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Curriculum Vitae 

 
Hilke Bartels werd geboren op 20 februari 1978 te Nijmegen. In 1996 slaagde zij op 
het Stedelijk Gymnasium te Nijmegen en vertrok hierna naar Groningen. Wegens 
uitloting voor de studie geneeskunde, behaalde zij eerst de propedeuse bedrijfskunde 
aan Rijksuniversiteit te Groningen. In 1997 kon zij alsnog aan de studie 
geneeskunde beginnen. Deze studie werd succesvol in een keer doorlopen, waarbij 
een 6 maanden durende, wetenschappelijke stage in Portland, Oregon VS, een 
hoogtepunt was. De doctoraalfase werd in het UMCG doorlopen, waarbij al snel de 
interesse voor het vak Keel-, Neus en Oorheelkunde ontplooide. Samen met dr. F.G. 
Dikkers, KNO-arts en drs. B. Hazenberg, internist, werd een onderzoek verricht naar 
de manifestatie van amyloidose in de larynx. Samen met een keuze co-schap KNO, 
legde dit onderzoek de basis voor een opleidingsplek, verkregen in mei 2003. Het 
artsexamen werd behaald in augustus 2003 en ging vrijwel geleidelijk over in een 
combinatietraject van promotieonderzoek en opleiding tot medisch specialist op de 
afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde in het UMCG in oktober 2003. Onder 
leiding van prof. dr. F.W.J. Albers, voormalig afdelingshoofd van de afdeling KNO 
en prof. dr. M.J.Staal, bijzonder hoogleraar bij de afdeling Neurochirurgie, werd een 
onderzoekstraject naar de pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van 
chronische, subjectieve tinnitus gestart. Na twee jaar vrijwel fulltime onderzoek te 
hebben gedaan, vond de 5-jarige opleiding tot KNO-arts, onder leiding van prof. dr. 
B.F.A.M. van der Laan, in november 2005 zijn aanvang.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




