority of patients with an EAC 
extending into the submucosa (T1b) are still treated surgically, since it is reported by several 
surgical studies that the risk of lymph node metastases is signi�cant. Recent endoscopic 
oriented studies however, suggest that the lymph node metastases rate in these patients is 
lower than previously thought. 

In the �rst part of this thesis, we aimed to investigate the risk of metastatic disease in 
patients with a submucosal EAC. In Chapter 2, we evaluated the risk of metastatic disease 
in submucosal (T1b) EAC patients who were treated between 2001 and 2012. In this 
prospective cohort study 69 patients with a submucosal EAC were included, that were treated 
endoscopically, surgically or conservatively with only surveillance after initial diagnostic 
endoscopic resection (ER). We evaluated the incidence of metastatic disease, length of 
survival and cause of death. Results showed that no metastatic disease was diagnosed during 
a median follow-up of 5 years in patients with a low-risk submucosal EAC (i.e. submucosal 
in�ltration of <500 microns, good to moderate tumor di�erentiation, no lymphovascular 
invasion). In the high-risk, R0-group (in�ltration into the submucosa of >500 microns, and/
or poor tumor di�erentiation, and/or presence of lymphovascular invasion, R1-resection), 
16% of patients developed metastatic disease after a median FU of almost 4 years. This rate 
is lower than reported in earlier surgical series. Tumor-related death was observed in 12% of 
patients in the surgically as well as in the endoscopically treated group. We concluded that 
patients with a low-risk T1b EAC can be treated endoscopically. In selected high-risk patients 
with comorbidity or advanced age, endoscopic treatment may also be justi�ed. In Chapter 
3, we evaluated a cohort of patients with a submucosal EAC treated with a diagnostic ER 
between 2012 and 2016. All patients underwent endoscopic follow-up by means of upper 
gastroscopies and endoscopic ultrasounds at regular time intervals. Thirty-�ve patients were 
included (17 low-risk and 18 high-risk patients). During a median follow-up of 23 months 
none of the patients were diagnosed with lymph node metastases. With this study we 
con�rmed that low-risk submucosal EAC patients can be treated curatively by endoscopic 
means. Although this study included only patients with T1b EAC amenable to endoscopic 
therapy, it was concluded that surgical therapy might not be mandatory for all patients with 
high-risk submucosal EAC.

Current surgical approach for submucosal EAC’s included esophagectomy with 
lymphadenectomy and gastric tube reconstruction. We hypothesized that selected patients 



180

with a high-risk submucosal EAC might be treated surgically in a less invasive way. Since ER 
achieves local control, only lymphadenectomy is imperative seen from an oncological point 
of view. 

In Chapter 4 we proposed a new treatment algorithm consisting of radical endoscopic 
resection (ER), followed by thoracolaparoscopic lymphadenectomy without concomitant 
esophagectomy. First, we evaluated the feasibility and safety of the thoracolaparoscopic 
lymphadenectomy without esophagectomy in a preclinical setting. We performed a complete 
thoracolaparoscopic lymphadenectomy without esophagectomy in 5 human cadavers 
to see if the procedure itself was feasible. We found that while leaving the esophagus in 
situ, a sufficient lymphadenectomy resulting in an appropriate number of resected lymph 
nodes was feasible. Thereafter, we performed a survival experiment in 5 swine in whom we 
performed a thoracolaparoscopic lymphadenectomy of esophageal lymph nodes while 
preserving the esophagus. All 5 swine survived uneventfully for 28 days without signs of 
esophageal ischemia. We concluded that in a preclinical setting a thoracolaparoscopic 
lymphadenectomy without concurrent esophagectomy was feasible, and safe on  
the short-term. 

In Chapter 5 we further evaluated the concept of an esophageal preserving lymphadenectomy 
in a clinical pilot-study. In the first phase of this study, 5 patients with a submucosal EAC were 
included. All patients underwent a thoracolaparoscopic lymphadenectomy while leaving 
the esophagus in situ, sparing esophageal vasculature as much as possible. Immediately 
thereafter, esophagectomy with gastric tube reconstruction was performed to ensure 
oncological safety. Results showed that thoracolaparoscopic lymphadenectomy without 
esophagectomy is feasible, but it raised some concerns about the safety profile. Signs of 
ischemia were observed during the lymphadenectomy, due to damage to the esophageal 
vascularization caused by the thorough lymphadenectomy. The concept of sentinel node 
navigation surgery (SNNS) was subsequently introduced in an attempt to limit the extend 
of the lymphadenectomy thereby preserving esophageal blood supply. In the second phase 
of the study we evaluated the feasibility of SNNS: an additional five patients were included 
who underwent SNNS, followed by complete thoracolaparoscopic lymphadenectomy and 
esophagectomy with gastric tube reconstruction. Results showed that SNNS is feasible: 
sentinel nodes were visualized and resected in all included patients. In one patient however, 
a tumor-positive (non-sentinel) lymph node was observed. This lymph node was identified 
as a sentinel node on imaging in hindsight and was missed because of the shine-through 
effect of the esophageal injection location. In an upcoming study we will use indocyanine 
green (ICG) next to the radioactive tracer during SNNS to overcome this limitation. 
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PA R T  2 :  R E F I N I N G  A B L AT I O N  T H E R A P Y  O F  B A R R E T T ’ S 
E P I T H E L I U M
Radiofrequency ablation (RFA) is highly e�ective in eradicating �at Barrett’s epithelium, as 
several studies from our group have shown. One of the goals if now to re�ne the ablation 
procedure. The standard ablation regimen for the focal RFA device (the Barrx90) consist 
of a double application of 15J/cm2, followed by a cleaning step in which both the ablated 
part of the esophagus and the device is cleaned from coagulum, followed by a second pass 
consisting of a double application of 15J/cm2 (2x15J/cm2-clean-2x15J/cm2). 

In this thesis we evaluated if the standard ablation regimen for focal RFA treatment could be 
simpli�ed without a�ecting e�cacy or safety. 

In Chapter 6, we evaluated a simpli�ed regimen consisting of a triple ablation at 15J/cm2 
without cleaning in between (3x15J/cm2-no clean) in a retrospective cohort study. Eighty-
three patients with dysplastic BE were included, and they underwent focal RFA treatment 
using the simpli�ed regimen until all BE was eradicated. During each RFA session, the gastro-
esophageal junction (GEJ) was treated circumferentially. Complete remission of dysplasia 
and intestinal metaplasia was achieve in 94% and 87% of patients, respectively. Stenosis 
requiring dilation developed in 11% of patients, but could be resolved with a median of 2 
dilation sessions. We subsequently hypothesized that lowering RF energy from 15 to 12 J/cm2, 
but adhering to a simpli�ed regimen, might result in less stenoses but maintained e�cacy. 
In Chapter 7 we therefore compared this new simpli�ed regimen (3x12J/cm2-no clean) with 
the standard regimen for focal RFA in a randomized setting using a non-inferiority design. 
Primary outcome parameter included the percentage regression of Barrett’s epithelium after 
2 focal RFA treatments. Seventy-nine patients with dysplastic BE or residual BE after resection 
of early adenocarcinoma were included. All patients were treated with up to 3 focal RFA 
sessions using either the standard regimen or the simpli�ed regimen at 12J/cm2. After 2 focal 
RFA treatments, there was no signi�cant di�erence in the BE regression percentage between 
both regimens. Complete eradication of dysplasia and intestinal metaplasia after two focal 
RFA sessions was achieved in 74% in the simpli�ed arm, compared to 83% in the standard 
arm (p=ns). We found no signi�cant di�erence in stenoses rates post-treatment (9% vs 11%, 
respectively). Moreover, the use of a simpli�ed regimen does lead to a signi�cant shorter 
procedure time (p<0.001), and may be associated with less discomfort for the patient due to 
less introductions of the endoscope. Therefore, we would advise to use this new simpli�ed 
regimen (3x12J/cm2-no clean) during focal RFA treatment of patients with dysplastic BE. 

Cryoablation using liquid nitrogen might be an alternative to RFA. Cryoablation is an 
emerging and promising ablation technique for the treatment of �at BE. It may have 
advantages over RFA since there is no need for capital equipment. In Chapter 8 we 
performed a clinical dosimetry study investigating ablation durations of 6, 8 and 10 seconds. 
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In 39 patients with dysplastic BE, one or two areas were treated with cryoablation (total 
of 56 ablations) using the CryoBalloon. Results showed that an ablation duration of 10 
seconds leaded to full conversion of BE to neosquamous epithelium. It was however difficult 
to target specific areas since the spray hole could only be rotated manually. A second 
generation device was developed which incorporated an independently rotatable diffuser. 
In Chapter 9 we investigated this second generation device in a multi-center prospective 
cohort study, assessing the efficacy and performance of a 10-second ablation. In 30 included 
patients, a total of 47 BE areas were treated. Of the 47 areas, 44 (94%) could successfully 
be targeted. Complete eradication of dysplasia and intestinal metaplasia was observed 
in 100% of the completely ablated areas. No stenoses were observed. In conclusion, this 
study confirmed that an ablation duration of 10 seconds is highly effective for the treatment 
of small, flat BE areas. Specific BE areas could easily and effectively be targeted using 
the CryoBalloon second generation device. Further studies should focus on the efficacy and 
safety of treatment of more extensive BE segments, including circumferential ablation of 
the gastro-esophageal junction. 
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N E D E R L A N D S E  S A M E N VAT T I N G
De behandeling van vroege Barrett neoplasie is onderhevig aan verandering: het verschuift 
van een voornamelijk chirurgische behandeling naar een meer endoscopisch georiënteerde 
aanpak. Patiënten met mucosaal (T1a) adenocarcinoom van de slokdarm kunnen nu curatief 
endoscopisch behandeld worden, omdat het risico op uitzaaiingen naar de lymfeklieren in 
deze patiëntencategorie nihil is. De meerderheid van de patiënten met een submucosaal 
(T1b) adenocarcinoom wordt nog steeds chirurgisch behandeld, omdat er wordt gedacht 
dat het risico op uitzaaiingen hoog is. Deze gedachte is echter gebaseerd op resultaten van 
chirurgische studies uit het verleden; recente, meer endoscopisch georiënteerde studies 
laten nu echter zien dat het risico op uitzaaiingen naar de lymfeklieren veel lager is dan 
eerder werd gedacht. 

D E E L  1 :  E E N  B E H A N D E L I N G  O P  M A AT  V O O R  PAT I E N T E N  M E T 
E E N  S U B M U C O S A A L  S LO K D A R M A D E N O C A R C I N O O M
In het eerste gedeelte van dit proefschrift hebben wij geëvalueerd wat het risico op 
uitzaaiingen is in patiënten met een submucosaal slokdarmadenocarcinoom. Tevens hebben 
we een nieuw, gecombineerd endoscopisch en chirurgisch, behandelalgoritme ontwikkeld 
voor patiënten met een hoog-risico submucosaal slokdarmadenocarcinoom.

In hoofdstuk 2 hebben we geëvalueerd hoeveel patiënten met een submucosaal 
adenocarcinoom uitzaaiingen ontwikkelden. In deze prospectieve cohort studie hebben we 
69 patiënten met een submucosaal adenocarcinoom geïncludeerd, die tussen 2001 en 2012 
endoscopisch, chirurgisch ofwel conservatief met enkel surveillance behandeld werden 
na de initiële diagnostische endoscopisch resectie (ER). We hebben geëvalueerd hoeveel 
patiënten uitzaaiingen ontwikkelden, hoe lang patiënten leefden, en wat de doodsoorzaak 
was. Resultaten lieten zien dat er na een mediane follow-up van 5 jaar geen uitzaaiingen 
werden gediagnosticeerd in patiënten met een laag-risico submucosaal adenocarcinoom 
(invasie van <500 microns in de submucosa, goed tot matige tumordi�erentiatie, 
afwezigheid van lymfovasculaire invasie, R0-resectie). In patiënten met een hoog-risico 
submucosaal adenocarcinoom (in�ltratie van ≥500 microns in de submucosa, en/of slechte 
tumor di�erentiatie, en/of aanwezigheid lymfovasculaire invasie, en/of R1-resectie), 
ontwikkelden 16% van de patiënten uitzaaiingen. Dit percentage ligt veel lager dan het risico 
op uitzaaiingen van vroegere chirurgische studies. In beide groepen, zowel in de chirurgisch 
als endoscopisch behandelde patiënten, overleed 12% van de patiënten aan de gevolgen 
van slokdarmkanker. Wij concludeerden dat patiënten met een laag-risico submucosaal 
adenocarcinoom curatief endoscopisch behandeld kunnen worden, gezien het risico 
op uitzaaiingen erg laag is. In geselecteerde patiënten met een hoog-risico submucosaal 
adenocarcinoom, met ernstige comorbiditeit of hoge leeftijd, zou een endoscopische 
behandeling ook gerechtvaardigd kunnen zijn. 
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In hoofdstuk 3 hebben we vervolgens geëvalueerd hoeveel patiënten die enkel endoscopisch 
werden behandeld, uitzaaiingen naar de lymfeklieren ontwikkelden. Er werden 35 (17 
laag-risico en 18 hoog-risico) patiënten met een submucosaal slokdarmadenocarcinoom 
geïncludeerd die tussen 2012 en 2016 een diagnostische endoscopische resectie 
ondergingen, en vervolgens endoscopisch vervolgd werden middels gastroscopieën 
en endosonografieën. Geen van deze 35 patiënten werd, na een mediane follow-up 
van 23 maanden, gediagnosticeerd met uitzaaiingen naar de lymfeklieren. Met deze 
studie bevestigden we onze gedachte dat patiënten met een laag-risico submucosaal 
adenocarcinoom curatief endoscopisch behandeld kunnen worden, omdat het risico op 
uitzaaiingen erg laag is. En ondanks dat we in deze studie enkel patiënten includeerden die 
geschikt waren voor endoscopische behandeling en follow-up, concludeerden we tevens 
dat chirurgische behandeling niet voor alle patiënten met een hoog-risico submucosaal 
slokdarmcarcinoom geïndiceerd is. 

De huidige chirurgische behandeling van patiënten met een submucosaal 
slokdarmadenocarcinoom bestaat uit een slokdarmresectie met verwijdering van  
de lymfeklieren rondom de slokdarm, gevolgd door een buismaagreconstructie. Deze 
operatie is geassocieerd met hoge morbiditeit en ook mortaliteit. Geselecteerde patiënten 
met een hoog-risico submucosaal adenocarcinoom zouden wellicht een minder invasieve 
en belastende chirurgische behandeling kunnen ondergaan. Omdat een endoscopische 
resectie enkel lokale controle (in de slokdarm) geeft, is een lymfeklierdissectie vanuit een 
oncologisch standpunt geïndiceerd, gezien er een aanzienlijke kans bestaat op uitzaaiingen 
naar de lymfeklieren.

 In hoofdstuk 4 evalueerden wij een nieuw behandelalgoritme voor patiënten met een hoog-
risico submucosaal slokdarmadenocarcinoom bestaande uit radicale endoscopische resectie 
van de tumor in de slokdarm, gevolgd door een thoracolaparoscopische lymfeklierdissectie 
zonder slokdarmresectie. Allereerst hebben we de uitvoerbaarheid en veiligheid van 
de lymfeklierdissectie zonder slokdarmresectie geëvalueerd in een preklinische studie. 
In 5 humane kadavers werd er een thoracolaparoscopische lymfeklierdissectie zonder 
slokdarmresectie uitgevoerd om te zien of de procedure technisch uitvoerbaar was. Terwijl 
de slokdarm onaangetast bleef, lieten resultaten zien dat we in staat waren om voldoende 
lymfeklieren te verwijderen. Hierna evalueerden we de veiligheid van de lymfeklierdissectie 
zonder slokdarmresectie in 5 varkens. Na de ingreep werden de varkens 28 dagen vervolgd, 
om te kijken of er complicaties ontstonden. De lymfeklierdissectie zonder slokdarmresectie 
bleek in de varkens technisch uitvoerbaar, en tevens ontwikkelden geen van de varkens 
tekenen die op ischemie van de slokdarm wezen, de meest gevreesde complicatie. 
Histopathologisch waren er ook geen aanwijzingen voor ischemie. Wij concludeerden 
dat, in een preklinische setting, een thoracolaparoscopische lymfeklierdissectie onder 
slokdarmresectie technisch uitvoerbaar is, en veilig op de korte termijn. 
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In hoofdstuk 5 hebben wij in een klinische pilotstudie het concept van een 
slokdarmsparende behandeling verder onderzocht. In de eerste fase van deze studie 
hebben we 5 patiënten met een submucosaal slokdarmadenocarcinoom geïncludeerd, 
die vervolgens een thoracolaparoscopische lymfeklierdissectie ondergingen, waarbij 
de vasculatuur van de slokdarm zo veel mogelijk gespaard werd om ischemie te 
voorkomen. Onmiddellijk hierna ondergingen patiënten alsnog een slokdarmresectie met 
buismaagreconstructie om de oncologische veiligheid te waarborgen. Resultaten lieten 
zien dat de procedure uitvoerbaar was, maar er ontstonden wat zorgen over de veiligheid 
van de ingreep. Gedurende de lymfeklierdissectie verkleurde de slokdarm, wat zou kunnen 
wijzen op ischemie. De bloedvoorziening van de slokdarm leek teveel beschadigd door  
de uitgebreide lymfeklierdissectie. Vervolgens voegden we de schildwachtklierprocedure 
aan het behandelalgoritme toe, om zo de uitgebreidheid van de lymfeklierdissectie te 
kunnen beperken en de bloedvoorziening van de slokdarm te sparen. In de tweede fase 
van de studie evalueerden we of de schildwachtklierprocedure met een radioactieve tracer 
technisch uitvoerbaar was. Vijf patiënten met een hoog-risico submucosaal adenocarcinoom 
werden geïncludeerd, waarbij de tumor in de slokdarm al verwijderd was middels 
endoscopische resectie. Patiënten ondergingen de schildwachtklierprocedure, gevolgd door 
een complete lymfeklierdissectie, slokdarmresectie en buismaagreconstructie. Resultaten 
lieten zien dat de schildwachtklierprocedure technisch uitvoerbaar was: in alle 5 patiënten 
konden we schildwachtklieren identi�ceren en verwijderen. Echter, in 1 patiënt werd er 
een tumor-positieve lymfeklier gevonden, die in eerste instantie niet was aangemerkt als 
een schildwachtklier. Terugkijkend moest bleek deze lymfeklier wel een schildwachtklier 
te zijn, maar was deze klier gemist door het “shine-through” e�ect van de injectieplek 
van de radioactieve tracer in de slokdarm. Wij denken dat dit probleem te overkomen 
is door indocyanine groen (ICG) toe te voegen, naast het gebruik van de radioactieve 
tracer. Een toekomstige studie zal zich om deze reden focussen op het evalueren van  
de schildwachtklierprocedure met radioactieve tracer, in combinatie met het gebruik van 
indocyanine groen (ICG).

D E E L  2 :  V E R F I J N I N G  VA N  A B L AT I E T H E R A P I E  A L S 
B E H A N D E L I N G  V O O R  B A R R E T T  S L I J M V L I E S
Radiofrequente ablatie (RFA) is hoogst e�ectief voor de behandeling van vlak Barrett 
slijmvlies, zoals verschillende studies van onze groep al hebben laten zien. Het doel is nu om 
de RFA-procedure te ver�jnen. Het standaard ablatieregime voor focale RFA behandeling 
bestaat uit een dubbele applicatie van 15Joule/cm2, gevolgd door het schoonmaken van 
zowel het hulpmiddel als het geableerde oppervlak, met hierna nogmaals een dubbele 
applicatie van 15J/cm2 (2x15J/cm2-schoonmaakstap-2x15J/cm2). In dit proefschrift hebben 
we onderzocht of dit standaard ablatieregime voor focale RFA behandeling niet versimpeld 
kon worden, zonder aan e�ectiviteit of veiligheid in te boeten. 
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In hoofdstuk 6 hebben we in een retrospectieve cohortstudie een versimpeld ablatieregime 
geëvalueerd bestaande uit driemaal een ablatie van 15J/cm2 zonder schoonmaakstap 
tussendoor. Er werden 83 patiënten met vlak, dysplastisch Barrett slijmvlies geïncludeerd 
die 1 tot 3 focale RFA behandelingen ondergingen met dit versimpelde regime (3x15J/
cm2 – zonder schoonmaken), afhankelijk van de hoeveelheid aanwezig Barrett slijmvlies. 
Gedurende iedere RFA behandeling werd de gastro-oesofageale overgang circumferentieel 
geableerd. Complete remissie van dysplasie en intestinale metaplasie werd bereikt in 94% 
en 87% van de patiënten, respectievelijk. Stenoses die dilatatietherapie behoefden, werden 
geobserveerd in 11% van de patiënten. Deze stenoses veroorzaakten echter al na mediaan 
2 dilataties geen klachten meer. Vervolgens verlaagden we de radiofrequente energie 
van 15 naar 12J/cm2, met de gedachte dat er dan wellicht minder stenoseringen zouden 
ontstaan, maar dat de behandeling nog wel even effectief als de standaardbehandeling 
(2x15J/cm2-schoonmaakstap-2x15J/cm2) zou zijn. In hoofdstuk 7 hebben wij dit nieuwe 
versimpelde regime (3x12J/cm2-zonder schoonmaken) vergeleken met het standaard 
regime in een gerandomiseerde, multi-center studie met een non-inferiority ontwerp. 
Primaire uitkomstmaat was het percentage regressie in Barrett slijmvlies na 2 focale RFA 
behandelingen. Er werden 79 patiënten met dysplastisch Barrett slijmvlies, ofwel overblijvend 
Barrett slijmvlies na resectie van vroege Barrett neoplasie, geïncludeerd. Alle patiënten 
werden behandeld met 1 tot 3 focale RFA-behandelingen met ofwel het versimpelde ofwel 
het standaard regime. Iedere focale RFA behandeling met hetzelfde ablatieregime, en tevens 
werd gedurende iedere behandeling de gastro-oesofageale overgang circumferentieel 
geableerd. Na 2 focale RFA behandelingen werd er geen significant verschil gezien tussen 
het versimpelde en standaard ablatieregime in het percentage verwijderd Barrett slijmvlies. 
Complete remissie van dysplasie en intestinale metaplasie na 2 focale RFA behandelingen 
werd bereikt in 74% van de patiënten behandeld met het versimpelde regime (3x12J/cm2- 
zonder schoonmaakstap), vergeleken met 83% van de patiënten behandeld met het standaard 
regime (p=ns). Tevens vonden we geen significant verschil in het percentage patiënten die 
een stenose na RFA behandeling ontwikkelden (9% na simpel versus 11% na standaard). 
Bovendien was het gebruik van het versimpelde regime met 12J/cm2 geassocieerd met 
een significant kortere proceduretijd, en kan het gebruik van dit regime leiden tot minder 
discomfort voor de patiënt aangezien de endoscoop minder vaak geïntroduceerd hoeft te 
worden. Om deze redenen zouden wij willen adviseren om het versimpelde regime (3x12J/
cm2-zonder schoonmaakstap) te gebruiken gedurende focale RFA behandeling. 

Cryoablatie met vloeibare stikstof zou een alternatief kunnen zijn voor RFA-behandeling. 
Cryoablatie is een opkomende en veelbelovende ablatietechniek voor de behandeling 
van vlak Barrett slijmvlies. Cryoablatie zou voordelen kunnen hebben ten opzichte van 
RFA omdat er voor het uitvoeren van deze behandeling geen grote apparatuur nodig is.  
In hoofdstuk 8 voerden wij een klinische dosimetrie studie uit om te onderzoeken welke 
ablatie duur (6, 8 of 10 seconden) het meest effectief was voor de eradicatie van vlak Barrett 
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slijmvlies. In 39 patiënten behandelden we 1 tot 2 gebieden Barrett slijmvlies (totaal van 
56 gebieden) met cryoablatie met behulp van de CryoBalloon. Resultaten lieten zien dat 
een ablatieduur van 10 seconden leidde tot volledige eradicatie van het Barrett slijmvlies. 
Het was echter moeilijk om speci�eke gebieden te bereiken en te behandelen, omdat het 
spraygat van het cryoablatie-hulpmiddel moeilijk te roteren was. Om deze reden ontwikkelde 
de fabrikant een tweede generatie hulpmiddel, waarin het spraygat goed te roteren was.  
In hoofdstuk 9 hebben we vervolgens in een multi-center cohort studie, met behulp 
van dit tweede generatie hulpmiddel, de e�ectiviteit en veiligheid van een 10-seconden 
ablatie geëvalueerd. Er werden 30 patiënten geïncludeerd met vlak, dysplastisch Barrett 
slijmvlies waarin we in totaal 47 gebieden van ongeveer 2 cm2 in grootte behandelden. 
Van de 47 gebieden konden er 44 (94%) succesvol worden behandeld. Complete remissie 
van dysplasie en intestinale metaplasie werd geobserveerd in 100% van de succesvol 
behandelde gebieden. Er traden geen stenoseringen van de slokdarm op na de behandeling. 
Concluderend bevestigde deze studie dat een ablatieduur van 10 seconden hoogst e�ectief  
is voor het verwijderen van kleine gebieden vlak Barrett slijmvlies. Speci�eke gebieden 
konden gemakkelijk worden behandeld met het tweede generatie hulpmiddel. Toekomstige  
studies zullen zich focussen op het onderzoeken van de e�ectiviteit en veiligheid van 
cryoablatie voor het behandelen van grote gebieden Barrett slimvlies, evenals het 
circumferentieel behandelen van de gastro-oesofageale overgang.
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P H D  P O R T F O L I O

PhD period:    December 2012 – January 2018
Name PhD supervisors:   Prof. dr. B.L.A.M. Weusten & Prof. dr. J.J.G.H.M. Bergman

Year
Workload 
(Hours/ECTS*)

1. PhD training
General courses 
Basic course legislation & organization of clinical research (BROK)

Handling of laboratory animals

AMC World of Science

Reference manager

Scienti�c writing in English for publication

Practical Biostatistics

Clinical Epidemiology

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2014

0.9

3.9

0.7

0.5

1.5

1.1

1.1

Seminars, workshops and master classes
Weekly department seminars

Bi-weekly esophageal research meetings

Gut club & Stichts Genootschap meetings

Medical Business Masterclass

2012-2016

2012-2016

2012-2016

2015

3.0

1.5

0.5

0.2

Oral Presentations
NVGE Spring

Digestive Disease Week (DDW) Chicago, Washington, San Diego

ISDE Vancouver

NvvH fall 

UEGW Barcelona

ESDE Stockholm 

2014-2016

2014-2017

2014

2014

2015

2015

3.0

3.0

0.5

0.5

1.0

0.5

Poster Presentations
•	 UEGW Vienna, Barcelona

•	 ESDE Stockholm 

•	 Digestive Disease Week (DDW) Washington, San Diego

2014, 2015

2015

2016-2017

1.0

0.5

1.0

(Inter)national conferences
NVGE , Veldhoven, the Netherlands 

UEGW Berlin, Germany 2013; Barcelona, Spain 2015 

DDW Chicago, USA 2014; Washington, USA 2015; San Diego, USA 2016

ISDE Vancouver, Canada 

NvvH Chirurgendagen, Maarssen, the Netherlands

ESDE, Stockholm, Sweden

2013-2016

2013, 2015

2014-2016

2014

2014

2015

5.0

2.5

3.75

1.25

1.0

1.0
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PhD POrTFOLIO (continued)

Year
Workload 
(Hours/ECTS)

2. Teaching
Lecturing
Treatment Barrett’s esophagus, 2nd year Medicine students 2014 0.5

3. Parameters of Esteem
Grants
St. Antonius research fund grant 

UEGW travel grant

NVGE travel grant

2013-2015

2015

2015

*ECTS=European Credit Transfer System. 
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Hannah Tessi Künzli was born on September 8th in Groningen, the Netherlands. In 2004 she 
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she lived in Perugia, Italy for a year to study the Italian language. In 2005 she started 
medical school at the University of Utrecht and obtained her medical degree in February 
2012 after rotations in Melbourne, Australia and a senior rotation at the department of 
Gastroenterology and Hepatology at the University Medical Center Utrecht. Following 
graduation, she worked as a resident in Internal Medicine at the St. Antonius Hospital. 
After about a year she met professor Bas Weusten and started her PhD-project at the St. 
Antonius Hospital and Academic Medical Center Amsterdam under his supervision, and 
under the supervision of professor Jacques Bergman. The main focus of her research was 
the optimization of treatment for early Barrett’s neoplasia. She coordinated multiple projects 
which included animal studies, pilot-studies to evaluate new medical devices, multi-center 
cohort studies and a randomized trial. After travelling through Indonesia and Australia she 
started her training in Gastroenterology and Hepatology at the department of Internal 
Medicine at the St. Antonius Hospital Nieuwegein in March 2017. She will continue her 
training at the department of Gastroenterology and Hepatology of the St. Antonius Hospital 
and the University Medical Center Utrecht. 
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D A N K w O O R D
Na 5 jaar zwoegen is het dan toch echt af! De afgelopen jaren hebben mij veel gebracht: 

zowel op het professionele, als op het persoonlijke vlak.  Dit proefschrift had niet voltooid 

kunnen worden zonder de hulp van velen en een aantal personen zou ik in het bijzonder 

willen bedanken. 

Allereerst wil ik alle patiënten willen bedanken voor de deelname aan de studies in dit 

proefschrift. Zonder hun deelname hadden we niet de kennis kunnen verkrijgen die 

in dit proefschrift tentoon wordt gesteld. Ook wil ik alle coauteurs bedanken voor hun 

enthousiasme, inzet en kritische revisie van de manuscripten. 

∞

Lieve Bas, ik had me geen betere promotor kunnen wensen de afgelopen jaren. Wat heb ik 

ontzettend veel van jou geleerd! Ik wil je bedanken voor de kans om bij jou een promotietraject 

te mogen voltooien en dat je, zonder een sollicitatiebrief te hebben gezien, vertrouwen 

in mij had. Ook gedurende de periode waarin ik veel last had van mijn hersenschudding 

bleef je achter me staan en gaf je me de ruimte rustig te herstellen. Dat is van onschatbare 

waarde voor mij geweest, dank hiervoor. Ik bewonder je kennis van zaken, geduld, muzikale 

talent en integriteit en ik ben ontzettend blij dat ik gedurende de opleiding tot Maag-, 

Darm- en Leverarts dicht bij je in de buurt blijf. Ik hoop nog veel van je te mogen leren  

de komende jaren!

Jacques,  jij bent wat karakter betreft 180 graden anders dan Bas en daar moest ik in het 

begin erg aan wennen. Overeenkomsten zijn er natuurlijk ook, waaronder het streven naar 

kwaliteit en innovatie. Ik heb veel geleerd van de uren op de endoscopiekamers met jullie: 

jullie technische vaardigheden zijn onnavolgbaar! Ik vind het erg knap hoe jij altijd de 

grote lijn van een project in de gaten houdt en dus vele stappen vooruit denkt. De bijna 

onleesbare opmerkingen neergekrabbeld op de papieren uitdraai van een manuscript 

zorgden er altijd voor dat een manuscript inhoudelijk en taal-technisch beter werd. Ook heb 

ik dankzij jouw uitgebreide netwerk met vele internationale artsen mogen samenwerken 

en deze ervaringen droegen erg bij aan het bijzondere karakter van mijn promotietraject. 

Deze ervaringen zal ik dan ook niet snel vergeten. Dank voor je vertrouwen en begeleiding 

de afgelopen tijd. 

Mark, de afgelopen jaren ben je van grote waarde geweest voor mijn chirurgisch getinte 

studies. Dank voor je inzet en input en de bereidheid over de grenzen van de louter 

chirurgische behandeling heen te kijken. Ik vond het bijzonder te zien met hoeveel kunde 

en precisie jij staat te opereren. 
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Leden van de promotiecommissie: beste Paul, Erik, Frank, dr. Ruurda, professor Tijssen en 
professor van de Vijver: hartelijk dank voor jullie bereidheid zitting te nemen in mijn 
promotiecommissie en dit proefschrift kritisch te beoordelen. 

∞

Ik zou graag alle endoscopieverpleegkundigen in het AMC en St. Antonius Ziekenhuis willen 
bedanken voor hun inzet voor alle studie-gerelateerde endoscopieën. Agaath: ik zou niet 
weten hoe ik zonder jou de logistiek rondom de studie-gerelateerde endoscopieën in het 
AMC had moeten regelen. Zelfs buiten werktijd was je bereid om allerhande vragen van 
mij te beantwoorden en mee te denken. Dank hiervoor! Lieve Wilda, jouw hartelijkheid en 
interesse in anderen maken dat iedereen zich thuis voelt in het slokdarmteam. Tegelijkertijd 
ben je samen met Chantal de spil in het coördineren van de zorg voor de Barrett patiënten 
in het AMC. Dank voor jullie hulp de afgelopen jaren! Lieve Carine, ook al is onze China-reis 
niet doorgegaan, we hebben in ieder geval de voorpret gehad. Het was �jn dat je me zo hebt 
geholpen bij het coördineren van de focale RFA RCT. Lieve Patries, de regelmatige bezoekjes 
aan de kamer van de Barrett ladies waren deels gewoon om met jou te kletsen. Dank voor je 
hulp bij het inplannen van alle studiepatiënten. Verder vind ik het geweldig hoe jij van het 
leven geniet : ga zo door en de wijn staat voor je koud op mijn feestje!

Lieve Kim, door jou liep alles in Nieuwegein op rolletjes.  Ik kon en kan altijd blind op jou 
vertrouwen: door jouw accuratesse en betrokkenheid is de zorg voor de Barrett patiënten in 
Nieuwegein altijd zeer goed geregeld. Ik vind het ontzettend leuk dat we binnenkort in onze 
samenwerking voort zullen zetten op de scopiekamers!

Beste Anniek, Mirjam, Hilde en Heleen, dank voor jullie hulp bij het includeren en verzamelen 
van gegevens van de patiënten van de focale RFA RCT. Beste Noortje, ik vind het ontzettend 
leuk om te zien hoeveel passie jij hebt voor je vak en hoe erg je betrokken bent bij het verder 
ontwikkelen van het Onderzoeksfonds. Ik vond het erg �jn dat ik altijd bij je terecht kon voor 
een praatje, maar ook voor antwoorden op vragen omtrent �nanciële zaken en subsidiering. 

Suzanne, dank voor je inzet de afgelopen jaren. Ik bewonder het feit dat je je staande houdt 
in door mannen gedomineerd vakgebied. Daar kan je trots op zijn.  

Roos, de rustige maar sterke kracht van het slokdarmteam. Jouw aanvullingen maakte een 
manuscript altijd sterker. Dank hiervoor! 

Beste Kees en Sybren, ik vind het bewonderingswaardig dat jullie niet gek van mij zijn 
geworden. Ik denk dat er geen maand voorbij ging of ik had weer een ‘dringende’ vraag 
of verzoek. Zonder jullie histopathologische analyse zou dit proefschrift niet hebben 
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bestaan. Dank voor de bereidheid om iedere keer opnieuw weer mee te denken en achter 
de microscoop te duiken. Kees: de regelmatige gesprekken over het leven in en buiten 
het ziekenhuis waren en zijn bijzonder. Jouw kamer voelt altijd als een oase van rust in  
de hectiek van alle dag. Ik kom snel weer een keertje buurten!

Beste professor ten Kate, ondanks het feit dat het desbetreffende manuscript niet in dit 
proefschrift terecht is gekomen wil ik u toch hartelijk bedanken voor uw tijd en het 
beoordelen van de vele coupes. Jonathan, ik ben ontzettend dankbaar dat jij me hebt 
geholpen om al het de varkensslokdarmen te verwerken tot beoordeelbare coupes. Je 
hebt me geïntroduceerd in de wondere wereld van het Tytgat instituut en dat was een  
mooie ervaring!

Lieve Goos, jij bent een orakel. Het is ongelofelijk hoeveel jij weet over het gedrag en  
de verzorging van varkens. Jouw betrokkenheid is fantastisch en wat heb ik veel van je 
geleerd! Ook stond je altijd voor me klaar als er op het laatste moment nog iets geregeld 
moest worden. Dank voor de samenwerking en je inzet! Lieve Lindy, Sanne, Marja, en Harut, 
dank voor jullie hulp rondom het uitvoeren van de studies in het dierenlab. 

De Tytgat suite: lieve Noortje, Fraukje, Sacha, Joep, Bram, Marijn, Anne, Maxime, Sanne  en 
Toer. Met 6 mensen in een hok verstoken van daglicht klinkt niet als een ideaalbeeld. Toch 
heb ik een erg leuke tijd gehad met jullie onder de TL-buizen. Dank voor alle gezelligheid, 
bakkies koffie en thee en de dagelijkse verhalen over de beslommeringen van het leven.  
Bram: jouw (vieze) grappen waren een welkome afleiding tussen het werken door. 
GROEEENNN! Noortje, Fraukje en Sacha: dank voor jullie gezelligheid en antwoorden op 
allerhande vragen in het begin van mijn promotie. Joep, vaste kracht op rechts. Jij bent de 
meest constante factor gedurende mijn promotietijd geweest, en ik was iedere dag blij dat 
jij er weer zat voor de welkome afleiding tussen het werken door. De reis door California 
was uiteindelijk de kers op de taart! Marijn, de carpool karaoke en de cappuccino’s hebben 
ons er doorheen gesleept! Jouw aanstekende lach zorgde vaak voor hilariteit. Ik ben erg 
blij dat jij in Nieuwegein de komende jaren weer als collega aan mijn zij staat! An, jouw 
droge opmerkingen en evaluaties waren hilarisch! Ik bewonder je om het combineren van je 
passies. Jij gaat een mooie toekomst tegemoet!

Lieve mede-Barrett onderzoekers: wat kwam ik in een warm bad terecht! Lieve Dirk, wat was ik 
blij dat jij er was als vraagbaak gedurende de eerste periode van mijn promotietijd. Zonder 
jouw kennis en kunde had ik de dierstudies niet kunnen uitvoeren. Jij was er altijd voor me 
om me van advies te voorzien of een handje mee te helpen met een lastige klus. Ik vind 
het erg fijn dat we onze vriendschap buiten het AMC voortzetten: dank je voor je steun 
en luisterend oor de afgelopen tijd! Nadine: onder jouw hoede heb ik de eerste RFA-studie 
kunnen voltooien. Dank voor de begeleiding en de adviezen, en ik ben blij dat we nu nog 
steeds regelmatig elkaar zien! Lucas, stille kracht: wat heb ik gelachen om jouw altijd treffende 
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observaties. Dank voor de gezelligheid gedurende de vele congressen en borrels. Kamar: 
jouw enthousiasme is aanstekelijk! Ik bewonder het feit dat je zoveel projecten tegelijk kan 
combineren, en ondanks alle drukte toch altijd vrolijk bent. Dank voor de samenwerking, 
je bent een �jne collega! Lieve Fré! Samen gestart als Barrett babe, en het gehele traject 
zij aan zij doorlopen. Wat hebben wij veel mooie momenten samen beleefd! Ik denk met 
veel plezier terug aan onze congresreisjes en met name de reis door Canada met Dirk en 
Hans was onvergetelijk!  Alle andere Barrett onderzoekers: ik heb een ontzettend leuke tijd 
met jullie gehad, succes met het afronden van jullie proefschrift. Lieve Anouk: ik ben blij dat 
jij het stokje van mij overgenomen hebt. Jij bent een multi-tasker en pakt alles met beide 
handen aan. Jij komt er wel: succes met alle projecten! 

Lieve mede-sultans,  wat was het een feest om met jullie de activiteiten rondom de DDW 
in 2016 en het post-DDW symposium te organiseren. Lieve Bart, jouw chaotische en mijn 
(over)planmatige brein zorgde wel eens voor discussie, maar we kwamen er altijd uit. Jouw 
mateloze energie werkt aanstekelijk! Succes met de laatste loodjes. Lieve Jappie,  de rustige, 
bourgondische zuiderling en meest sociale persoon die ik ken. Ik ben erg blij dat ik jou heb 
leren kennen: jouw luisterend oor, mooie verhalen en tips voor vertier zijn onmisbaar! Lieve 
Leo, de hikes in Yosemite Park zal ik nooit meer vergeten. Wat was dat fantastisch! Veel succes 
met je opleiding in het Amsterdamsche!

Ook alle andere arts-onderzoekers wil ik bedanken voor de mooie tijd! Door jullie aanwezigheid 
is promoveren binnen de vakgroep MDL van het AMC een aangename bezigheid. Lieve Anne-
Sophie, ons project ging ons beider ter harte en leidde tot mooie praatjes op buitenlandse 
congressen. Ik sta er versteld van hoeveel dingen jij tegelijkertijd kan combineren. Je wordt 
vast een kundige chirurg: succes met al je projecten en het afronden van je proefschrift!

Graag wil ik de vakgroep Maag-, Darm- en Leverziekten van het St. Antonius Ziekenhuis 
bedanken voor de begeleiding en interesse in mijn promotietraject de afgelopen jaren. Het 
voelde meteen als een warm bad. Ik vind het ontzettend leuk om zoveel van jullie te leren en 
met jullie samen te werken. Ik  kijk hierom ook uit naar de jaren die nog gaan volgen!

Lieve collega art-assistenten van het St. Antonius Ziekenhuis, dank voor de interesse en steun 
gedurende de afronding van het proefschrift. 

Beste Anne, dank voor het ontwerpen van de cover. Ik vind het geweldig dat jij mijn 
gedachten over de cover in 1x kon omzetten in beeld en tevens de juiste aanwijzingen kon 
geven om het ontwerp nog beter te maken. Dank!

∞



200

Lieve LEFjes, wat ben ik blij dat ik onderdeel uitmaak van deze diverse groep! Het is erg 
verfrissend dat jullie allemaal géén arts zijn: dat leid tot interessante gesprekken over  
de andere belangrijke zaken in het leven. Dank voor jullie interesse en steun de afgelopen 
jaren. De borrels en etentjes waren en zijn altijd een welkome afleiding!

Lieve An, Saar, Lau en Bien, onze vriendschap is mij erg dierbaar. Zonder jullie aanwezigheid 
en steun de afgelopen jaren, gedurende goede en slechte tijden, had ik dit proefschrift niet 
kunnen voltooien! Alle etentjes, feestjes, kopjes thee en glazen wijn zorgden ervoor dat ik 
kon opladen en vol energie een nieuwe werkdag kon beginnen. Lieve vriendinnetjes die ik 
niet bij naam heb genoemd: dank voor jullie gezelligheid, interesse in mijn gekke projecten 
en mooie verhalen.

Paranimfen: lieve Fem, het was voor mij meteen duidelijk dat ik jou graag aan mijn zijde 
zou willen hebben. Jouw luisterend oor en rake opmerkingen gedurende de vele hardloop- 
en borrelsessies waren en zijn van grote waarde. Je mateloze energie, vrolijkheid en 
enthousiasme vind ik fantastisch! Onze vriendschap is erg belangrijk voor me en ik denk met 
veel plezier terug aan alle mooie momenten die we hebben meegemaakt. Dat er nog maar 
velen mogen volgen!  Lieve Sel, de wekelijkse colamomentjes op het voetenplein waren 
iedere keer een welkome afleiding. Het spuien over van alles was heerlijk, en wat hebben we 
veel gelachen. Onze vakantie in Barcelona was een groot succes, en ik ben blij dat we elkaar 
buiten het AMC nog regelmatig zien! 

Lieve familie, dank voor jullie interesse en gezelligheid. Lief nichie, ik had het nooit gedacht, 
maar 9 jaar na dato treed ik dan toch in jouw voetsporen! Dank voor je luisterend oor, 
relativerende grappen en de ontspannende cabaretavonden.  

Lieve familie Lauwaars, ik ben blij dat ik jullie door Nicander heb leren kennen. Ik geniet van 
de gesprekken met jullie, en van de vakanties in Zeeland,  Lenzerheide en op de Nederlandse 
wateren. Dank voor jullie interesse in de wondere wereld van het promoveren. 

∞

Lieve mam en pap, ik was nooit zover gekomen zonder jullie opvoeding, onvoorwaardelijke 
liefde, af en toe kritische noten, steun en aandacht. Ik kan me geen betere ouders wensen. 
Dit proefschrift is voor jullie! 

Lieve Steven: mijn kleine maar toch grote broertje. Ondanks dat we verschillen in karakter 
kunnen we altijd over alles praten en hebben we vaak aan een half woord genoeg. Ik vind 
het ontzettend fijn dat jij mijn broertje bent. Verder heb ik genoten van onze reizen naar 
Midden-Amerika, Indonesië en Londen: laten we maar snel een nieuwe vakantie plannen!
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Lieve Nicander, wat ben ik blij en gelukkig dat ik jou heb leren kennen! Het is ongelofelijk 
hoeveel vrijheid en rust je me hebt gegeven om het proefschrift in alle rust af te ronden. 
Dank voor je onmisbare steun de afgelopen tijd. Jouw liefde, humor, energie en positieve 
kijk op het leven relativeren alles en maken het leven samen met jou ontzettend leuk! 

∞




