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Curriculumm Vitae 

Paull  Augustinus Rene de Milliano werd geboren op 3 februari 1956 te Sluis. Na zijn eindexamen 

atheneumm aan de scholengemeenschap "Koningin Wilhelmina"te Oostburg begon hij in 1975 

mett de studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In de periode 1980-1981 was hij 

aktieff  betrokken bij onderzoek naar het effect van prehospitale lidocaine toediening ter voorkoming 

vann letale ritmestoornissen (Dr. R.W. Koster). In 1983 was hij gedurende 4 maanden werkzaam 

inn Kenya waar onderzoek werd verricht naar de voedingstoestand van kinderen in relatie tot het 

eetpatroonn (Dr A. Jansen, Tropeninstituut Nairobi). Na het behalen van het artsexamen in 1984 

wass hij aanvankelijk gedurende 6 maanden werkzaam bij ambulancedienst Broeder de Vries. 

Vervolgenss werd hij (de eerste) AGNIO cardiologie in het AMC te Amsterdam. In 1986 deed hij 

onderzoekk nar de effecten van transdermale nitroglycerine bij patiënten met stabiele angina pectoris. 

Inn 1987 werd gestart met de vooropleiding interne geneeskunde (Prof. Dr. J. Vreeken) in het 

AMCC en in 1989 nam de opleiding cardiologie een aanvang (Prof. Dr. A.J. Dunning) in het AMC. 

Inn 1992 werd hij geregistreerd als cardioloog. Reeds tijdens de opleiding werd onderzoek verricht 

naarr de sympathische aktivatie bij hartfalen. Na zijn vertrek naar het Ziekenhuis Hilversum in 

19922 werd in 1993 de draad van wetenschappelijk onderzoek weer opgepakt. Dit boekje is de 

resultantee van deze inspanningen. 
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