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currIculuM vITae

Lily Jakulj (1982) studeerde Geneeskunde aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) van de 

Universiteit van Amsterdam (1999-2006). Gedurende deze periode was zij onder andere werkzaam als 

onderzoeksassistent Vascular Imaging en doorliep zij een wetenschappelijke stage aan de Universiteit 

van Kaapstad, Zuid-Afrika onder supervisie van prof. dr. A.D. Marais. Voor dit werk ontving ze de Prijs 

Stichting Hippocrates Studiefonds in 2006.

Volgend op het artsexamen in datzelfde jaar, werkte ze als ANIOS interne geneeskunde in het Onze 

Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) te Amsterdam, gevolgd door promotieonderzoek aan de afdeling 

Vasculaire Geneeskunde van het AMC in de periode oktober 2007 tot april 2011 (promotor prof. dr. 

E.S.G. Stroes), in nauwe samenwerking met de afdeling Kinder- en Laboratoriumgeneeskunde van 

de Universiteit van Groningen (promotor prof. dr. A.K. Groen). Voor dit onderzoek ontving zij een 

persoonlijke onderzoeksbeurs van de Netherlands Foundation for Cardiovascular Excellence (NFCVE). 

De uitkomsten staan grotendeels in dit proefschrift beschreven. Voor een deel van dit onderzoekswerk 

ontving zij de Young Investigator Award van de International Society of Atherosclerosis in 2010 (Boston, 

VS) en in 2012 (Sydney, Australië). 

Momenteel is Lily Jakulj opnieuw werkzaam in het OLVG, thans als derdejaars AIOS Inwendige 

Geneeskunde (opleider dr. Y.F.C. Smets), waarna zal zij terugkeren naar het AMC voor de afronding 

van haar opleiding tot internist onder supervisie van prof. dr. J.B.L. Hoekstra. 


