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SURGERY-INDUCED LIVER METASTASIS
how it begins and how to end it

uitnodiging
hierbij nodig ik u van harte uit voor het 
bijwonen van de openbare verdediging 

van mijn proefschrift, getiteld:

SURGERY-INDUCED LIVER METASTASIS
how it begins and how to end it

Op donderdag 27 september 2012
om 13.45 uur,

Na afloop bent u van harte welkom op 
de receptie in Hortus Botanicus Vrije 

Universiteit,

Nuray Gül

Paranymfen

Lydia van der Steen

Leonie de Boer

promotie
routebeschrijving: http://goo.gl/maps/yjQE

Nuray Gül werd op 2 maart 1978 in 
Elbistan (Turkije) geboren. In 1989 
verhuisde zij met haar familie naar 
Nederland. Na het behalen van 
haar MAVO en daarna HAVO di-
ploma begon ze aan de opleiding 
Hoger Laboratorium Onderwijs. 
Voor haar stage deed ze op het 
Hubrecht Laboratorium onder-
zoek naar de rol van Hox-genen bij 
embryonale ontwikkeling. In 2002 
studeerde ze af met een speciali-
satie biochemie en werkte daarna 
als onderzoeksmedewerker bij 
Solvay Pharmaceuticals. Hiernaast 
begon ze in 2004 aan haar mas-
teropleiding bij Universiteit van 
Amsterdam. Tijdens haar stage 
deed ze onderzoek naar de rol 
van sphingosinereceptoren bij 
angiogenese op de afdeling Far-
macologie en Farmacotherapie 
van AMC te Amsterdam. In 2007 
startte ze op de afdeling van Mo-
leculaire Cel Biologie en Immu-
nologie van VU medisch centrum 
te Amsterdam onder begeleiding 
van dr. Marjolein van Egmond en 
prof.dr. Robert H.J. Beelen met 
haar promotieonderzoek geti-
teld: “Surgery-induced liver me-
tastases: how it begins and how 
to end it”. De resultaten van haar 
promotieonderzoek zijn in dit 
proefschrift beschreven. Vanaf 
februari 2012 is zij werkzaam als 
postdoc in de groep van dr. Mar-
jolein van Egmond, om haar on-
derzoek naar de mechanismen 
van chirurgie-geïnduceerde le-

veruitzaaiingen voort te zetten. 


