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Curriculum Vitae

Helena Madelinde Nugteren werd geboren 

op 7 maart 1983 te Delfzijl. In 2001 

behaalde ze haar VWO diploma aan het 

Ommelander College te Appingedam. 

Een jaar later werd ze ingeloot voor de 

studie geneeskunde aan de Universiteit van 

Maastricht. Als vijfdejaars student ging ze 

vier maanden naar de Filippijnen om hier 

haar keuzecoschap te volgen op de afdeling 

chirurgie in het University of the East Ramon 

Magsaysay Memorial Medical Center te Manilla 

en in de provincie Samar voor Community 

Healthcare. Terug in Nederland begon ze haar 

wetenschapsstage bij de afdeling urologie in 

het Universitair Medisch Centrum Groningen. 

Tijdens deze stage kwam, onder de bezielende 

leiding van dr. M.F. van Driel, de eerste publicatie tot stand betreffende mannen die 

klagen over een te kleine penis. 

In oktober 2008 ontving Helena haar artsenbul en verhuisde ze van Maastricht naar 

haar geboorteplaats. Ze deed vervolgens werkervaring op als ANIOS urologie in het 

Refaja Ziekenhuis te Stadskanaal, het Ommelander Ziekenhuis te Winschoten en het 

Universitair Medisch Centrum Groningen. In deze periode verschenen er meer publicaties 

over afwijkingen van het mannelijk genitaal en kwam het huidige promotietraject tot stand. 

In 2011 werd ze toegelaten tot de opleiding urologie. De vooropleiding heelkunde 

vond plaats in het Scheper Ziekenhuis te Emmen (opleider dr. M. van den Berg), 

waarna het academische gedeelte volgde op de afdeling urologie in het Universitair 

Medisch Centrum Groningen (opleiders prof. dr. J.M. Nijman en dr. M.F. van Driel). 

Momenteel doorloopt ze het perifere gedeelte van de opleiding op de afdeling urologie in 

het Martini Ziekenhuis te Groningen (opleider dr. L.F.A. Wymenga). De verwachting is dat 

in juni 2017 de opleiding zal worden afgerond. 

In 2014 is Helena getrouwd met Herman Hamstra en in 2016 is hun zoon, Leander, 

geboren.






