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CURRICULUM VITAE 

Maarten Raadsheer werd op 8 maart 1964 geboren in Naarden. Na het eindexamen atheneum-B 

aan het Christelijk College Stad en Lande te Huizen in juni 1982, begon hij in september van dat 

jaar de studie tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie heeft hij in 

het kader van zijn doctoraalscriptie onderzoek verricht bij de vakgroep Functionele Anatomie ten 

behoeve van de Tandheelkunde. Op 28 augustus 1987 behaalde hij cum laude zijn 

tandartsexamen. Van augustus 1987 tot augustus 1988 heeft hij als parttime gastmedewerker 

onderzoek verricht bij de vakgroep Functionele Anatomie van ACTA, en werkte hij als tandarts 

in zijn vader's praktijk in Huizen. Aansluitend is hij in Duitsland begonnen met zijn specialisatie 

Dento Maxillaire Orthopedie, welke hij van oktober 1990 tot oktober 1994 heeft voortgezet bij 

de vakgroep Orthodontie van ACTA. Sinds januari 1995 is hij als staflid aan deze vakgroep 

verbonden en sinds oktober 1996 werkt hij tevens als orthodontist in zijn praktijk in Almere. 
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