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CURRICULUM VITAE 

Johanna W. van Sandick werd op 29 juni 1967 geboren in Rotterdam. In 1985 

behaalde zij op het Rotterdamsch Lyceum het Gymnasium ß-eindexamen. Na een 

jaartje in Parijs en een jaartje Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit, 

startte zij in 1987 met de studie Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. 

Zij studeerde in februari 1995 af. Tijdens haar studie bracht zij 6 maanden in 

tropische sferen door (in Zimbabwe en Guinee) voor een deel van haar co-

schappen. Vervolgens werkte zij als agnio op de afdeling chirurgie (hoofd Prof.dr 

H. Obertop) van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam van mei 1995 

tot maart 1996. Op deze afdeling startte zij in maart 1996 onder leiding van Prof.dr 

J.J.B, van Lanschot met de coördinatie van een gerandomiseerde vergelijkende 

trial tussen transhiatale en transthoracale oesofagusresectie. Tijdens deze periode 

initieerde zij onder leiding van Prof.dr J.J.B, van Lanschot, Prof.dr H. Obertop en 

Prof.dr F.J.W. ten Kate verscheidene basale en klinische studies, die uiteindelijk 

resulteerden in dit proefschrift. Sinds januari 1999 is zij werkzaam als agio 

chirurgie in het Academisch Medisch Centrum. 
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