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Curriculum vitae

Inge Custers werd op 21 juli 1978 geboren als tweede van drie kinderen van Angèle en Hans 

Custers in Nijmegen. Ze groeide op in Malden. In 1996 behaalde zij haar Atheneum diploma 

aan de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen. In datzelfde jaar startte zij met de studie 

geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 

In 2002 kreeg zij in aansluiting op haar oudste co-schap een baan als ANIOS in het Spaarne 

Ziekenhuis op de afdeling Obstetrie en Gynaecologie. Twee jaar later, in 2004, ging zij als 

IVF-arts aan het werk bij het Centrum Voor Voortplantingsgeneeskunde van het AMC. 

In datzelfde jaar begon zij aan een promotietraject onder leiding van Prof. dr. F. van der 

Veen en Prof. dr. B.W.J. Mol over verschillende aspecten van de intra-uteriene inseminatie 

behandeling.

In 2008 startte zij haar opleiding tot gynaecoloog binnen het cluster AMC, in het Spaarne 

Ziekenhuis in Hoofddorp (opleiders Dr. M.H. Emanuel en Dr. A. Vollebregt). In 2010 vervolgde 

zij haar opleiding in het AMC Amsterdam (opleiders Prof. dr. M.J. Heineman en  Prof. dr. 

J.A.M. van der Post).

Inge is getrouwd met Dannis van Vuurden 

en zij hebben samen drie kinderen: Madelief, 

Max & Gijs.
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