mr. dr. W.G. (Wolter) Brands, tandarts
Opleiding
1980
1990
1997
Opleiding rechterlijke macht
Opleidingskwalificaties

Diploma Tandheelkunde, Rijks Universiteit Groningen
Diploma Nederlands Recht, Rijks Universiteit Groningen
Promotie Rijks Universiteit Leiden
Rechtbank Utrecht
UMC st Radboud, Nijmegen

Werkervaring
• Tandarts in militaire dienst
• Diverse waarnemingen als tandarts
• Tandarts aanvankelijk solo, later groepspraktijk
• Hoofddocent, lijncoördinator en principal lecturer Afdeling Tandheelkunde Radboud UMC
• Gastcolleges en (PAO) onderwijs voor de ACTA, de RUG en het UMC st Radboud
• Hoofdredacteur NTVT
• Rechter plv rechtbank Midden Nederland
Bestuurservaring
• Voorzitter en oprichter van de Patiëntenadviesraad van de Gelre Ziekenhuizen
• Secretaris Vereniging tot bevordering van de studie in de Sociale tandheelkunde
• Voorzitter Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap
• President van de International Dental Ethics and Law Society (IDEALS)
• Voorzitter van een kerkenraad
• Vice voorzitter van de commissie van beroep van een theologische universiteit
• Voorzitter Beroepscommissie register Preventieassistenten
• Lid van zeer vele KNMT commissies /werkgroepen vanaf 1990 - heden
• Lid working group ethics van de FDI
• Lid van diverse redactieraden (Het tandheelkundig Jaar, Ideals bulletin, Regelgeving
beroepen wetgeving gezondheidszorg)
• Lid bestuur Stichting examinering assisterenden in de eerstelijnsgezondheidszorg
• Lid werkgroep professioneel gedrag van de Nederlandse Vereniging van Medisch Onderwijs
• Beroepsfunctionaris ACTA Dental Education
• Lid adviesraad Kennisagenda mondzorg
Kwaliteitsinstrumenten en congressen
• Richtlijnen en kwaliteitsinstrumenten van de KNMT, de NVM, de FDI, programma Zichtbare
Zorg en aanpassing Wet op hoger onderwijs (ludicium abeundi)
• Organisatie van (internationale) congressen, bijvoorbeeld in 2016 congres NTG, jaarcongres
KNMT en combi congres IDEALS, American Dental Association en American College of
Dentists (Chicago)
Publiciteit
• Artikelen en (hoofdstukken van) boeken over de gezondheidszorg, het imago van de
tandheelkunde/tandarts, en over de invloed van regels op de dagelijkse tandheelkundige
praktijk
• Veel (internationale) lezingen over bovengenoemde onderwerpen
• Meer dan 70 commentaren bij klacht- en tuchtrecht in het Nederlands Tandartsenblad
• Interviews voor kranten, tandheelkundige tijdschriften en tv.
Wolter Brands (60) woont in Vaassen.

