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Inge de Milliano

MEDICAL PRETREATMENT
BEFORE FIBROID SURGERY
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OVER DE AUTEUR

Geschreven door Paul de Milliano en Maria Janssen

Inge werd in juni 1985 geboren. De geplande thuisbevalling werd een bevalling in het voormalige 

Slotervaartziekenhuis. Onder de bezielende leiding van een ‘vroedman’ zag ze op 7 juni, 3 weken na 

de uitgerekende datum, het daglicht. 

Inge groeide het eerste jaar op in Amsterdam West, waar haar broer René (thuis) werd geboren. 

Op haar tweede verhuisde ze naar Ouderkerk a/d Amstel waar zus Simone (ook weer thuis geboren) 

het gezin complementeerde. In haar jeugd was Inge al de grote organisator in spel (schooltje 

spelen), gezin, school en buurt. In 1994 verhuisde Inge naar Baarn waar ze haar middelbare 

schooltijd doorbracht op de school om de hoek, het Baarnsch Lyceum. Al van jongs af aan was 

duidelijk wat ze wilde worden: dokter.  Het zorgende en zorgzame in dit beroep zal bij die keuze zeker 

een rol hebben gespeeld.

Het lot was haar echter niet gunstig gezind. Tot 2 maal toe uitgeloot voor de studie geneeskunde 

werd ze gedwongen om andere keuzes te maken. Met veel doorzettingsvermogen is ze via de HBO 

opleiding Verpleegkunde gestart met de studie Biomedische Wetenschappen. Via decentrale 

selectie aan de VU is Inge tijdens haar studie Biomedische Wetenschappen dan toch met de 

studie geneeskunde begonnen. Deze heeft ze zonder vertraging afgerond. Parallel aan de eerste 

jaren geneeskunde werd door haar ook nog een Bachelor Biomedische Wetenschappen en Master 

Gezondheidswetenschappen behaald. Master in het kwadraat dus.

Tijdens haar studietijd was ze lid van de studentenvereniging D.E.R.M. en altijd benaderbaar voor 

het organiseren van activiteiten. Dat ze zoveel goede vriendschappen heeft overgehouden aan 

zowel de middelbare schooltijd als haar studententijd zegt veel over haar sociale vaardigheden.

Na haar studie geneeskunde twijfelde Inge tussen de huisartsopleiding en een specialisatie 

gynaecologie/verloskunde.  De ANIOS plek gynaecologie in het Spaarne Ziekenhuis was voldoende 

om een definitieve keuze te maken. Haar promotieonderzoek aan de VU onder leiding van Prof. Dr. 

J.A.F. Huirne en Dr. W.J.K. Hehenkamp resulteerde in dit prachtige proefschrift. In januari 2018 is 

Inge gestart met de opleiding gynaecologie/verloskunde in het Flevoziekenhuis te Almere (opleider 

Dr. M. van Baal) waar ze met veel plezier en enthousiasme de afgelopen 2 jaar heeft gewerkt. Het 

vervolg van haar opleiding vindt plaats in het Amsterdam UMC (opleider Dr. A.W. Valkenburg-van 

den Berg).

Al tijdens haar middelbare schooltijd kruiste Joffry haar pad. Zij zijn nu de trotse ouders van Mees 

(2016), Gijs (2017) en Sep (2020), wonen in Bussum waar Inge (natuurlijk samen met Joffry) de 

vele ballen in het mannenhuishouden goed in de lucht houdt.


