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Hoofdstuk I 

 Een klassieke traditie van preventie (1946-1960) 
 

 

1 Nederland na de Tweede Wereldoorlog  
 

Mei 1945. Nederland was bevrijd, maar het land had in economisch, sociaal en psychologisch 

opzicht ook ernstige schade opgelopen. Nederland behoorde tot de zwaarst getroffen landen in 

West-Europa. Hoewel in 1945 de economische schade geschat werd op 40% van het 

vooroorlogse nationale vermogen, bleek dit percentage uiteindelijk 29% te zijn88. Naast het 

materiële verlies waren bovendien ruim honderdduizend joodse inwoners, alsmede grote 

groepen homoseksuele, gehandicapte en intellectuele landgenoten gedeporteerd en vermoord. 

In één van de joodse buurten van Amsterdam, de Rivierenbuurt rond het Merwedeplein-

Jekerstraat-Waalstraat, woonden voor de nazideportaties zeventienduizend joodse 

Amsterdammers. Dertienduizend hiervan – waaronder Anne Frank – zijn hiervan nooit levend 

teruggekeerd89. Door deze moord op het grootste gedeelte van haar joodse bevolking in 

Amsterdam leek de stad van zichzelf te zijn vervreemd90. 

Ondanks de enorme schade ging men in Nederland na de oorlog al snel over tot de 

orde van de dag. Een maand na de bevrijding van het gehele land in juni 1945 werd het 

koninklijk kabinet-Schermerhorn-Drees benoemd door koningin Wilhelmina. Dit noodkabinet 

had vanaf 1946 voor het eerst PvdA-ministers in zijn gelederen, nadat in de oorlog de SDAP 

al plaats had genomen in de Londense oorlogskabinetten met als taak de verkiezingen en 

wederopbouw na de bevrijding voor te bereiden. De sociaaldemocraat Willem Drees maakte 

in dit eerste naoorlogse kabinet zijn entree als minister op het departement van Sociale Zaken. 

Onder hem zou vrijwel direct worden begonnen met de (weder)opbouw van Nederland in de 

vorm van sociale voorzieningen en gezondheidszorg.  

                                                 
88 Piet de Rooy, Republiek der Rivaliteiten (Amsterdam 2002) 10. 
89 Gert-Jan S.W. Jimmink, Vluchten voor terreur (Amsterdam 2005). Een uitgave van het stadsdeel 
ZuiderAmstel van de Gemeente Amsterdam ter gelegenheid van de onthulling van het standbeeld van Anne 
Frank op 9 juli 2005 op het Merwedeplein in de Rivierenbuurt van de hoofdstad.  
90 Doeko Bosscher, ‘Een stad van en voor wie?’ in: Piet de Rooy ed., Geschiedenis van Amsterdam. Tweestrijd 
om de Hoofdstad, 1900-2000 (Amsterdam 2007) 399. 
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De eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog heerste in Nederland een klimaat van 

vernieuwing, ook op het gebied van de gezondheidszorg91. Een stortvloed aan commissies 

met corresponderende rapporten was een uiting van de ambitie aan het eind van de jaren 

veertig om de gezondheidszorg uit het slop te trekken. Veel plannen beoogden een nieuwe 

Gezondheidswet voor de organisatie van de (preventieve) gezondheidszorg tot stand te 

brengen. Deze wet, die uiteindelijk in 1956 in werking zou treden, gaf aan welke organen op 

het gebied van de volksgezondheid moesten worden ingesteld en wat de bevoegdheden van 

die organen – zoals de Centrale Raad voor de Volksgezondheid, de Gezondheidsraad en het 

Staatstoezicht op de Volksgezondheid – waren. De wet gaf echter geen algemene regels voor 

de gezondheidszorg en bevatte evenmin bepalingen over de gezondheid van de burgers92. 

In de eerste jaren na de bevrijding werd geprobeerd het (politieke) 

vernieuwingsstreven, zoals dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de in ballingschap 

verkerende elite was bedacht, vorm te geven93. Progressieve politici en maatschappelijk 

geëngageerden streefden naar een zogenaamde 'doorbraak', met als kerngedachte dat voor de 

politieke oriëntering niet langer het 'geloof' bepalend moest zijn voor de politieke keuze. 

Progressieve katholieken en protestanten probeerden aan te sluiten bij sociaal-democraten en 

vrijzinnig-democraten in één progressieve partij94. Na enkele jaren al moest worden 

geconcludeerd dat deze ‘doorbraak’ grotendeels was mislukt95. Het verzuilde politieke en 

sociale stelsel van voor de Tweede Wereldoorlog keerde terug, maar dit keer veel 

doordringender dan daarvoor. De oprichting van een nieuwe politieke partij, de Partij van de 

Arbeid (PvdA) op 9 mei 1946, was het meest tastbare en blijvende resultaat van het 

vernieuwingsstreven van de doorbraakgedachte96.  

Bij het aantreden in 1946 van het kabinet-Beel I werd voor de PvdA niet alleen 

Willem Drees opnieuw minister van Sociale Zaken, maar ook Sicco Mansholt minister van 

Landbouw om met krachtige hand leiding te geven aan het herstel van de voedselvoorziening. 

Zijn collega-minister Piet Lieftinck van Financiën – eveneens PvdA - zou met gezag het 

financiële beleid in het naoorlogse Nederland herstellen. Beide ministers namen ook deel aan 

het eerste en tweede kabinet-Drees (1948-1952). Mansholt zou zelfs minister blijven tot het 

                                                 
91 Paul Juffermans, Staat en gezondheidszorg in Nederland (Nijmegen 1982)141.  
92 Paul Schnabel, Tussen stigma en charisma. Een analyse van de relatie tussen nieuwe religieuze bewegingen en 
geestelijke volksgezondheid (Deventer 1982) 211. 
93 De Rooy, Republiek der Rivaliteiten (2002) 206, 207. 
94 www. parlement.com [zoekoptie: Doorbraak, red.]. 
95 www. Parlement.com [zoekoptie: Doorbraak, red.]; Schuyt en Taverne, 1950: Welvaart in zwart-wit (Den 
Haag 2000) 63. 
96 Anet Bleich, Joop den Uyl, 1919-1987. Dromer en doordouwer (Amsterdam 2008) 121. 
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einde van de Rooms-Rode coalitie in 1958. In het eerste kabinet-Drees kwam minister A.M. 

Joekes op de post van Sociale Zaken te zitten. Onder zijn bewind werden belangrijke stappen 

gezet met de uitbouw van de sociale zekerheid, nadat de Commissie-Van Rhijn daartoe reeds 

sinds 1943 in Londen voorbereidingen had getroffen.   

Voor wat betreft de opbouw van de sociale zekerheid was het rapport uit 1942 van een 

Britse commissie onder leiding van W.H. Beveridge richtinggevend97. Een commissie onder 

leiding van de secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Zaken, en de latere 

staatssecretaris, A.A. van Rhijn, nam het Britse rapport van de econoom en politicus William 

Beveridge en van het Keynesiaanse gedachtegoed als uitgangspunt voor de Nederlandse 

opbouw van de sociale zekerheid98. Hier was Van Rhijn al mee begonnen tijdens zijn periode 

in Londen als lid van de regering in ballingschap. In 1943 was hij voorzitter geworden van 

een commissie die tot taak had algemene richtlijnen voor de toekomstige ontwikkeling van de 

sociale zekerheid in Nederland op te stellen99. Voor de doorbraakpoliticus Van Rhijn – hij 

was van de CHU naar de PvdA overgestapt - was het van belang het stelsel van beperkte 

sociale voorzieningen in 1900-1930 voor werknemers uit te bouwen voor de gehele 

bevolking. Iedereen moest volgens Van Rhijn de garantie hebben op een minimuminkomen: 

‘De gemeenschap, georganiseerd in de staat, is aansprakelijk voor de sociale zekerheid en de 

vrijwaring tegen gebrek van al haar leden, op voorwaarde dat deze leden zelf het redelijke 

doen om zich die sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek te verschaffen’100. Van Rhijn 

probeerde op basis van zijn rapporten in de jaren vijftig richting te geven aan de opbouw van 

de verzorgingsstaat. 

 

Volksgezondheid en de volksziekte cariës 
In die eerste jaren na de bevrijding stond ook de zorg voor de volksgezondheid volop in de 

politieke en publieke belangstelling. Zo werden de vruchten geplukt van het in de Tweede 

Wereldoorlog tot stand gekomen Ziekenfondsbesluit. Ook waren er vele plannen om de 

volksgezondheid te reorganiseren zoals in het voorgaande is aangegeven. Maar het meest 

invloedrijk is geweest een staatscommissie die onder leiding van de geneeskundig 

                                                 
97 Piet de Rooy Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813 (Amsterdam 2002) 211, 212. 
98 A.A. van Rhijn, Sociale zekerheid. Rapport van de Commissie, ingesteld bij beschikking van den minister van 
Sociale Zaken van 26 maart 1943, met de opdracht algemeene richtlijnen vast te stellen voor de toekomstige 
ontwikkeling der sociale verzekering van Nederland (Den Haag, 1945-1946). 
99 A.C.A.M. Bots, ‘Rhijn, Arie Adriaan van (1892-1986)’ in: Biografisch Woordenboek van Nederland 3 (Den 
Haag 1989). 
100 Van Rhijn, Sociale zekerheid (1945-1946). 
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hoofdinspecteur C. Banning in 1946 een rapport uitbracht. In dit rapport werd ervoor gepleit 

volop ruimte te geven aan de gezondheidszorg zoals die voor de oorlog was georganiseerd, 

namelijk decentraal, met veel particulier initiatief en zonder directe sturing door de 

rijksoverheid101.  

Ook de tandheelkundige zorg en de gezondheidstoestand van het Nederlandse gebit 

stonden volop in de belangstelling. Al in de oorlogsjaren hadden tandartsen in hun 

vaktijdschrift naar voren gebracht dat tandbederf of cariës ‘als de meest verbreide 

volksziekte’ moest worden gezien. Vooral de tandmeester, grondlegger van de sociale 

tandheelkunde en ‘angst-tandarts’ avant la lettre Carl Witthaus (1868-1950) deed daarbij veel 

van zich spreken. Hij stond in een lange tandheelkundige traditie van cariësbestrijding102. 

Reeds in 1897 hield hij een rede waarbij hij het belang van preventie in de tandheelkunde 

beklemtoonde103. Preventie was een belangrijk begrip in de opkomende tandheelkundige 

professie. De tandartshistoricus Van Wiggen stelde in zijn proefschrift over de 

beroepsontwikkeling van de tandheelkunde vast dat vanaf de oprichting van de eerste 

tandheelkundige vereniging, het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap in 1880, 

cariëspreventie veel aandacht kreeg104.  

In 1944 toonde de pionier Witthaus nogmaals zijn bezorgdheid over de snelle 

verspreiding van het cariësprobleem: 

 

‘Ieder jaar komen er een goede honderdduizend Nederlanders bij; een eenmaal bereikte 
cariespreventie beteekent voor dit aantal een besparing van zeer veel ongerief en leed en een 
bescherming tegen de ziekten van het gebit met omgeving en van diverse voor haardinfectie 
vatbare organen’105. 

 

Witthaus benadrukte dan ook ‘dat er hier te lande van een systematisch onderzoek van caries-

preventie iets komt. Daarvoor is m.i. overeenkomst van de tandheelkundige vereenigingen, 

een flink initiatief en last not (but) least een finantieele basis onontbeerlijk’106. Zo schreef een 

                                                 
101 Juffermans, Staat en gezondheidszorg in Nederland (1982) 143. 
102 Ad de Jongh, ‘Lijdt en mijdt!’ (Amsterdam 2004) 9.  
103 M.A.J. Eijkman, De jaren negentig: omslag in het sociaal-tandheelkundig denken. Rede. Uitgesproken ter 
gelegenheid van het afscheid als gewoon hoogleraar Sociale Tandheelkunde, in het bijzonder de 
Voorlichtingskunde de Epidemiologie aan de Faculteit der Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam. 
(Afscheidscollege, Amsterdam 2003) 10 in: C-DWF/ lemma fluoride nu. 
104 De tandarthistoricus G.J.van Wiggen twijfelt aan de exacte oprichtingsdatum, maar het moet omstreeks 
1880/1881 zijn geweest, aldus: G.J. van Wiggen, In meer eerbare banen. De ontwikkeling van het 
tandheelkundig beroep in Nederland van 1865-1940 (Amsterdam 1987) 64. 
105 C.H. Witthaus, ‘Caries problemen. Critiek en onderzoek’ in: NTVT 51 (1944) 170. 
106 Witthaus, ‘Caries Problemen’ (1944) 179. 
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andere pionier, de ingenieur en latere hoogleraar Materia Technica, J.N. Tekenbroek in 1943 

hierover in het wetenschappelijke tijdschrift voor tandartsen, het Nederlands Tijdschrift voor 

Tandheelkunde: ‘Het tandbederf, dat thans als de meest verbreide volksziekte geldt, 

noodzaakt de bevolking jaarlijks een bedrag van eveneens ongeveer 10 millioen gulden aan 

tandheelkundige hulp uit te geven, terwijl dit bedrag bij een meer afdoende tandheelkundige 

volksverzorging, waarnaar steeds ijverig is gestreefd, op ruim tweemaal zooveel geraamd 

wordt’107. Het nationale budget voor tandheelkundige verzorging zou volgens Tekenbroek 

moeten worden verhoogd. Tevens zou uitsluitsel moeten komen over de manier waarop deze 

tandheelkundige verzorging kon worden aangeboden. Ofwel, Tekenbroek schonk niet alleen 

aandacht aan het probleem van het cariësvraagstuk, maar vroeg zich ook af welke theorie of 

methode zou moeten worden gebruikt om dit probleem op te lossen. 

In de eerste jaren na de bevrijding werden de geluiden over cariës als volksziekte 

alleen maar krachtiger verwoord in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Een 

belangrijk probleem na 1945 was echter dat het aan betrouwbare kwantitatieve gegevens over 

de gebitstoestand van de Nederlandse bevolking ontbrak. Het ontbrak sowieso in de eerste 

helft van de twintigste eeuw aan betrouwbare gegevens om het waargenomen cariësprobleem 

statistisch aan te kunnen tonen108. Daar kwam bij dat de tandartsen in Nederland als gevolg 

van de gebrekkige informatievoorziening tijdens de bezetting, slecht op de hoogte waren van 

de wetenschappelijke vooruitgang op het gebied van de cariësbestrijding. Door deze 

gebrekkige informatievoorziening waren de collega’s in Nederland niet op de hoogte van de 

nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen in Engeland en de Verenigde Staten109. 

 

Tandenborstel en tandpasta 
 Er bestond voor 1946 al veel belangstelling onder de beroepsgenoten om te experimenteren 

met structurele en collectieve oplossingen voor het cariësprobleem. Tegelijkertijd ontbrak het 

aan consensus over de beste manier om de volksziekte cariës te lijf te gaan. Zo twijfelde 

Tekenbroek in 1943 over het nut van mondverzorgingsproducten zoals tandpasta’s: 

 

‘Hebben de mondverzorgings-middelen waarde voor de volksgezondheid, doordat zij 
inderdaad het tandbederf helpen bestrijden en daarmede dan tevens sociaal-oeconomische 
waarde, omdat zij de groote bedragen, die de bevolking aan de tandheelkundige verzorging 
                                                 
107 J.N. Tekenbroek, ‘Beschouwing over het vraagstuk der mondreinigingsmiddelen’ in: NTVT 50 (1943) 69. 
108 H. Kalsbeek, ‘Mondgezondheid in de 21ste eeuw’ in: NTVT 100 (1993) 543. 
109 B.Z. Deenik, Tussen de regels terug. Geschiedenis van 100 jaargangen (Nederlands) Tijdschrift voor 
Tandheelkunde (Nijmegen 2003) 56. 
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zal moeten uitgeven, helpen verminderen? Ongetwijfeld is dit een belangrijke vraag te 
noemen. Men kan er zich slechts over verwonderen dat deze materie nog steeds een probleem 
genoemd kan worden’110. 

 

Eén van de manieren van cariëspreventie die volop in de belangstelling stond, was het gebruik 

van een tandenborstel met (fluoridehoudende) tandpasta. Tekenbroek hield in 1942 een 

voordracht voor de Vereniging van Nederlandse Tandartsen waarin hij verslag deed van 

wetenschappelijk onderzoek naar het poetsen met een tandenborstel en tandpasta’s. De 

conclusie van dit onderzoek luidde dat ‘de voordeelen, verbonden aan het algemeene gebruik 

van den tandenborstel, de mogelijke nadeelen ervan in voldoende mate overtreffen om het 

gebruik van den tandenborstel met een gerust geweten te kunnen bevorderen. (….) Daarom is 

het nuttig om veel meer dan tot nu toe voorlichting te geven aan de patiënten omtrent een 

juiste keuze van borstels en omtrent de goede wijze van borstelen’111. 

De vraag was echter welke individuele mondverzorgingsproducten werkzaam zouden 

zijn voor het verbeteren van de gebitsgezondheid. Deze vraag wist eigenlijk niemand goed te 

beantwoorden, getuige het standpunt van de voorzitter van het Ivoren Kruis, J.J. Backer Dirks 

in 1946:  

 

‘ Maar hoe staat het met ons oordeel over het gebruik van tandreinigingsmiddelen? Hier durf 
ik te spreken over “Een teer onderwerp met betrekking tot de tandheelkundige prophylaxis”. 
Hoe staan wij tegenover de vraag, die ons dagelijks gesteld wordt: “Wat vindt u het beste 
middeltje om mijn tanden te poetsen?” Noch de tandarts, noch de arts, noch de apotheker kan 
hierop een antwoord geven, dat voldoende wetenschappelijk gefundeerd en dus eerlijk is. Wij 
trachten de moeilijkheid wat te omzeilen of geven een bescheid dat niet volledig verantwoord 
is’112. 

 

Het aantal artikelen na 1945 in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde over het 

cariësvraagstuk, is talrijk te noemen. Vooral het gebruik van fluoride voor de mondhygiëne 

als oplossing van het cariësvraagstuk kwam in de jaargang van 1946 van het Nederlands 

Tijdschrift voor Tandheelkunde veelvuldig naar voren113. De meeste artikelen waren slechts 

beschrijvend en verkennend van aard. 

                                                 
110 Tekenbroek, ‘Beschouwing over het vraagstuk der mondreinigingsmiddelen’ (1943) 69, 70. 
111 Tekenbroek, ‘Beschouwing over het vraagstuk der mondreinigingsmiddelen’ (1943) 67. 
112 Tekenbroek, ‘Beschouwing over het vraagstuk der mondreinigingsmiddelen’ (1943) 70; ‘Het Tandheelkundig 
Genootschap: Verslag der 150ste vergadering op donderdag 9 november 1939’ in: NTVT 47 (1940) 46. 
113 ‘Inhoud Tijdschrift voor Tandheelkunde. Jaargang 1946’ in: NTVT 53 (1946) 1, 2. 
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 Kortom, zowel tijdens als direct na de oorlog stonden verschillende opties open om 

het cariësvraagstuk op te lossen. Men dacht aan gedragsverandering bijvoorbeeld bij 

regelmatig poetsen van het gebit, maar ook aan een verandering van voedingsgewoonten. 

Daarnaast werden fluoride en andere mondverzorgingsproducten genoemd als oplossing voor 

het toenemende tandbederf onder de bevolking. Hieronder zullen we zien hoe de 

zeepfabrikant Dobbelman een opmerkelijk initiatief nam om te kunnen voldoen aan de 

tandheelkundige vraag naar een oplossing voor het tandbederf in Nederland.  

 
De zeepfabrikant Dobbelman in Nijmegen 
Hoewel dus vanuit tandheelkundige kring veelvuldig zorgelijke commentaren verschenen 

over de volksziekte cariës – Witthaus sprak zelfs over het faillissement van de 

tandheelkundige preventie in Nederland – kwam het eerste initiatief om het cariësprobleem op 

bredere schaal aan te pakken na 1945 niet vanuit de tandheelkundige verenigingen, maar van 

de kant van de Nijmeegse zeepfabrikant Dobbelman114.  

In 1943 startte Dobbelman met een experiment om de cariësremmende werking van 

tandpasta’s door de toevoeging van fluor te vergroten115. Dobbelman had reeds Castella 

tandpasta op de markt gebracht, maar wilde deze verbeteren. De fabrikant dacht een nieuwe 

afzetmarkt aan te boren als door wetenschappelijk onderzoek zou kunnen worden aangetoond 

dat fluoridehoudende tandpasta’s effectief zouden zijn. Het experiment werd uitgevoerd door 

een groep van Utrechtse onderzoekers, waaronder de tandarts Ch. F.L. Nord, de histoloog H. 

Berkelbach van de Sprenkel, de chemicus en directeur P. Dobbelman, maar ook de net 

afgestudeerde tandarts O. Backer Dirks en de bacterioloog en immunoloog K.C. Winkler116. 

Deze onderzoeksgroep zou later bekend staan als de: ‘Dobbelman werkgroep voor 

wetenschappelijk tandheelkundig onderzoek’117. Het doel was commercieel van aard. Er 

moest namelijk gezocht worden naar een betere tandpasta. Winkler en Backer Dirks waren de 

spil van deze onderzoeksgroep waar velen korter of langer aan hebben meegewerkt. Het 

wetenschappelijk werk van deze groep concentreerde zich op de betekenis van fluoridering 

voor de prophylaxe van cariës118. 

                                                 
114 Hogervorst, Groeneveld en De Stoppelaar, Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap, 1880-2005 (2005) 
66. 
115 Brief van de firma Dobbelman aan Backer Dirks, d.d. 11 april 1952 in: C-DWF/ Dobbelman. 
Sinds 1943 had de Firma Dobbelman, opgericht in 1733, als fabrikant van toiletzepen, cosmetica en 
wasmiddelen, een eigen werkgroep opgericht om de diverse facetten van het cariësvraagstuk te bestuderen. 
116 Brief van de firma Dobbelman aan Backer Dirks, d.d. 11 april 1952 in: C-DWF/ Dobbelman. 
117 O. Backer Dirks, ‘Locale applicatie met fluoriden’ in: NTVT 55 (1948) 130. 
118 Harm W. Snippe, e.a., Catharijnesingel 59. Een bijzonder gebouw met bijzondere bewoners. Impressies ter 
gelegenheid van het 100ste geboortejaar van prof. dr. K.C. Winkler (Utrecht 2008) 78. 
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 De kern van het experiment betrof de toevoeging van natriumfluoride aan tandpasta en 

het nagaan in hoeverre deze toepassing van fluoride beter zou werken dan andere manieren 

van fluoridegebruik in de mond (bijvoorbeeld tabletten). De werkgroep had daarbij twee 

uitgangspunten. Ten eerste schreven de onderzoekers aan fluoride een pre-eruptieve werking 

toe. Dat wilde zeggen een cariëswerend effect op het gebit in wording of tijdens de doorbraak 

van tanden. Ten tweede had fluoride volgens de werkgroep een posteruptieve werking119. 

Daaronder verstonden de onderzoekers de lokale werking van fluoride op de gebitselementen, 

nadat die eenmaal waren volgroeid. De oplosbaarheid van het tandglazuur wordt dan door de 

lokale werking van de fluoride minder. 

 De onderzoekers moeten vanaf 1943 jarenlang ongestoord hebben kunnen werken. In 

1945 werd zelfs begonnen met een eigen klinisch onderzoek naar het effect van de 

fluoridetandpasta op de gebitten van vijfhonderd kinderen120. In 1948 kon de werkgroep tot de 

conclusie komen dat fluoride het meest effectief in tandpasta’s zou kunnen worden gebruikt. 

Bovendien zou het gebruik van fluoridetandpasta goedkoper zijn dan fluoride in andere lokale 

applicaties. 

 Toch meenden zowel de onderzoekers als de fabrikant dat de wetenschappelijke 

bewijsvoering vooralsnog gebrekkig was. Enkele jaren later moest men erkennen dat er te 

vroeg was gejuicht121. In 1952 gaf Dobbelman officieel toe dat de natriumfluoride in de 

tandpasta’s niet goed werkte – evenmin als alle andere toevoegingen die waren uitgeprobeerd. 

In de jaren daarop zou het onderwerp van de fluoridetandpasta in vakkringen slechts 

sporadisch ter sprake komen en bleven ook commerciële initiatieven tot de ontwikkeling van 

fluoridetandpasta’s vruchteloos. Backer Dirks zelf bleef na de mislukte experimenten de 

gehele jaren vijftig sceptisch en maande zijn collega’s zelfs tot ‘grote voorzichtigheid’122. 

 De tandartsen raakten in het naoorlogse Nederland door de berichtgeving in het 

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde geleidelijk bekend met allerlei proeven en 

                                                 
119. Aldus in de informatiebrief van Dobbelman, d.d. 7 oktober 1948 in: C-DWF/ Dobbelman; Brief van de firma 
Dobbelman aan Backer Dirks, d.d. 7 oktober 1948 in: C-DWF/ Dobbelman. 
120 Brief van de firma Dobbelman aan Backer Dirks, d.d. 7 oktober 1948 in: C-DWF/ Dobbelman. 
121 In de nieuwsbrief wordt voor het positieve resultaat zonder verdere ondersteunende literatuur verwezen naar 
de naam Lukomsky. Voor de negatieve equivalent wordt verwezen naar Bibby. 
122 Brief van de firma Dobbelman aan J.J. Backer Dirks, d.d. 11 april 1952 in: C-DWF/ Dobbelman, f. 2. In 
diezelfde brief benadrukte Dobbelman wel dat ondanks dit mislukte experiment er toch meerwinst had gezeten in 
de onderzoeken: ‘Van dit negatief resultaat hebben wij U op de hoogte willen brengen, vertrouwende dat de 
Nederlandse professie deze loyale wijze van mededeling zal weten te waarderen. Dit te meer omdat dit werk aan 
de andere zijde toch ook een positief, een zeer verblijdend en bevredigend resultaat heeft opgeleverd, namelijk 
een volkomen verantwoorde methodiek voor het onderzoek naar de waarde van cariesremmende middelen’; O. 
Backer Dirks, ‘XIIe congres van de F.D.I. te Rome, 7-14 september 1957. Cariës, etiologie, pathologie en 
preventie in: NTVT 65 (1958) 207.  
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praktijkervaringen met fluoride in het buitenland. Bovendien zorgde het – typisch 

Nederlandse kenmerk van de public health – gebrek aan centrale aansturing van de openbare 

gezondheidszorg ervoor dat tandartsverenigingen, met name in de grote steden, zelf aan de 

slag gingen met een in hun ogen succesvolle fluorideapplicatie. Zo maakte de 

schooltandverzorging in Amsterdam gebruik van lokale fluorideapplicaties bij schoolkinderen 

ter voorkoming van cariës. Vanuit de Amsterdamse vereniging tot bevordering der 

Tandheelkundige verzorging van Ziekenfondsverzekerden (A.T.Z) werd onder ouders via 

voorlichting draagvlak gecreëerd voor de verstrekking van fluorideapplicaties aan de 

schoolgaande jeugd123. In 1949 vonden de eerste experimenten met fluorideapplicaties plaats 

in Wassenaar124. Vanaf het schooljaar 1955 deelde men in Amsterdam standaard 

fluortabletten uit aan de schoolgaande jeugd125. 

Het gebrek aan succes bij de ontwikkeling van fluoridetandpasta als preventief middel 

in de jaren vijftig zou na 1950 de voorstanders van de drinkwaterfluoridering in de kaart 

spelen. In hoofdstuk drie zullen we zien dat omgekeerd de fluoridetandpasta’s in de jaren 

zeventig weer volop in de belangstelling komen, juist op het moment dat de 

drinkwaterfluoridering als preventief middel in diskrediet raakte. 

 

Een Angelsaksische oriëntatie 
In de periode van de wederopbouw raakte Nederland niet alleen in politiek, maar ook in 

wetenschappelijk opzicht sterk gericht op de Angelsaksische wereld en dan vooral op de 

Verenigde Staten. Dat gold ook voor de tandheelkunde. Er was sprake van een sterke afkeer 

van Duitsland. De attitude ten opzichte van de voormalige bezetter kwam onverbloemd naar 

voren in het bevrijdingsnummer van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Het 

erelid van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT), Ch.F.L. 

Nord, schreef in het bevrijdingsnummer een niets aan de verbeelding overlatend betoog dat de 

Duitse (wetenschappelijke) wereld tenminste voor de komende vijfentwintig jaar zou moeten 

worden gemeden: ‘Wij hebben in de afgeloopen jaren noodgedwongen de Duitschers van 

nabij leeren kennen en dit heeft tengevolge gehad, dat wij te hunnen opzichte vervuld zijn met 
                                                 
123 Brummelkamp, De geschiedenis van het tandartsen beroep vanaf 1940 (2000) 19; informatie van de A.T.Z. en 
G.G. & G.D aan de ouders of verzorgers van de leerlingen van de eerste klassen van de lagere school, 
‘Schooltandverzorging’ in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 565.  
124 Kalsbeek en Backer Dirks, ‘Fluorium, fluoor, fluor, fluoride’ NTVT 100 (1993) 125-129. 
125 Vanaf 1951 was de schooltandverzorging in Amsterdam voor de leerlingen van alle lagere scholen tot stand 
gekomen. Op 7 maart 1955 besloot de Contact-Commissie voor de schooltandverzorging om ‘fluoorapplicatie’ 
als algemene maatregel af te kondigen voor komende leerlingen van de lagere scholen in Amsterdam; brief van 
de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst aan het hoofdbestuur van de NMT, d.d. 17 januari 1957 
in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 565.  
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gevoelens van zóó onuitsprekelijke verachting en zóó onzegbare walging, dat het ons niet 

mogelijk is hen in een nabije toekomst ook maar formeel de hand te drukken’126. Het contact 

met Duitsland in het dagelijks verkeer, maar ook op het wetenschappelijke vlak moest worden 

verbroken. Een volgende generatie zou volgens Nord maar moeten uitmaken of er weer 

contact gezocht zou kunnen worden met de Oosterburen127. 

De visie van Nord werd in de kring van tandartsen vrij algemeen gedeeld. Alleen al 

daarom is het niet verwonderlijk dat de Nederlandse tandheelkunde zich meer ging richten op 

de Angelsaksische wereld. Maar er waren ook wetenschappelijke redenen voor de nieuwe 

oriëntatie. De hoofdredacteur  van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde P.H. 

Buisman schreef in 1945 in een redactioneel commentaar van het bevrijdingsnummer dat de 

Nederlandse tandheelkundige wereld jarenlang in een wetenschappelijk isolement had 

geleefd:  

 

‘Vooral na de deelneming van de Verenigde Staten aan den oorlog tegen het Derde Rijk 
werden de bezette gebieden geheel afgesneden van de literatuur der Angelsaksische landen 
om eenige jaren lang in volslagen onwetendheid te blijven van wat in het land der 
onbegrensde en onbelemmerde mogelijkheden, op tandheelkundig gebied aan vorderingen in 
de tijdschriften was neergelegd. Na de dramatische Septemberdagen van het vorige jaar werd 
de afsluiting op alle gebied, dus ook op het onze, volkomen’128. 

 

                                                 
126 Ch. F. L. Nord, ‘De wereld en Duitschland’ in: Bevrijdingsnummer. NTVT 52 (1945) 6; Tandartsengids, 
1954-1955 (Den Haag, 1954) 34 (uitgave van de NMT). 
127 Nord, ‘De wereld en Duitschland’ (1945) 7; Het standpunt van Nord is opmerkelijk als men de positie van de 
NMT tijdens de bezetting in ogenschouw neemt. De historica en tandarts Liselotte Brummelkamp – die het 
haalbaarheidsonderzoek heeft verricht voor een promotie over de geschiedenis van de tandheelkunde na de 
Tweede Wereldoorlog – heeft in haar rapport De geschiedenis van het tandartsen beroep vanaf 1940. Een 
verkenning (Haalbaarheidsonderzoek, Amsterdam 2000) geconstateerd dat van de bijna 1500 tandartsen bij 
aanvang van de oorlog slechts enkele tientallen weigerden iets met de Tandartsenkamer te maken te hebben. 
Volgens Brummelkamp besloot de NMT in eerste instantie weliswaar dat er geen contributie betaald mocht 
worden aan de Tandartsenkamer, maar trok de beroepsorganisatie deze bepaling later weer in. Aan deze 
collaboratie van de NMT en haar tandartsen lagen drie redenen ten grondslag. Ten eerste waren alle tandartsen 
toch al automatisch lid op grond van hun beroepsuitoefening als tandarts. Daarnaast profiteerden de tandartsen 
van het door de Duitsers ingevoerde ziekenfondsstelsel. Ten slotte waren de tandartsen volgens Brummelkamp 
afhankelijk van de verstrekking van goud door de bezetter voor de praktijkvoering, aldus Brummelkamp, De 
geschiedenis van het tandartsen beroep vanaf 1940. Een verkenning (Haalbaarheidsonderzoek, Amsterdam 2000) 
10, 11 in: C-DWF/ lemma tandartsen.  
 In een commentaar van het Bevrijdingsnummer NTVT bagatelliseerde de redactie in 1945 de deelname 
van tandartsen aan de Tandartsenkamer: ‘De bevrijding beteekent tevens opheffing van den gedwongen stilstand 
van het organisatorisch apparaat, dat in de Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde belichaamd is. Wel 
was deze door den bezetter ontbonden en vervangen door de Tandartsenkamer, maar het volslagen gemis aan 
levensvatbaarheid van deze opgedrongen nazi-instelling en het algeheel gebrek aan medewerking van de 
tandartsen, stempelden haar tot een hol gebaar’, aldus: P.H. Buisman, ‘Na de bevrijding’ in: Bevrijdingsnummer 
NTVT 52 (1945) 3.  
128 Buisman, ‘Na de bevrijding’ (1945) 3. 
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Buisman en anderen kwamen na de bevrijding al snel tot de ontdekking dat er in de Verenigde 

Staten in de voorgaande jaren vele nieuwe inzichten en technische mogelijkheden tot 

ontwikkeling waren gekomen. Een belangrijke inspiratiebron daarbij was een bijna een maand 

durend tandheelkundig congres dat plaatsvond in het Amsterdamse Hotel American en de 

aula van de Universiteit van Amsterdam van 15 juli tot 10 augustus 1946. In deze weken 

gaven diverse docenten van het Evans Institute van de University of Pennsylvania een groot 

aantal lezingen, cursussen en workshops129. Tijdens het congres, dat deel uitmaakte van de 

zogenaamde Ivory Cross Expedition, werden de Nederlandse tandartsen belangeloos 

bijgepraat door hun Amerikaanse collega’s op het gebied van de nieuwste ontwikkelingen van 

tandheelkundig onderzoek130. Op dit congres maakten de Nederlandse tandartsen ook voor het 

eerst kennis met het nieuwste onderzoek op het gebied van de cariësprofylaxe: de 

drinkwaterfluoridering. Zo valt in het congresverslag te lezen dat in de Verenigde Staten een 

experiment plaatsvond waarbij ‘van twee steden ter weerszijden van de Hudson, met gelijke 

leefomstandigheden van de bevolking, (….) één fluoor aan het leidingwater (wordt) 

toegevoegd ten einde na verloop van tijd de cariëspreventie vergelijkenderwijs te kunnen 

vaststellen’131. Vanaf dat moment behield het onderwerp van de drinkwaterfluoridering via 

boekbesprekingen in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde de aandacht van het 

tandheelkundig publiek. 

 

Gevolgen Ziekenfondsbesluit voor de tandheelkundige zorg 
Naast het vele wetenschappelijk nieuws dat de Nederlandse tandartsen in de eerste jaren na de 

bevrijding tot zich moesten nemen, moest men leren omgaan met de ingrijpende wijziging 

van de financiering van de zorg. In 1941 was namelijk – op bevel van de rijkscommissaris A. 

Seyss Inquart – naar Duits voorbeeld de verplichte ziekenfondsverzekering in Nederland tot 

stand gekomen132. Met dit zogeheten Ziekenfondsbesluit kwam in één klap een einde aan een 

jarenlang voortslepend debat over de noodzaak van een nationale ziektekostenverzekering. 

                                                 
129 Deenik, Tussen de regels terug (2003) 66, 67. 
130 Redactioneel Gedeelte, ‘De cursus van de Amerikaansche docenten. 15 juli tot 10 augustus 1946’ in: NVTV 
43 (1946) 247-255. Dit congres vond plaats van 15 juli tot 10 augustus 1946 in Hotel American en de aula van 
de Universiteit van Amsterdam, toentertijd nog gevestigd in de Oude Manhuispoort (ook wel de Poort genaamd). 
In deze weken stelden diverse docenten van het Evans Institute van de University of Pennsylvania zich 
belangeloos beschikbaar om de achterstand van de Nederlandse tandartsen weg te werken, aldus Deenik in 
Tussen de regels terug (2003) 66. Met dank aan Péjé Knegtmans, Universiteitshistoricus van de UvA, 
betreffende verzoek om informatie over de aula’s van de UvA. Brief van H.A. Edeler aan P.J. Knegtmans, d.d. 
24 januari 2008 waarop een antwoord kwam per e-mail d.d. 29 januari 2008 in: C-DWF/ Ivory Cross Expedition. 
131 Redactioneel gedeelte, ‘De cursus van de Amerikaansche docenten’(1946) 253. 
132 Deze ziekenfondsregelgeving bleef van kracht tot 1966. In dat jaar kwam onder minister G.M.J. Veldkamp 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid de Ziekenfondswet tot stand. 
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Over het invoeren van een landelijk ziekenfondssysteem was in Nederland al sinds de jaren 

twintig fel gediscussieerd, maar zonder uitzicht op enig politiek besluit. In de 

Reichsversicherungsordnung hadden de Duitse verzekerden recht op tandheelkundige hulp, 

met name voor gebitsziektes133. In het Nederlandse Ziekenfondsbesluit werd deze zorg op 

vergelijkbare wijze geregeld134. Volgens het Ziekenfondsbesluit was er voor de invoering van 

de tandheelkundige zorg geen nieuwe wettelijke erkenningsregeling nodig135. 

Het ziekenfondsbesluit had verstrekkende gevolgen voor de tandartsen, de patiënten en 

de ziekenfondsen136. Eén van de gevolgen was dat de gehele Nederlandse bevolking toegang 

kreeg tot (beperkte) tandheelkundige zorg. Dit zorgde eind jaren veertig en in de jaren vijftig 

voor grote capaciteitsproblemen. Het aantal in Nederland werkzame tandartsen was namelijk 

volkomen ontoereikend om de vele nieuwe patiënten van zorg te voorzien137. Bovendien had 

het Ziekenfondsbesluit ook gevolgen voor de financiën. De Utrechtse hoogleraar Tekenbroek 

trad in 1941 op als vertegenwoordiger van de sinds 1914 bestaande beroepsorganisatie voor 

tandartsen, de NMT, bij de besprekingen over de invulling van de tandheelkundige zorg. Hij 

moest tot zijn spijt vaststellen dat volledige verstrekking van tandheelkundige zorg op dat 

moment in 1941 niet mogelijk was138. 

 De explosieve stijging van de tandheelkundige patiëntenpopulatie na 1945 was echter 

niet het enige probleem waarvoor de tandartsen zich gesteld zagen. Ook economische factoren 

maakten goede hulpverlening moeilijk. Aan het begin van de jaren vijftig stelde de NMT vast 

dat veel mensen om financiële redenen niet de zorg kregen die zij verdienden: ‘Helaas wordt 

                                                 
133 Paragrafen 122, 123 en 374 in: Reichsversicherungsordnung (Berlijn 1928), zoals gebruikt in: K.P. 
Companje, ‘Het Ziekenfondsbesluit en de verstrekking van zorg’ in: Idem, ed., Tussen volksverzekering en vrije 
markt. Verzekering van zorg op het snijvlak van sociale verzekering en gezondheidszorg, 1880-2006 
(Amsterdam 2008) 659.Companje, ‘Het Ziekenfondsbesluit en de verstrekking van zorg’ (2008) 658. 
134 In artikel 14 lid 3 van het Tweede Uitvoeringsbesluit. 
135 Companje, ‘Het Ziekenfondsbesluit en de verstrekking van zorg’ (2008) 658. 
136 K.P. Companje, Convergerende belangen: Belangenbehartiging van de zorgverzekeraar in historisch 
perspectief, 1900-2001 (Zeist 2001) 171. 
137 Michiel Hegener, ‘Tandheelkundige zorgverlening’ in: P. Hanedoes ed., Nederlandse Maatschappij tot 
bevordering der tandheelkunde (Nieuwegein 1989) 80; Bij telling in het kaartsysteem van het Steunorgaan der 
NMT. A VIII kaartsysteem van de collega’s die ten gevolge van de bezetting zijn overleden in: C-DWF/ lemma 
Tweede Wereldoorlog, hebben 45 tandartsen de oorlog niet overleefd ten gevolge van de Bezetting. Volgens het 
CBS waren er in 1940 1531 tandartsen, in 1941 1593 tandartsen en 1644 in 1942. Vervolgens ontbreken er 
betrouwbare cijfers, maar het CBS (CBS Statline) weet te melden dat in 1947 de tandartsenpopulatie is 
geslonken tot 1553. Naast de 45 tandartsen die de oorlog niet hebben overleefd kwam de afgenomen 
tandartsenpopulatie ook door het tot stilstand komen van de tandartsenopleiding gedurende de Bezetting en het 
natuurlijk verloop dat niet door nieuwe tandartsen werd aangevuld. De NMT heeft de beschikking over 
afwijkende gegevens. Geteld naar het aantal leden in het Tandheelkundig Jaarboekje van de NMT zijn er in 
1940 maar liefst 1068 tandartsen lid van de beroepsvereniging en is dit in 1946 opgelopen tot 1299 leden en 70 
kandidaat-leden verbonden aan de NMT. Met dank voor het tellen door de archivaris van de NMT, mevrouw 
Marcia Zaaijer, via e-mail van M. Zaaijer aan H.A. Edeler, d.d. 14 augustus 2008. 
138 Companje, Tussen volksverzekering en vrije markt (2008) 660. 
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de tandheelkundige indicatie maar al te vaak doorkruist door economische factoren van de 

zijde van de patiënt. De ontwikkeling der tandheelkunde heeft onvermijdelijk geleid tot een 

stijging der behandelingskosten en juist hierdoor is een kloof ontstaan tussen wat de 

tandheelkunde vermag én de economische mogelijkheden der patiënten’139. Een deel van het 

antwoord, zo wist de NMT in 1956 trots te melden, was volop in ontwikkeling, namelijk de 

‘sociale tandheelkunde’ die zich speciaal op de minder draagkrachtigen richtte. In het 

Nederlandse Tandartsenblad werd de lezer erop gewezen ‘hoe de sociale tandheelkunde in de 

laatste tien jaar een steeds groter veld is gaan beslaan. Hoe geheel anders het jaren geleden 

was, alleen al door het aantal patiënten, vallend onder de regelingen van de sociale 

tandheelkunde. Begonnen als een weinig omvangrijke hulp aan minder draagkrachtigen is zij 

uitgegroeid tot een stelstel, dat thans meer dan driekwart van de bevolking omvat’140. Ook 

waarschuwden de tandartsen elkaar ervoor niet te veel te verzakelijken. Het 

Ziekenfondsbesluit was misschien een sprong voorwaarts geweest, maar het betekende niet 

dat alle noodzakelijke ingrepen nu altijd (volledig) werden vergoed. Men moest daarom 

bereid zijn nu en dan de hand over het hart te strijken:  

 

‘Indien men om dringende redenen in zijn praktijk geen charitas meer kan betonen verarmt 
men geestelijk. (….) Elk mens zal zich steeds weer doelbewust moeten zetten tot het tonen 
van naastenliefde, hetgeen altijd een klein of groot offer betekent. Maar juist het offer helpt de 
mens vormen! Doordat nu de behandeling van hen, die aanspraak mochten maken op 
naastenliefde, in financiële zin uit de charitatieve sfeer geraakte, nam het gevaar toe, dat wij 
in de dagelijkse uitoefening van ons beroep “verzakelijken”.  

 De neiging zou dan kunnen opkomen de charitas in, maar ook buiten ons beroep hoe 
langer hoe meer na te laten. En dat is eveneens armoede, welke leidt tot eenzaamheid’141. 

 

Naast het coulant omgaan met de vergoedingsregels, was preventie van groot belang: 

‘Tientallen jaren geleden werd door de conserverende tandheelkunde het beeld gebruikt, dat 

wanneer in de Grote Kerk op het Marktplein door straatjongens voortduren de ruiten werden 

stukgegooid, het meer zin had de jongens weg te jagen, dan voortdurend de ruiten te laten 

repareren. Tandheelkundig zijn we nog steeds niet verder gekomen dan het gedeeltelijk 

repareren van de ruiten en het lijkt daarom niet zó gek, dat men zich langzamerhand gaat 

beraden of er geen middel is om de jongens weg te krijgen. Zelfs niet in Nederland!’142. 

                                                 
139 Vooraankondiging van het Jubileumcongres van 1954, d.d 1954 in: Nederlandse Maatschappij tot 
bevordering der Tandheelkunde, Nieuwegein, Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 854, f. 1. 
140 ‘Het jaar 1956’ in: NT 11 (1956) 1. 
141 ‘Het jaar 1956’ (1956) 2. 
142 Ch. F.L. Nord, ‘Avontuurlijke tandheelkunde’ in: NTVT 62 (1955) 884. 
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De opleidingen tandheelkunde 
Tegen de achtergrond van de capaciteitsproblemen werd al snel na 1945 zowel bij de 

tandartsen als op het ministerie duidelijk dat het Nederlandse gebit niet gered kon worden 

door slechts curatief te werk te gaan – kiezen en tanden trekken, boren en vullen – maar dat 

preventie, in welke vorm dan ook, een oplossing moest bieden voor het tekort aan 

tandheelkundige zorg. Tegelijkertijd waren velen er ook wel van overtuigd dat het aantal op te 

leiden tandartsen moest toenemen. Het tekort aan tandartsen werd ook veroorzaakt door een te 

geringe capaciteit van de opleiding tandheelkunde. Toen de opleiding tandheelkunde in 

Utrecht direct na de Tweede Wereldoorlog weer openging, wilden 150 studenten zich 

inschrijven maar konden slechts 85 studenten met hun studie beginnen – veel te weinig om 

aan de toegenomen zorgbehoefte te voldoen143.  

De problemen met de tandheelkundige opleiding hadden al direct na de bevrijding de 

aandacht van het kabinet-Schermerhorn-Drees. Op 14 november 1945 stelde de minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen G. van der Leeuw een commissie in die de toekomst 

van het tandheelkundig onderwijs tegen het licht moest houden. Op advies van deze 

Commissie-De Ranitz besloot het kabinet-Beel op 4 augustus 1947 de tandheelkundige 

opleiding in het Academisch Statuut op te nemen en een tweede subfaculteit tandheelkunde in 

Groningen te openen. Er zouden nu niet alleen meer tandartsen worden opgeleid, maar ook 

was de tandheelkunde een volwaardig wetenschappelijke discipline geworden aan de 

Nederlandse universiteit144. Bovendien stond de weg open om het wetenschappelijk 

onderzoek op het gebied van tandheelkunde tot ontwikkeling te brengen145. In januari 1947 

begonnen de colleges van de tandheelkunde opleiding ‘nieuwe stijl’146. Alle hoogleraren 

waren destijds nog professoren afkomstig van de medische faculteit. In Groningen werd in 

1948 met 45 studenten begonnen147. 

De nieuwe academische opleiding duurde twee jaar langer dan de oude 

beroepsopleiding. Het tandartsentekort zou dus nog tot ver in de jaren vijftig een probleem 

                                                 
143 S.R.J. Botenga en E.G.M. Vloet, De achtergronden, ontwikkeling en werking van het ‘vestigingsbeleid’ voor 
tandartsen ( Utrecht 1987) 26. 
144 Van Wiggen, In meer eerbare banen. (1987) 197. 
145 Liselot Brummelkamp, De geschiedenis van het tandartsen beroep vanaf 1940. Een verkenning 
[Haalbaarheidsonderzoek promotieonderzoek, Amsterdam 2000] 17 in: C-DWF/ tandartsen 
146 Interview IV Kwant en Ploos van Amstel, 7 april 2005, Bennekom, 11. 
147 Botenga en Vloet, De achtergronden, ontwikkeling en werking van het ‘vestigingsbeleid’ voor tandartsen 
(1987) 26. 
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blijven148. Vele tandartsen en hulpverleningsinstellingen waren daardoor in de jaren vijftig 

gedwongen naar noodoplossingen te zoeken, zoals het aantrekken van onervaren 

hulpkrachten, mondverzorgsters, dental nurses en ‘hulptandartsen’149. Al met al was de 

aandacht van de gemiddelde tandarts tot 1960 vooral gericht op het bieden van noodhulp en 

de bestrijding van pijn en ander ongemak. De prioriteit van de gewone tandarts lag bij het 

cureren en niet bij preventie zoals in wetenschappelijke en politieke kring wel het geval 

was150. 

 

De spreiding van tandartsen in Nederland 
Iedereen was omstreeks 1950 het erover eens dat Nederland met een groot tekort aan 

tandartsen kampte. Nader onderzoek vanaf 1950 toonde echter dat dit tekort niet gelijkelijk 

over het land was verdeeld151. Het Geneeskundig Staatstoezicht signaleerde al in 1947 dat het 

tandartsentekort vooral bij de hulp aan ziekenfondspatiënten speelde. Zo was bijvoorbeeld in 

de welgestelde forensengebieden, zoals Bloemendaal en het Gooi, het aantal tandartsen per 

duizend inwoners vele malen groter dan in de Zaanstreek die een lagere welstand kende. De 

situatie kwam erop neer dat specifieke gebieden na de Tweede Wereldoorlog geheel 

verstoken waren van tandheelkundige hulp. Het ging hierbij om het noordwesten van 

Groningen, het zuidwesten van Drenthe, het noordwesten van Overijssel, het platteland van 

Noord-Holland, het westen van Utrecht, een stuk van Zuid-Holland, het gebied tussen de 

grote rivieren Maas, Waal en Lek, delen van Noord-Brabant en Limburg en ten slotte het 

grootste deel van Zeeland.  

Deze ongelijke verdeling van de tandheelkundige zorg was eind jaren veertig en begin 

jaren vijftig onderwerp van onderzoek bij sociaalgeografen. Zo stelde de Amsterdamse 

hoogleraar in de sociale geografie, H.D. de Vries Reilingh, in 1949 vast dat in Nederland 

sprake was van een ‘gesegregeerde vorm van tandheelkundige zorgverlening’. In Weerselo 

bijvoorbeeld ‘(bestaat) tandhygiëne alleen bij de notabelen. Bij de verdere bevolking bepaalt 
                                                 
148 De tandarts Margadant voorspelde al in 1947 in het NTVT van 20 december van dat jaar dat het 
tandartsentekort een versnelling zou gaan doormaken onder invloed van een daling van het aantal tandartsen en 
een grotere behoefte aan sociaaltandheelkundige hulp.  
149 Zie daarvoor: Brief van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid aan de Gezondheidsraad, d.d. 14 juli 1947 
in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv. nr. 572. 
150 Zie Dirk Mettes , Routine Oral Examination: towards a patient-tailored risk strategy (Proefschrift, Boxtel 
2008) 9: In the first decades after the Second World War, the epidemic nature of dental caries in the Dutch 
population, together with a relative shortage of oral providers, resulted mainly in emergency interventions to 
prevent and resolve pain and discomfort. Priorities were given to restorative and surgical rather than preventive 
interventions’. 
151 J.J. Visman, ‘De spreiding van de tandartsen over Nederland’ in: Tijdschrift voor economische en sociale 
geografie 7 (1951) 159. 
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zij zich tot het trekken van kiezen, als de pijn te erg wordt. De gebitten zijn dus verwaarloosd 

en daar men zeer van beschuit, koek en zoetigheid houdt, kan men reeds jeugdige mensen met 

“een afgebrand dorp” aantreffen’152.  

Volgens de Utrechtse sociaalgeograaf J.J. Visman had de spreiding van tandartsen 

over Nederland een aantal kenmerken. Naar zijn mening werd het vestigingsklimaat voor 

tandartsen in de jaren veertig voor een belangrijk deel bepaald door het welstandsniveau en de 

differentiatie in sociale- en beroepsstructuur van de plaatselijke bevolking. Het kwam erop 

neer dat waar een arme plattelands- of arbeidersbevolking woonde de tandartsdichtheid laag 

te noemen was153. ‘De dichtheid van tandartsen lijkt vooral groot te zijn in de gebieden, waar 

de bevolkingstoeneming in eerste instantie veroorzaakt is door een uitbreiding van de 

woonfunctie voor beter-gesitueerden’154. Binnen de Randstad blijkt ‘het welstandsniveau dat 

(…) vooral in Bloemendaal en Wassenaar relatief hoog is, dus een zeer belangrijke invloed op 

de vestiging van tandartsen te hebben uitgeoefend’, aldus Visman155.  

Visman stelde in 1951 op basis van deze ongelijke verdeling van zorg vast dat er 

verschillende stadia van ‘dental mindedness’ bij de bevolking waren te onderscheiden: 

gebieden met veel zorg kenden een bevolking die veel waarde hechtte aan een goed gebit en 

gebitshygiëne, terwijl in gebieden met weinig zorg relatief weinig waarde werd gehecht aan 

een gezond gebit en goede gebitshygiëne156. Visman veronderstelde dan ook dat een verlaging 

van de bestaande verschillen in dichtheid aan tandartsen tevens het verschil in dental 

mindedness zou verkleinen: ‘In gebieden met een nog in geringe mate “dental minded” 

bevolking (zal) de aversie van het bezoek van de bevolking aan de (pas gevestigde) tandarts 

op de duur stellig afnemen’157.  

Zo bezien was er dus na de Tweede Wereldoorlog weliswaar een tandartsentekort in 

absolute zin, maar was dit tekort aan mankracht vooral problematisch voor een specifiek deel 

van de bevolking en voor bepaalde gebieden in Nederland158. Het in sociaaleconomische zin 

                                                 
152 Hans Dirk de Vries Reilingh, Sociografie van Weerselo: rapport samengesteld in opdracht van de Stichting 
Maatschappelijk werk ten plattelande (Den Haag 1949) 205. 
153 Visman, ‘De spreiding van de tandartsen over Nederland’ (1951) 164. 
154 Visman, ‘De spreiding van de tandartsen over Nederland’ (1951) 162. 
155 Visman, ‘De spreiding van de tandartsen over Nederland’ (1951) 162. 
156 Visman, ‘De spreiding van de tandartsen over Nederland’ (1951) 160. 
157 Visman, ‘De spreiding van de tandartsen over Nederland’ (1951) 164. 
158 Zo waren er in de late jaren veertig ruim 1500 tandartsen op een bevolking van bijna 10 miljoen 
Nederlanders. Dat betekende dat gemiddeld gezien een tandarts een verzorgingsgebied had van 6250 patiënten, 
ofwel 0,16 uitgedrukt in aantal tandartsen per 1000 inwoners van de bevolking. Ter vergelijk, eind jaren tachtig 
zijn er bijna 7000 tandartsen op een bevolking van 15 miljoen. Dat betekende gemiddeld gezien dat het 
gemiddelde verzorgingsgebied van een tandarts was gedaald tot 2100 patiënten; hetgeen betekende dat het 
promillage van 0,16 in 1948 was gestegen tot 0,48 in 1985 uitgedrukt in aantal tandartsen per 1000. Gegevens 
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gedepriveerde gedeelte van de bevolking was het meest verstoken van tandheelkundige hulp. 

Bij dat deel van de bevolking was dan ook volgens Visman nauwelijks sprake van dental 

mindedness159. 

 

2 Treden in gebaande paden  

 

Op weg naar een verzorgingsstaat 
De opmaat naar de jaren vijftig werd gekenmerkt door het verlies van het koloniale wereldrijk 

dat Nederlands-Indië belichaamde voor de Nederlanden. Het beleid van de drie 

achtereenvolgende kabinetten van de tweede helft van de jaren veertig – Schermerhorn-Drees, 

Beel I en Drees I – stond om die reden niet alleen in het teken van de wederopbouw van het 

verwoeste land, maar ook van de soevereiniteitsoverdracht van Indonesië160. Premier Drees 

verwoordde het verlies van dit Rijksdeel als het ‘gevoel (dat) leeft dat het Nederlands gebied 

is verschrompeld en de adem van grootheid is geweken’161. Eén van de gevolgen van dit 

desolate gevoel onder de bevolking was dat Nederland in de periode 1945-1949 een 

gefrustreerd land was. Deze frustratie kwam onder meer tot uiting in emigratie. Hoewel in 

deze periode ‘slechts’ 56.000 mensen emigreerden, gaf in een opinieonderzoek een kwart van 

de bevolking aan liever het land te verlaten162. De dreiging van de Koude Oorlog en de vrees 

voor een derde wereldoorlog maakten naast de armoede het voor veel Nederlanders dat dit 

land niet meer zo aantrekkelijk was om in te wonen.  

                                                                                                                                                         
ontleend aan de tabellen uit het werk van Botenga en Vloet over De achtergronden, ontwikkeling en werking van 
het ‘vestigingsbeleid’ voor tandartsen. 
159 Opmerkelijk genoeg is over de problematiek van de onevenwichtige verdeling van de tandartsendichtheid in 
het eerste decennium na de Tweede Wereldoorlog weinig terug te vinden in de diverse gedenkboeken van 
tandheelkundige verenigingen, tijdschriften en genootschappen. : F.E.R. de Maar e.a., Van tandmeesters en 
tandartsen, 1877-1977. 100 jaar tandheelkundig onderwijs in Nederland (Amsterdam 1977); P. Hanedoes ed., 
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde, 1914-1989. Een uitgave ter gelegenheid van het 
75-jarig bestaan van de NMT (Amsterdam 1989); F.E.R. de Maar, Een gebit zonder eind. Grepen uit 50 eeuwen 
geschiedenis van de mondhygiëne (Rotterdam 1993); of Jubileumnummer. Nederlands Tijdschrift voor 
Tandheelkunde 100 (1993); Minithema: Tandheelkunde 50 jaar academische studie. Nederlands Tijdschrift voor 
Tandheelkunde 104 (1997). Ook kan worden gedacht aan de recenter verschenen gedenkboeken zoals die van de 
Rotterdamse Tandartsenvereniging: Peter van Hamond, 100 jaar Rotterdamse Tandartsen Vereniging. De 
geschiedenis van de RTV 1901-2001 (Rotterdam 2001); of die van het NTVT samengesteld door Deenik, Tussen 
de regels terug ( 2003) en het gedenkboek van het Tandheelkundig Genootschap samengesteld door Joke D.A.M 
Hogervorst-van Merriënboer, A. Groeneveld en J.D. de Stoppelaar, Gedenkboek Tandheelkunde. Uitgave ter 
gelegenheid van het 125-jarig jubileum van het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap, 1880-2005 (z.p. 
(2005). 
160 www.parlement.com [zoek: kabinetten 1945-heden, red]. 
161 Joshua Livestro, De adem van grootheid. Nederland in de jaren vijftig (Amsterdam 2006) 18. 
162 De Rooy, Republiek der Rivaliteiten (2002) 214. 
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Toch zou er ondanks deze moeilijkheden die zo drukten op de bevolking een klein 

wonder gebeuren. Mede dankzij de Amerikaanse Marshallhulp was het mogelijk de 

wederopbouw van Nederland voortvarend ter hand te nemen. De gezondheidszorg maakte 

integraal onderdeel uit van dit beleid. De gezondheidspolitiek die men na 1945 wilde volgen, 

bouwde voort op gedachten en maatregelen van voor de oorlog en maakte deel uit van een 

lange traditie die teruggaat tot in de negentiende eeuw.  

Deze traditie kreeg voor het eerst vorm in het Engeland van de negentiende eeuw. In 

de eerste decennia van de negentiende eeuw ontstond in Engeland de ‘Sanitary Movement’ als 

een eerste reactie op de slechte volksgezondheid. Dit was een beweging van sociaal bewogen 

artsen die op grond van epidemiologisch onderzoek concludeerden dat er maatregelen 

moesten worden genomen om de volksgezondheid te verbeteren. In Nederland traden vanaf 

1850 op vergelijkbare wijze de hygiënisten op de voorgrond163. In het liberale tijdperk van de 

staatsman Thorbecke kregen de hervormingen van deze sociaal bewogen artsen gestalte164. In 

1865 vond bijvoorbeeld de oprichting van het Geneeskundig Staatstoezicht plaats, na 1870 

kwam de verbetering van de drinkwatervoorziening en de eerste aanleg van riolering op gang 

en in 1872 werd de Wet besmettelijke ziekten van kracht165. Na 1890 kreeg deze eerste aanzet 

tot verbetering een vervolg in nieuwe gespecialiseerde medische organisaties waaronder de 

Gemeentelijke Gezondheidsdiensten, de kruisverenigingen – die zich onder meer bezig 

gingen houden met kraamzorg – en de consultatiebureaus voor zuigelingen en de 

school(tand)artsdiensten. Daarnaast werd vanaf 1918 de sociale geneeskunde als officiële 

discipline in het medisch universitaire onderwijs opgenomen in de vorm van een leerstoel166.  

Op tandheelkundig terrein werd in Rotterdam in 1910 de ‘Nederlandse Vereeniging tot 

bestrijding van het Tandbederf’ opgericht. Men wilde aansluiten bij de strijd tegen de 

besmettelijke ziekten, in het bijzonder de tuberculose: ‘Het tandbederf houdt de genezing van 

tuberculose tegen. Daarbij komt dat een slecht onderhouden mond met zieke tanden de lucht, 

die wij inademen, verpest en aan de kiemen van vele ziekten gelegenheid biedt zich te 

vestigen en het lichaam te besmetten. Het tandbederf wordt bestreden door het rein houden 

van mond en tanden en door het herstellen van zieke tanden. Om dit met goed gevolg te 

                                                 
163 E.S. Houwaart, De hygiënisten. Artsen, staat en volksgezondheid in Nederland, 1840-1890 (Groningen 1991). 
164 De Geneeskundige Staatsregeling van minister Johan Rudolf Thorbecke (een broer van Dr. Herman 
Christiaan Thorbecke die als medicinae doctor zich ook wel eens op tandheelkundig gebied begaf door en 
passant eens een kies te trekken) regelde in 1865 de instelling en werking van het Geneeskundige Staatstoezicht, 
het verkrijgen van de bevoegdheid van geneeskundige, de uitoefening der geneeskunst en de farmaceutische 
zorg. 
165 Den Dekker, Sociale tandheelkunde (2004) 24. 
166 Mackenbach, ‘Sociale Geneeskunde en “public health” ’(2003) 451, 452.  
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kunnen doen behoort er zeer vroeg mee begonnen te worden, namelijk in de schooljaren’167. 

De vereniging werd in 1933 voortgezet als het Ivoren Kruis met als doel ‘het Nederlandsche 

volk betere begrippen bij te brengen omtrent de noodzakelijkheid eener goede mond- en 

tandverzorging’168. 

Zoals eerder vermeld, stond politiek Den Haag na de oorlog bol van de 

toekomstplannen, ook voor de gezondheidszorg. Maar liefst drie commissies en rapporten 

waren richtinggevend voor de gezondheidszorg in de wederopbouwperiode. Naast de 

Commissie-Van Rhijn en de Commissie-Banning was er de eveneens eerder genoemde 

Commissie-De Ranitz die wist te bewerkstelligen dat via het Academisch Statuut van 1947 de 

discipline tandheelkunde een academische studie werd169. Hoe verschillend van aard deze 

commissies ook waren, ze waren alle gericht op de opbouw van de sociale zekerheid, op 

organisatie van de zorg en op wettelijke regelingen, maar niet op de inhoud en het bestuur van 

de (curatieve) gezondheidszorg.  

Eén van die plannen was afkomstig van de econoom en jurist A.A. van Rhijn. 170 Van 

Rhijn was oorspronkelijk lid van de CHU maar was inmidddels toegetreden tot de nieuwe 

PvdA. Zoals reeds vermeld, had Van Rhijn zich laten inspireren door het rapport van de 

econoom sir William Beveridge, maar ook door de ‘Four Freedoms’-toespraak uit 1941 van 

de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt171. Naast de klassieke vrijheden van 

meningsuiting en geloofsovertuiging introduceerde Roosevelt twee nieuwe vrijheden die 

alleen door een actieve overheid zouden kunnen worden gewaarborgd. Het ging hierbij om de 

vrijwaring van angst en de vrijwaring van armoede. De Amerikaanse president vatte deze 

twee vrijwaringen op als een expliciete taak voor de overheid. Men moest daarbij denken aan 

uitbreiding van het aantal mensen dat gebruik zou kunnen maken van pensioen- en 

werkloosheidsregelingen. Ook de vergroting en toegankelijkheid tot medische zorg behoorden 

tot de vier vrijheden naast vrijheid van meningsuiting en geloofsovertuiging172. Beveridge had 

het idee van Roosevelt van ‘freedom from want’ als basis genomen voor de ambitie om alle 

vormen van menselijk ongeluk uit te bannen. Dit was vervolgens weer de basis voor de 

rapporten van Van Rhijn. 

                                                 
167 Vereeniging tot Bestrijding van het Tandbederf, ‘Aan het Nederlandsche Volk’ in: NTVT 17 (1910) 50. Aan 
het begin van de twintigste eeuw meenden veel tandartsen dat één van de gevolgen van tandbederf was dat 
ziektekiemen gemakkelijk toegang konden krijgen tot het menselijk lichaam. 
168 Den Dekker, Sociale tandheelkunde (2004) 55, 56; NTVT 17 (1910) 49; NTVT 54 (1947) 30. 
169 A.A. van Rhijn, Sociale Zekerheid (Londen 1945).  
170 Livestro, De adem van grootheid (2006) 178-182. 
171 Livestro, De adem van grootheid (2006) 178, 179. 
172 Livestro, De adem van grootheid (2006) 178, 179. 
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Uit het werk van de Commissie-Van Rhijn kwam in de periode 1946-1960 belangrijke 

wetgeving voort. Allereerst de Noodvoorziening Ouden van Dagen (de Noodwet-Drees) in 

1947 die in 1957 werd vervangen door de Algemene Ouderdomswet, de Werkloosheidswet 

van 1951 en de Algemene Weduwen- en Wezenwet van 1959. Het werk van de Commissie-

Van Rhijn vormde het theoretische, politieke en juridische kader voor wetgeving en beleid dat 

de sociaaldemocraat Piet Muntendam in 1949 aantrof toen hij werd benoemd tot directeur-

generaal van Volksgezondheid op het ministerie van Sociale Zaken.  

 
Van ‘dwang’ naar ‘drang’ bij de Kropcommissie 
De eerste discussies over de drinkwaterfluoridering in Nederland vonden plaats in de context 

van de wederopbouw van de openbare gezondheidszorg. Bij die wederopbouw stonden 

omstreeks 1950 de bestrijding van de tuberculose en landelijke inentingsmaatregelen in de 

vorm van een Rijksvaccinatieprogramma in het centrum van de belangstelling. Ook het 

‘kropvraagstuk’ – krop staat tegenwoordig bekend als struma – was een belangrijk onderwerp 

in de discussie over collectieve preventie173. Na veel discussie in de jaren twintig had de 

Gezondheidsraad al in 1932 een commissie gevormd die de minister adviseerde om ter 

voorkoming van de schildklieraandoening jodium aan het drinkwater toe te voegen, 

afhankelijk van het lokale jodiumgehalte. De Gezondheidsraad had gekozen voor het 

verhogen van het jodiumpeil in het drinkwater en niet voor de toevoeging van jodium aan 

keukenzout als goedkoopste en meest doeltreffende methode om de gehele bevolking te 

bereiken. Na dit advies werd er een zogeheten Kropcommissie gevormd met de opdracht om 

voorlichting te geven en de ontwikkelingen op het gebied van struma te blijven volgen174. In 

1941 werd om economische redenen – er was volgens de bezetter een tekort aan jodium – 

gestopt met de jodering van het drinkwater. In plaats daarvan werden er lokale applicaties 

voorgesteld; eerst toevoeging aan het keukenzout (Jozo) en later in gemeenten waar struma 

veel voorkwam toevoegingen van jodium aan het broodzout. Na de Tweede Wereldoorlog 

werd deze maatregel voortgezet en zelfs in 1960 – op advies van de Kropcommissie – 

wettelijk verplicht gesteld. 

De historicus van de Gezondheidsraad, R.B.M. Rigter, stelt dat het tot 1966 normaal 

was dat de Gezondheidsraad de minister adviseerde om maatregelen verplichtend aan burgers 

op te leggen. Voorbeelden van zulke ‘dwangmaatregelen’ waren het verplicht onderzoek op 

tuberculose onder schoolgaande kinderen en onder patiënten voorafgaand aan opname in het 

                                                 
173 Struma is een synoniem voor een gezwel ten gevolge van de ziekte krop waarbij er een ziekelijke opzwelling 
plaatsvindt van de schildklier. 
174 Rigter, Met raad en daad (1992) 146, 147. 
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ziekenhuis, maar ook de verplichte toevoeging van jodium aan het broodzout en verplichte 

toevoegingen van de vitamines A, C en D aan voedingsmiddelen175. Het is belangrijk zich te 

realiseren dat al deze collectief toegepaste, ongevraagde en soms wettelijk verplichte 

toevoegingen aan drinkwater en voedingsmiddelen vrijwel zonder problemen en bezwaren in 

Nederland voor 1950 ingang hadden gevonden, toen de fluorideringsdiscussie in Nederland 

een aanvang nam. 

In het public health model van 1950, waarin een grote nadruk werd gelegd op 

collectieve, en ten dele verplichte preventiemaatregelen tegen volksziekten, lagen het 

kropvraagstuk en cariësvraagstuk – respectievelijk de jodering en de fluoridering van 

drinkwater – in elkaars verlengde. De bespreking van de drinkwaterfluoridering zou om die 

reden in eerste instantie plaatsvinden in de Struma-commissie van de Gezondheidsraad.  

We zullen nog zien dat voor veel gemeenten juist toevoeging van jodium aan het 

broodzout een precedent vormde voor de toelaatbaarheid van de ‘gedwongen’ fluoridering 

van het drinkwater. Met andere woorden, er was in de jaren vijftig van de twintigste eeuw 

sprake van een krachtige traditie van openbare gezondheidszorg waarbinnen de 

drinkwaterfluoridering moeiteloos tot ontwikkeling leek te kunnen komen.  

 

Wederopbouw van de openbare gezondheidszorg 
Bij de wederopbouw stond men ook op het terrein van de (openbare) gezondheidszorg voor 

de enorme taak de verwoeste medische infrastructuur, gebrek aan ziekenhuisbedden en de 

achterstallige medische zorg weg te nemen176. De organisatie van de openbare 

gezondheidszorg berustte vrijwel geheel op de collectieve aanpak van individuele problemen. 

Concreet kwam het erop neer dat het preventief gezondheidsbeleid was gericht op het 

tegengaan van besmettingsgevaar bijvoorbeeld bij tuberculose. Een collectieve aanpak door 

middel van massale opsporingsprogramma’s en collectieve vaccinatie tegen bijvoorbeeld 

pokken, tetanus en kinkhoest werden dan ook als vanzelfsprekend en efficiënt gezien.  

De wederopbouw van de openbare gezondheidszorg stond daarom in deze periode in 

het teken van de bestrijding van besmettelijke ziekten177. Kenmerkend was de 

tuberculosecampagne in de jaren vijftig, waarbij de (verzuilde) kruisverenigingen de 

tuberculose in een vroeg stadium trachtten op te sporen door vrijwel de gehele bevolking aan 

                                                 
175 Rigter, Met raad en daad (1992) 324. 
176 Joshua Livestro, De adem van grootheid. Nederland in de jaren vijftig (Amsterdam 2006) 66-70; Kees van 
den Oord, ‘Nederland verandert’ in: Charles de Mooij, René Kok en Erik Somers ed., Het jaren 50 boek (Den 
Bosch, Den Haag en Zwolle 2004) 206. 
177 Livestro, De adem van grootheid (2006) 67. 
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röntgendoorlichting te onderwerpen. Deze aanpak was succesvol te noemen getuige de grote 

afname van sterfgevallen ten gevolge van tuberculose in deze periode178. De bereidwilligheid 

van mensen om mee te werken aan overheidsprogramma’s was groot. Hoewel de burger niet 

in alle gevallen wettelijk verplicht was om mee te werken, was de morele druk groot om zich 

bijvoorbeeld te laten doorlichten voor tuberculose in het algemeen belang. Zelden werd de 

collectieve medewerking ter discussie gesteld. Als burger werkte men in de eerste plaats mee 

voor het belang van de gemeenschap en niet zozeer voor de eigen individuele gezondheid. Het 

besmettingsgevaar was het belangrijkste gevaar dat ingedamd moest worden. 

Het Rijksvaccinatieprogramma van 1953 – gerichte op de preventie van difterie, 

kinkhoest en tetanus – is in dit verband een ander voorbeeld. Door middel van de landelijke 

inenting van alle kinderen trachtte men de kinderziekten – vanaf 1957 aangevuld met polio – 

te voorkomen en met succes zoals later zou blijken179. Deze overheidsmaatregel was evenmin 

als de doorlichting voor tuberculose dwingend aan alle burgers opgelegd. De regering had de 

aanbeveling van de Gezondheidsraad om doorlichtingen voor tuberculose verplicht te stellen 

afgewezen. Ook de poliovaccinatie werd in 1957 niet verplicht gesteld180.  

Ondanks het ten dele vrijwillige karakter van de preventieve gezondheidszorg, 

ontstond politiek gezien vanaf 1955 steeds meer weerstand tegen de uitoefening van dwang 

bij preventieve gezondheidsmaatregelen. Deze bezwaren waren opvallend genoeg niet gericht 

tegen de jodering van drinkwater of zout en in eerste instantie evenmin tegen de mogelijke 

fluoridering van drinkwater. Hier was volgens de gangbare opvatting eerder sprake van 

‘drang’ dan van ‘dwang’. De historicus Rigter oppert in zijn proefschrift over de 

Gezondheidsraad dat deze verschuiving in perceptie van dwang naar drang bij het krop- en 

cariësvraagstuk wellicht te maken had met het onopgemerkt innemen van jodium en fluoride. 

Het zou volgens zijn visie zo kunnen zijn dat jodium en fluoride subjectief anders werden 

gewaardeerd in deze naoorlogse periode dan het expliciet ondergaan van een medische 

interventie zoals vaccinatie of tbc-diagnostiek181. 

 

 

                                                 
178 De sterfte aan tuberculose in 1948 bedroeg nog 28,3 per 100.000 inwoners, maar in 1964 was deze mortaliteit 
al teruggelopen tot 1,9 per 100.000 inwoners. Ofwel, om in absolute termen te spreken, in 1950 was er nog 
sprake van 16.108 sterfgevallen ten gevolge van tuberculose, terwijl de sterfte in 1959 was gedaald naar 6716, 
aldus CBS Statline. 
179 Livestro, De adem van grootheid (2006) 68. 
180 Rigter, Met raad en daad (1992) 324. 
181 Rigter, Met raad en daad (1992) 324. 
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Tandartsen en collectieve preventie 1945-1950 
Deze actieve politiek van preventief gezondheidsbeleid en de gezondheidsinvesteringen in het 

‘tijdperk der besmettelijke ziekten’ ontgingen de tandheelkundige gemeenschap niet. Hoewel 

de tandartsen het in de jaren veertig nauwelijks eens konden worden over de etiologie van 

cariës en over de juiste behandeling van tandbederf, was iedereen overtuigd van de urgentie 

van het cariësprobleem. Tandartsen beschouwden tandbederf als de grootste volksziekte van 

hun tijd. Zij rekenden cariës op het punt van de verbreiding en de ernst tot de infectieziekten. 

Cariës kon de genezing van andere – besmettelijke – ziekten in de weg zitten. Daarom stak 

het belangrijke woordvoerders van de preventieve tandheelkunde dat gezondheidsautoriteiten 

wel veel aandacht wilden besteden aan allerlei besmettelijke ziekten, maar naar hun mening 

onvoldoende oog hadden voor cariës. 

De voorzitter van het Ivoren Kruis, J.J. Backer Dirks schreef aan het eind van de jaren 

veertig een aanklacht tegen het gebrek aan daadkracht. De geringe politieke en publieke 

belangstelling was volgens hem het gevolg van het feit dat cariës weliswaar een ernstige 

kwaal was, maar dat deze andere burgers niet kon besmetten: ‘In tegenstelling met vele 

andere ziekten, is de tandlijder niet gevaarlijk voor zijn omgeving; in het algemeen gesproken 

gaat men er niet aan te gronde, noch wordt men er invalide door. Zelfs moet men al bijzonder 

pech hebben om in een ziekenhuis te belanden’182. Doordat de gemeenschap geen gevaar liep, 

werd de urgentie van cariëspreventie minder gevoeld, aldus Backer Dirks. 

Backer Dirks en vele andere tandartsen meenden echter dat het tijd was krachtig aan te 

sluiten bij de wederopbouw van de op collectieve preventie gerichte gezondheidszorg. Zij 

zagen er ook geen enkel probleem in om de preventie van cariës in bepaalde opzichten 

verplichtend aan de burgers op te leggen. Zo was men een groot voorstander van de 

Ziekenfondsbepaling die voorschreef dat iedere verplicht verzekerde zich hield aan de 

halfjaarlijkse gebitscontrole183. Als de tandheelkundige patiënt zich niet aan dit nieuwe 

regime zou onderwerpen, dan was deze verplicht te betalen voor de conserverende hulp buiten 

het ziekenfonds om. ‘Bovengenoemde maatregelen uit het oogpunt der volksgezondheid zijn 

zeer toe te juichen, zijn zeer sterke ingrepen van de Overheid op de persoonlijke vrijheid van 

het individu en zouden 20 jaren geleden op hevige tegenstand zijn gestuit. Men had ze als 

onduldbare aanslagen van den Staat op de persoonlijke vrijheid van het individu om over zijn 

eigen lichaam te beschikken gebrandmerkt’, zo kan men lezen in Nederlands Tijdschrift voor 

                                                 
182 J.J. Backer Dirks, ‘De tandarts en zijn sociale taak’ (oorspronkelijk was dit artikel een voordracht gehouden 
in de vergadering van de Vereniging van Nederlandse Tandartsen op 16 september 1947) in: NTVT 55 (1948) 29. 
183 Den Dekker, Sociale tandheelkunde (2004) 82, 84. 

 49



Tandheelkunde184. Men zou in de komende decennia een strijd zien tussen groeiende 

staatsinvloed enerzijds en individuele vrijheid anderzijds, zo vervolgt het artikel. Maar het 

was duidelijk dat ook bij cariës de collectieve aanpak het zou winnen, besluit de auteur. Het 

was omstreeks 1950 duidelijk dat in tandheelkundige kring er voldoende mensen waren die 

graag wilden aansluiten bij de traditie van collectieve, preventieve gezondheidszorg zoals die 

onder het kabinet-Drees door onder meer directeur-generaal Muntendam in de steigers werd 

gezet185. 

 

3 Opwindend nieuws uit Amerika 

 

De eerste publicaties over fluoride 
De meeste historici en tandartsen kennen de drinkwaterfluoridering als een techniek uit de 

twintigste eeuw om cariës in het menselijk gebit te herstellen (mineraliseren) of te voorkomen 

(preventie). Zowel in Nederland als in de Verenigde Staten wordt de drinkwaterfluoridering 

gerekend tot de grote successen van de public health in de twintigste eeuw186. Bovendien 

wordt drinkwaterfluoridering beschouwd als een ‘uitvinding’ die op het conto staat van de 

Verenigde Staten. Toch ligt de oorsprong ervan niet in de twintigste eeuw, maar in de 

negentiende eeuw en zijn de eerste ervaringen met het cariësremmende effect van fluoride op 

het menselijke gebit niet een Amerikaanse, maar een Europese aangelegenheid geweest.  

De geschiedenis van fluoride als cariësremmende stof gaat terug tot het derde kwart 

van de negentiende eeuw187. We horen voor het eerst van fluoride uit de berichtgeving van de 

Duitse arts A. Erhardt uit Emmendingen nabij Freiburg die in 1874 vaststelde dat onder 

invloed van aan het eten toegevoegd fluoride het glazuur van de honden veranderde188. Een 

jaar later werden de bevindingen van Erhardt tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de 

Centralverein Deutscher Zahnärzte echter al weer in twijfel getrokken door G. von 

                                                 
184 H. Bos, ‘Beroepsbelangen. De invloed van het ziekenfondsbesluit op de positie van de tandarts’ in: NTVT 53 
(1946) 146. 
185 Bos, ‘Beroepsbelangen’ (1946) 146. 
186De andere successen zijn: de vaccinaties, bestrijding infectieziekten, veiligheid van de werkplek, gezondere 
moeders en baby’s, veiliger en gezonder voedsel, gezinsplanning, veiligheid van motorvoertuigen, daling van 
sterfte aan hartziekte en beroerte en ten slotte de bestrijding van tabaksgebruik; Centers for Disease Control, 
‘Ten great public health achievements – United States, 1900-1999’ in: MMWR Morb Mortal Wkly Rep 48 (1999) 
241-243. Deze literatuurverwijzing gebruikt in het artikel van: P.J. van der Maas en J.P. Mackenbach, ‘Honderd 
jaar Gezondheidsraad II. ‘Public Health’ in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 146 (2002) 1890-1895. 
Dit artikel is op haar beurt weer opgenomen in de bundel J.A. Knottnerus ed., Honderd jaar Gezondheidsraad: 
een dozijn bespiegelingen (Den Haag 2003) 17-28. 
187 Ring, Dentistry ( 1985) 290.  
188 A. Erhardt, ‘Kali Fluoratum zur Erhaltung der Zähne’ in: Memorabilien – Mschr. Rat. Ärtzte 19 (1874) 359. 
Een Engelse vertaling hiervan is tachtig jaar later gepubliceerd in: Journal of the American Dental Association 
(JADA) 49 (1954) 385. 
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Langsdorf189. Daarna horen we bijna twintig jaar lang niets meer over fluoride. In 1892 

publiceerde Sir James Crichton-Browne, een arts met een grote belangstelling voor 

kindergeneeskunde, een artikel over fluoride in de Lancet190. Hij had gezien dat bij een dieet 

met minder fluoride ‘we may have incurred comparatively feeble and unprotected teeth. I 

think it well worthy of consideration whether the reintroduction….of fluorine in some suitable 

natural form (…) might not do something to fortify the teeth of the next generation’191.  

Tien jaar later – in 1902 – probeerde een Deense farmaceutische fabrikant de verkoop 

van fluoride aan de man te brengen – overigens zonder veel succes192. In het 

promotiemateriaal van de farmaceut werd gesteld dat fluoride het glazuur van het gebit zal 

versterken. In een pamflet werd calciumfluoride in de dagelijkse voeding aangeraden om 

gezonde tanden te krijgen193. De Deense tandartsen wilden deze innovatie echter niet steunen. 

Volgens hen was er onvoldoende bewijs voor het positieve effect van fluoride194. Het zou 

echter niet lang meer duren voordat het wetenschappelijke bewijs van de gunstige werking 

van fluoride op het gebit werd geleverd.  

 

De werking van fluoride: een toevalsbevinding 
Tot 1900 had nog niemand bedacht dat fluoride in het drinkwater een cariësremmend effect 

zou kunnen bewerkstelligen. Maar dat de kwaliteit van drinkwater wel effect kon hebben op 

de gezondheid van het gebit, was al wel duidelijk. In de eerste onderzoeken naar dit effect 

werd gezocht naar een verklaring voor de vlekken en verkleuringen op het tandglazuur die bij 

mensen in specifieke gebieden in de Verenigde Staten konden worden aangetroffen195. Vanaf 

1901 was F.C. McKay, een jonge Amerikaanse tandarts uit Colorado Springs, geboeid door 

dit verschijnsel. Na enkele jaren onderzoek gaf hij in 1908 voor een wetenschappelijke 

bijeenkomst een voordracht waarin hij constateerde dat er vlekken zaten op de tanden van 

kinderen in zijn woonplaats Colorado Springs196. Dezelfde kinderen hadden echter 

tegelijkertijd nauwelijks last van tandbederf197. De door McKay ontdekte gevlekte tanden, die 

ook elders bleken voor te komen, stonden al snel bekend als ‘Colorado (Brown) Stain.’ Meer 

                                                 
189 O. Hübner, ‘Historisches zur Fluorfrage’ in: Zahnärztl. Rdsch. 3&4 (1951) 54. 
190 Wrapson, ‘Artificial fluoridation of public water supplies in New Zealand’ (2005) 17-30. 
191 James Crichton-Browne, ‘An address on tooth culture: Delivered at the annual meeting of the Eastern 
Counties Branch of the British Dental Association at Cambridge on June 22nd 1892’ in: Lancet 140 (1892) 6-10. 
192 Ring, Dentistry (1985) 290. 
193 J.J. Pindborg, ‘En Dansk fluoriderings pjece fra 1902’ in: Tandlaegebladet 69 (1965) 557-561. 
194 Ring, Dentistry (1985) 290. 
195 Crain, Katz en Rosenthal, The politics of community conflict (1969) 15. 
196 De paper Colorado Stain werd in 1908 gepresenteerd op de El Paso County Odontological Society; Ring, 
Dentistry (1985) 290. 
197 Crain, Katz en Rosenthal, The politics of community conflict (1969) 16. 
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in het zuiden van Amerika noemde men dit soort gevlekte tanden ‘Texas Teeth’. Later kwam 

deze vorm van aantasting van de tanden bekend te staan onder de naam ‘Mottled Enamel’198. 

Tegenwoordig staat de aandoening bekend onder de naam fluorose199. Zo ver was McKay in 

1908 echter nog niet. Wel had McKay het idee geopperd dat tandverkleuringen mogelijk 

samenhingen met de plaatselijke watervoorziening. Op dat moment ontbrak het hem echter 

aan de kennis om precies te kunnen determineren welke processen of stoffen deze vlekken 

veroorzaakten200. 

Tien jaar later, in 1918, publiceerde McKay samen met zijn collega-wetenschapper 

G.V. Black het artikel  Mottled teeth, an endemic development imperfection of the teeth, 

heretofore unknow in the literature of dentistry201. In deze publicatie legden beide 

onderzoekers een verband tussen het verschijnsel van ‘Mottled Enamel’ enerzijds en minder 

caviteiten bij de kinderen anderzijds202. Kinderen die gestreepte tanden hadden waren dus 

dezelfde kinderen die nauwelijks aan cariës leden. Black en McKay dachten aan verschillende 

factoren die voor dit verband zorgden, zoals slechte voeding, overconsumptie van 

varkensvlees, melk, kinderziektes, een calciumdeficiëntie en zelfs blootstelling aan radium.  

De publicatie bezorgde McKay veel bekendheid. De gemeentelijke autoriteiten van 

Oakley in de staat Idaho vroegen hem te komen kijken naar de gevlekte tanden van de 

kinderen en op basis van zijn bevindingen een advies uit te brengen. Na onderzoek adviseerde 

McKay om de drinkwatervoorziening van de stad te veranderen. In plaats van het drinkwater 

uit een diepgelegen bron te betrekken zoals tot dusverre gebeurde, werd vervolgens 

gebruikgemaakt van oppervlaktewater. Zeven jaar na deze verandering in de 

drinkwatervoorziening bleken er inderdaad geen nieuwe gevallen van ‘Mottled Enamel’ bij te 

zijn gekomen. McKay kon nu definitief concluderen dat ‘caries was inhibited by the same 

water which produced mottled enamel’203.  

 

 

                                                 
198 McNeil, The fight for fluoridation (1957) 3. 
199 Volgens de De Nieuwe Winkler Prins (editie 1996) kan fluorose worden omschreven als een aandoening die 
ontstaat bij (overmatige) inname van fluoride, hetzij door water, eten of anderszins. De eerste symptomen van 
fluorose beperken zich tot de tanden, de zogeheten zebratanden. Bij een nog hogere overdosering ontstaan er 
afwijkingen aan het skelet. Dit komt plaatselijk voor in onder andere delen van India. In het voornoemde 
historische artikel van Jill Wrapson betoogt zij dat Colorado Brown Stain en dental mottling na 1932 bekend 
werd onder de nieuwe benaming dental fluorosis, ofwel fluorose.  
200 Ring, Dentistry (1985) 290. 
201 Mottled teeth zijn gevlekte tanden. 
202 Ring, Dentistry (1985) 290. 
203 Ring, Dentistry (1985) 290. 
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Het Grand Rapids experiment 
Nadat McKay zijn onderzoeksresultaten wereldkundig had gemaakt, volgden in de Verenigde 

Staten epidemiologen, tandartsen en andere onderzoekers met nieuwe onderzoeksgegevens. 

Uit de hele wereld, en met name in Amerika zelf, kwamen nu berichten over het voorkomen 

van mottled enamel204. In 1931 werd definitief aangetoond dat gevlekt tandglazuur werd 

veroorzaakt door een hoge concentratie van fluoride in drinkwater205. In daaropvolgend 

onderzoek ging men meer in detail kijken naar de werking van fluoride op het menselijke 

gebit. In 1942 rapporteerde de tandarts H.Trendley Dean van het National Institute of Health 

over zijn onderzoek naar de cariësfrequentie in eenentwintig Amerikaanse steden met 

verschillende fluoridegehaltes in het drinkwater206. De studie van Dean bevatte vier 

conclusies. Ten eerste constateerde Dean dat er een duidelijk verband bestond tussen de 

uitbreiding van de tandcariës – gemeten aan het aantal carieuze tanden en kiezen – en de 

fluorideconcentraties in het water. Bij concentraties rond de 1 mg fluoride per liter drinkwater 

vertoonden kinderen tussen de twaalf en veertien jaar slechts de helft zoveel cariës als bij 

kinderen waar de concentratie kleiner was dan 0,2 mg fluoride per liter207. 

Ten tweede concludeerde Dean dat bij concentraties fluoride in het drinkwater boven 

de 1,5 mg per liter het gevlekte tandglazuur duidelijk begon op te treden. Bij nog hogere 

concentraties, 3 mg per liter, ontstond bij ongeveer 10% van de kinderen het echte gevlekte 

glazuur. Een derde conclusie van Dean was dat de grootste bescherming tegen tandbederf 

optrad bij personen die vanaf hun geboorte fluoridehoudend water hadden gebruikt. Als 

laatste concludeerde Dean dat het gevlekte tandglazuur uitsluitend tijdens de ontwikkeling 

van de tanden optrad – het zogeheten humorale effect van fluoride208. Ofwel, de afwijking van 

gevlekt glazuur moest vooral gezien worden als een symptoom van een teveel aan fluoride 

gedurende de kindertijd209.  

Vanaf 1945 werden in Noord-Amerika vier grote studies opgezet om het effect van 

fluoride in het drinkwater aan te tonen. In elke studie onderzocht men twee vergelijkbare 

steden. In de ene stad voegde men fluoride aan het drinkwater toe en in de andere stad niet. 
                                                 
204 Houwink ed., Preventieve Tandheelkunde (1979) 177. 
205 M.C. Smith, E.M. Lantz en H.V. Smith, ‘The case mottled enamel’ in: Science 74 (1931) 244. 
206 Francis A. Arnold, H. Trendley Dean en Elias Elove, ‘Domestic water and dental caries. Effect of increasing 
the fluoride content of a common water supply on the lactobacillus acidophilus counts of the saliva’ in: Public 
Health Reports 57 (1942) 773-780. 
207 J. Wester, Cariëspreventie met fluoriden: rapport uitgebracht door de voorzitter van de Gezondheidsraad aan 
de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid op 1 juni 1960 (Den Haag 1960) 6. 
208 Tegenwoordig neemt men aan dat de belangrijkste werking van fluoride lokaal in de mond zelf is. Zie 
hiervoor uitgebreid: C. van Loveren en G.A. van der Weijden ed., Preventieve Tandheelkunde. Op weg naar een 
doelmatige aanpak (2de druk; Houten/Diegem 2000) 219. 
209 Wester, Cariëspreventie met fluoriden (1960) 6. 
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Op 25 januari 1945 werd onder leiding van Dean het eerste experiment gestart in de staat 

Michigan waarbij de gemeente Grand Rapids werd gefluorideerd en Muskegon de 

controlestad was210. Hiermee was Grand Rapids de eerste gemeenschap ter wereld waar 

fluoride – kunstmatig – was toegevoegd aan het drinkwater met het oog op de 

tandheelkundige gezondheid. Bij dit experiment werden alle schoolkinderen van Grand 

Rapids en de controlegemeente Muskegon gedurende het vijftien jaar durende onderzoek 

jaarlijks klinisch gecontroleerd op de aanwezigheid van cariës211. Reeds in zijn eerste 

publicatie over de studie in Michigan concludeerde Dean dat de ‘Analysis of 1949 dental 

examinations at Grand Rapids shows a reduced amount of dental caries experience when 

compared with the pre-fluoridation rates of 1944-1945. The findings indicate that the 

reduction is most pronounced in the younger age groups whose dentition was largely calcified 

following the addition of one part per million of fluoride (F) to the previously fluoride-free 

public water supply’212. Ook in de jaren daarop bleken de positieve effecten van fluoride op 

het gebit duidelijk meetbaar. In 1955 – tien jaar na het opstarten van het Grand Rapids 

experiment – kon men vrij exact aantonen dat 1 mg fluoride per liter water onschadelijk was 

en 40 tot 50% van het tandbederf zou voorkomen in de leeftijd tot veertien jaar213.  

 

Het Departement van Sociale Zaken raakt geïnteresseerd 
De Amerikaanse onderzoeken bleven niet onopgemerkt in Nederland. Geïnspireerd door het 

Amerikaans onderzoek hadden al in 1936 medewerkers van het Rijksinstituut voor de 

Drinkwatervoorziening, de apotheker en chemicus mevrouw M.E. Stas, L.H. Louwe 

Kooijmans als hoofd van de Chemisch-Bacteriologische afdeling van het Rijksinstituut en 

L.E. van IJssel onderzoekingen verricht naar het fluoridegehalte van het natuurlijke 

Nederlandse drinkwater214. Het drietal had geconstateerd dat het hoogste fluoridegehalte in 

het leidingwater werd gemeten in Hellevoetsluis; namelijk 0,5 mg fluoride per liter. 

                                                 
210 De andere drie experimenten waren gesitueerd in de staat New York waarbij Kingston werd vergeleken met 
Newburgh dat werd gefluorideerd, in de staat Illinois werd Oad Park vergeleken met Evanston dat werd 
gefluorideerd en in Canada in de provincie Ontario werd Sarnia vergeleken met Brantford dat werd 
gefluorideerd.  
211 H.T. Dean e.a., ‘Studies on mass control of dental caries through fluoridation of the public water supply’ in: 
Public Health Reports 65 (1950) 1403-1408; Jan Ekstrand, Ole Fejerskov en Leon M. Silverstone, Fluoride in 
dentistry (Munksgaard 1988) 233. 
212 Dean e.a., ‘Studies on mass control of dental caries through fluoridation of the public water supply’ (1950) 
1408. 
213 Wester, Cariëspreventie met fluoriden (1960) 7.  
214 M.E. Stas, L.H. Louwe Kooijmans en J.J. van IJssel, ‘Onderzoek naar de aanwezigheid van fluor in het water 
in Nederland’ in: Water 21 (1937) No 1 en 2. Een exemplaar van dit vooroorlogse onderzoek is opgenomen in: 
C-DWF/ lemma Stats – Louwe Kooijmans. 
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Doorgaans lag dit percentage in Nederland onder de 0,2 mg fluoride per liter. En direct na de 

oorlog was via het congres van de ‘Ivory Cross Expedition’ in Amsterdam de 

drinkwaterfluoridering ruim onder de aandacht van de Nederlandse tandartsen gebracht.  

 In 1946 achtte de internationaal georiënteerde directeur W.F.J.M. Krul van het 

Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening, die met Trendley Dean in contact stond en hem 

zelfs in Amerika had bezocht, de tijd rijp om aan de net benoemde voorzitter van de 

Gezondheidsraad J.J. Brutel de la Rivière verslag te doen van het onderzoek naar fluoride dat 

zijn medewerkers in 1936 hadden uitgevoerd. Krul wees Brutel de la Rivière erop dat ‘nieuwe 

onderzoekingen in Amerika hebben geleerd dat een te laag gehalte aan Fluor sterk 

bevorderend werkt op het ontstaan van tandcariës. Voorlopig stelt men zich in de U.S.A. op 

het standpunt dat het optimale F-gehalte ongeveer 0,8 à 1 mg/l bedraagt’. En zo vervolgde 

Krul: ‘Enkele waterleidingbedrijven zijn er zelfs al toe overgegaan om het fluorgehalte van 

het water te verhogen’215. Het feit dat was aangetoond dat fluoride een beschermend effect op 

het gebit had en dat zijn medewerkers hadden aangetoond dat het Nederlandse drinkwater een 

relatief laag fluoridegehalte bevatte, riep volgens Krul de vraag op of hier niet sprake was van 

een duidelijk verband tussen de kwaliteit van het Nederlandse drinkwater en het hoge 

percentage tandbederf in het land216. Verwijzend naar de zogenaamde Kropcommissie die de 

Gezondheidsraad in 1932 had ingesteld en die kort tevoren advies had uitgebracht over het 

joderen van broodzout, stelde Krul daarom voor een commissie in te stellen bestaande uit 

hygiënisten, tandartsen, medici en technici op het gebied van de drinkwatervoorziening. Deze 

commissie zou moeten onderzoeken of het veelvuldig voorkomen van tandbederf in 

Nederland niet zou kunnen samenhangen met het door het Rijksinstituut voor 

Drinkwatervoorziening geconstateerde lage fluoridegehalte in het drinkwater217. 

Het is niet geheel duidelijk wat Brutel de la Rivière van Kruls voorstel vond. In elk 

geval is hij niet direct tot actie overgegaan. Mogelijk heeft hij de zaak eerst met anderen 

willen bespreken. Een paar maanden later werd het onderwerp opnieuw onder de aandacht 

van Brutel de la Rivière gebracht, ditmaal door de directeur-generaal Volksgezondheid Van 

den Berg. Hij was in 1947 geattendeerd op de Amerikaanse studies naar het effect van 

fluoride door de Voorburgse mondarts A.G. Sedee. Van den Berg vond deze informatie van 

                                                 
215 Brief van Krul aan de voorzitter van de Gezondheidsraad, d.d. 30 december 1946, in: Nl-HaNA, 
Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 573/lemma Correspondentie. 
216 Brief van Krul aan de voorzitter van de Gezondheidsraad, d.d. 30 december 1946, in: Nl-HaNA, 
Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 573/lemma Correspondentie. 
217 Brief van Krul aan de voorzitter van de Gezondheidsraad, d.d. 30 december 1946, in: Nl-HaNA, 
Gezondheidsraad, 1920-1956, inv.nr. 573. 
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dermate groot belang dat hij de Gezondheidsraad meteen inlichtte en de volgende 

adviesaanvraag deed: ‘De heer A.G. Sedee, mondarts, Koningin Wilhelminalaan 540, 

Voorburg, vestigde mijn aandacht op in Amerika gedane proeven ter bestrijding van 

tandcaries door toevoeging van fluor-natrium aan het drinkwater. Ik zal het zeer op prijs 

stellen Uw advies ter zake te mogen vernemen’218. 

 Het schrijven van Sedee aan de directeur-generaal en de adviesaanvraag van Van den 

Berg aan de Gezondheidsraad kunnen met recht worden beschouwd als de eerste stappen op 

weg naar de drinkwaterfluoridering in Nederland. De eerste bespreking van het onderwerp 

vond plaats in de Strumacommissie van de Gezondheidsraad in het najaar van 1947219. Een 

logisch keus, aangezien deze commissie zich al sinds 1932 in samenwerking met 

waterleidingbedrijven intensief had beziggehouden met het joderen van drinkwater220.  

De uitkomst van deze vergadering moet positief zijn geweest. Bovendien zal nu tevens 

de informatie die Krul bijna een jaar eerder aan Brutel de la Rivière had doen toekomen, zijn 

besproken. In elk geval verzond de secretaris van de Gezondheidsraad alle informatie van 

Krul op 22 december 1947 naar de geneeskundig hoofdinspecteur van de Volksgezondheid, 

C. Banning met het verzoek om een lijst van namen op te geven van personen die volgens 

hem in een nieuw te vormen ‘Commissie ter bestudering van het Fluorvraagstuk’ konden 

zitting nemen221. De commissie zou als volledige naam meekrijgen de ‘Commissie uit de 

Gezondheidsraad inzake de correlatie tussen het fluoorgehalte van het drinkwater en het 

optreden van caries dentium’, kortweg de Fluorcomissie.  

 

Het lijstje van Spoorenberg 
Banning heeft de inspecteur van de Volksgezondheid in algemene dienst, de tandarts L.J.M 

Spoorenberg gevraagd dit verzoek in behandeling te nemen. De keus van Banning om 

Spoorenberg deze zaak te laten behandelen was begrijpelijk. Spoorenberg was een jaar 

tevoren als eerste ambtelijke tandheelkundige functionaris bij de Hoofdinspectie der 

Volksgezondheid aangesteld. Hij stond bekend om zijn affiniteit met de zogenaamde sociale 

tandheelkunde en om zijn grote oratorische vaardigheden. Duidelijk een tandarts die 

overheidsbemoeienis met de gezondheidszorg en allerlei vormen van collectieve preventie 

                                                 
218 Brief van de directeur-generaal van de Volksgezondheid aan de Gezondheidsraad, d.d 27 juni 1947, in: Nl-
HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, inv.nr. 573. 
219 Brief van Kettlitz aan de directeur-generaal van de Volksgezondheid, d.d. 16 juli 1947, in: NL-HaNA, 
Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv. nr. 573 / lemma Instelling Commissie. 
220 Rigter, Met raad en daad (1992) 146, 147. 
221 Brief van Kettlitz aan de geneeskundig hoofdinspecteur van de Volksgezondheid, d.d. 22 december 1947, in: 
NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv. nr. 573/lemma Instelling Commissie. 

 56



graag wilde bevorderen222. Spoorenberg zou zich in de komende jaren als een belangrijke 

stuwende kracht ontpoppen achter het streven tot de invoering van de drinkwaterfluoridering. 

Binnen een maand had hij een lijst met personen gereed. Behalve zichzelf, stelde hij 

voor de professoren Winkler (hoogleraar bacteriologie) uit Utrecht, R. Brinkman (hoogleraar 

fysiologische chemie en fysiologie) en J.N. Tekenbroek (hoogleraar Tandheelkunde en hoofd 

afdeling Materia Technica) uit Groningen, en verder de tandarts J.J. Backer Dirks (voorzitter 

Ivoren Kruis), diens zoon tandarts O. Backer Dirks, die eerder met Winkler voor het eerder 

besproken experiment met fluoride bij Dobbelman had gewerkt, de kristallograaf W.G. 

Perdok uit Groningen en de kinderarts J.H.P Jonxis uit Rotterdam223. 

De Gezondheidsraad wilde een breed samengestelde commissie formeren, en maakte 

daarbij dankbaar gebruik van de suggesties van Spoorenberg. Naast de voorzitter van de 

Gezondheidsraad Brutel de la Rivière, de secretaris van de Gezondheidsraad Kettlitz, de 

directeur-generaal Van den Berg, en de hoofdinspecteur van de Volksgezondheid Banning, 

werden de al genoemde Spoorenberg, Winkler, Tekenbroek, Krul, Sedee en vader en zoon 

Backer Dirks gevraagd224. Verder werden de heer Louwe Kooijmans en mevrouw Stas die 

beide bij Krul in de jaren dertig het onderzoek naar de verschillende fluoridegehaltes in het 

natuurlijke drinkwater hadden uitgevoerd, J.P. Bijl, directeur van het Instituut voor 

Praeventieve Geneeskunde, J.G. de Boer, vertegenwoordiger van het bestuur van de 

Vereniging van Nederlandse Tandartsen, A. ten Bruggencate, vertegenwoordiger van de 

Vereniging van Sociale Tandheelkunde en K.W.H. Leeflang, vertegenwoordiger van het 

bestuur van de Vereniging van Waterleidingbedrijven in januari 1948 uitgenodigd aan de 

beraadslagingen deel te nemen225. 

Kortom, iedereen die in Nederland iets voorstelde op het terrein van fluoride 

onderzoek en drinkwatervoorziening zou aanwezig moeten zijn op de eerste vergadering die 

                                                 
222 ‘Binnenland. L.J.M. Spoorenberg 40 jaar tandarts’ in: NTVT 62 (1955) 880 staat dat: Bovendien was hij ook 
internationaal gezien een vooraanstaand figuur op het gebied van wetenschappelijk tandheelkundig onderzoek 
getuige zijn gepubliceerde onderzoekingen uit 1951: L.J.M. Spoorenberg, ‘Dental public health service in 
Holland. Report to be given at the International Dental Congress, Londen, juli 1952’ in: International Dental 
Journal 2 (sept. 1951) 109-130. Het artikel handelde over de organisatie van Sociale Tandheelkunde in 
Nederland, Engeland en Wales in het kader van werkzaamheden in de (internationale) commissie voor Public 
Dental Services. Hier werd tevens in 1952 & 1953 over gepolemiseerd in het International Dental Journal (aldus 
opgetekend door N.A. Kuipéri, ‘Sociale tandheelkunde en gemeenschapstandheelkunde’ in: Nederlands 
Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde 47 (1969) 406-412). 
223 Brief van Spoorenberg aan Kettlitz, d.d. 29 januari 1948, in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 
2.15.33, inv. nr. 573/ lemma Instelling Commissie. 
224 De door Spoorenberg gesuggereerde namen van Brinkman en Jonxis komen niet voor in het definitieve lijstje 
van commissieleden. 
225 Advies over bestrijding van tandcariës van de Fluorcommissie aan de minister van Sociale Zaken, d.d. 9 mei 
1949 in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv. nr. 573/lemma Instelling Commissie, f. 1. 
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moest plaatsvinden op 24 februari 1948 ten huize van de Gezondheidsraad aan de Dr. 

Kuyperstraat in Den Haag226. Het is overigens opmerkelijk dat de Vereeniging van 

Nederlandsche Tandartsen wel was uitgenodigd voor de eerste commissievergadering, maar 

dat er geen uitnodiging was gestuurd naar de beroepsvereniging van de tandartsen, de NMT. 

Ook het oudste tandheelkundige gezelschap in Nederland, Het Nederlandsch Tandheelkundig 

Genootschap, had geen uitnodiging ontvangen. Er was dus een keuze gemaakt tussen de vele 

belangenverenigingen die in de tandheelkundige wereld bestonden. De NMT had in 1948 nog 

niet de status van officieel gespreksorgaan voor de overheid verworven227. Het lag dus voor 

de hand dat een wetenschappelijke vereniging, de Vereeniging van Nederlandsche 

Tandartsen, werd uitgenodigd en niet de beroepsvereniging NMT.  

Afgezien van een korte briefwisseling tussen J.J. Backer Dirks en de Gezondheidsraad 

over een vermeende persoonsverwisseling tussen hemzelf en zijn zoon O. Backer Dirks, was 

er één opmerkelijke reactie op de uitnodiging voor de eerste vergadering228. Deze brief was 

afkomstig van het overkoepelende orgaan van samenwerkende waterleidingbedrijven, de 

zogeheten Vakgroep Waterleidingbedrijven, die kantoor hield in Amsterdam229. Zij 

antwoordde op 16 februari 1948 liever niet aanwezig te willen zijn op de bewuste bijeenkomst 

in februari, aangezien de drinkwaterfluoridering nog te veel in een wetenschappelijk stadium 

                                                 
226 De keuze voor de Groningse hoogleraren De Boer en Tekenbroek was niet verwonderlijk. Zij waren 
afkomstig uit de zogenaamde ‘Groep Hut’ die tijdens de Tweede Wereldoorlog plannen maakten om het 
tandheelkundige onderwijs in Nederland te reorganiseren C. Booy, ‘Het onderwijs in de tandheelkunde te 
Groningen in de periode 1947-1977’ in: F.E.R. de Maar e.a., Van tandmeesters en tandartsen. 100 jaar 
tandheelkundig onderwijs in Nederland, 1877-1977 (Amsterdam 1977) 111. 
227 Den Dekker, Sociale tandheelkunde (2004) 39. 
228 Brief van J.J. Backer Dirks aan Kettlitz, d.d. 10 februari 1948, in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 
2.15.33, inv. nr. 573/ lemma Instelling Commissie & Brief van de voorzitter van de Gezondheidsraad aan J.J. 
Backer Dirks, d.d. 11 februari 1948, in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33/ inv. nr. 573/lemma 
Instelling Commissie; Naast het feit dat Backer Dirks sr. bang was dat er sprake was van een vergissing in de 
voorletter sprak hij ook de waardering uit voor zijn zoon en achtte hem meer geschikt om zitting te gaan nemen 
in de commissie dan hijzelf: ‘Het doet misschien vreemd aan – maar ik meen toch dat het nuttig is - U erop 
atttent te maken dat mijn zoon, tandarts O. Backer Dirks Utrecht, meer deskundig is op dit terrein dan ik’. Hij 
vervolgde de brief om een mogelijke uitleg te geven voor zijn uitnodiging: ‘Mocht er hier dus sprake zijn van 
een vergissing in de voorletter, dan zou ik mij geenszins gepasseerd voelen, indien U Uw uitnodiging zoudt 
intrekken. In het tegenovergestelde geval hoop ik op Dinsdag 24 Februari de vergadering van de Commissie te 
bezoeken’.Reeds de volgende dag antwoordde de voorzitter van de Gezondheidsraad de heer Backer Dirks sr. al 
dat er noch sprake was van een verkeerde voorletter, noch dat er sprake was van een ‘tegenovergesteld geval’. 
Brutel de la Rivière antwoordde: ‘In antwoord op uw schrijven van 10 Februari j.l. deel ik U beleefd mede, dat er 
geen vergissing heeft plaats gehad bij het verzoek om in de Commissie te willen zitting nemen. Wij maken 
echter dankbaar gebruik van uw medewerking en hebben Uw Zoon ook uitgenodigd’. 
229 Deze Vakgroep was een schepping uit de oorlogsjaren en ondanks zijn legalisatie nadien in de sfeer van de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, herinnerde deze naam velen onaangenaam aan vergaande 
overheidsbemoeienis. In 1952 werd besloten tot oprichting van 'een vrije vereniging', dat wil zeggen de 
Vereniging van Waterleidingbedrijven, vanaf 1954 als Vereniging van Exploitanten van Waterbedrijven in 
Nederland (VEWIN). Vanaf 2000 genaamd de Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Met dank aan José 
Porsius, directiesecretaresse van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (VEWIN) aan Dennis Edeler, 
d.d. 29 augustus 2008. 
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verkeerde230. Bij monde van de secretaris liet de Vakgroep weten dat ‘wanneer het onderzoek 

van het te behandelen vraagstuk zo ver zal zijn gevorderd, dat inderdaad aan toevoeging van 

fluor aan het drinkwater kan worden gedacht en derhalve de belangen der 

waterleidingbedrijven rechtstreeks in het geding komen’ men graag aanwezig wilde zijn’231. 

 

4 De Fluorcommissie 

 

De top van het ministerie wilde de zaak van de fluoridering grondig aanpakken. Voorafgaand 

aan de eerste beraadslagingen van de Fluorcommissie in februari 1948, ontvingen de 

commissieleden een uitvoerig document van de hand van de geneeskundig hoofdinspecteur 

Banning over de ‘volksziekte cariës’232. Banning was een belangrijk man in de 

gezondheidszorg sinds hij in 1939 tot hoofdinspecteur was benoemd. In 1946 was onder zijn 

leiding een rapport over de reorganisatie van de gezondheidszorg uitgebracht dat brede 

politieke steun had verkregen. Hij was voorstander van decentrale, districtsgewijze aansturing 

van de openbare gezondheidszorg, het liefst door middel van het particuliere –lees verzuilde– 

initiatief zoals deze binnen het kruiswerk bestond233. Bannning zou tot aan zijn terugtreden als 

hoofdinspecteur in 1959 ook voor de fluoridering de decentrale aanpak bepleiten. 

Banning stelde dat cariës in Nederland een groot (volksgezondheids)probleem was, 

zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht. Volgens Banning leed 95% van de Nederlandse 

bevolking aan deze ziekte met grote gevolgen voor de kwaliteit van leven van de 

Nederlanders. Het individuele leed van de hoge cariësprevalentie had volgens Banning 

collectieve consequenties: ‘Voor zover de gevolgen worden bestreden, kost dit jaarlijks grote 

bedragen en in de gevallen waarin niet wordt ingegrepen, leidt dit tot verstoring van het 

individuele geluk en vermindering der volkskracht’234. Het individuele ongemak van een 

                                                 
230 Brief van de Vakgroep Waterleidingbedrijven aan de Gezondheidsraad, d.d. 16 februari 1948, in: NL-HaNA, 
Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv. nr. 573/lemma Instelling Commissie. 
231 Brief van de Vakgroep Waterleidingbedrijven aan de Gezondheidsraad, d.d. 16 februari 1948, in: NL-HaNA, 
Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv. nr. 573 /lemma Instelling Commissie. 
232 Brief van Kettlitz aan A.L.J.C. van Hasselt, H.A.J.M. Spoorenberg, A.G Sedee, C. Banning, K,C. Winkler, 
J.J. Backer Dirks, J.N. Tekenbroek, J.P. Bijl, C. van den Berg, Vereniging van Nederlandsche Tandartsen, 
Vakgroep Waterleidingbedrijven, Vereniging van Waterleidingsbelangen, Nederlandse Vereniging voor Sociale 
Tandheelkunde en L.H. Louwe Kooijmans, d.d. 5 februari 1948, in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 
2.15.33/ inv. nr. 573/lemma Instelling Commissie; kortweg zal deze: ‘Commissie uit de Gezondheidsraad inzake 
de correlatie tussen het Fluoorgehalte van het drinkwater en het optreden van de caries dentium’ de (voorloper 
van de) Fluorcommissie worden genoemd. 
233 C. Banning, Rapport inzake reorganisatie van de volksgezondheidszorg. Samengesteld door een kommissie 
onder leiding van geneeskundig hoofdinspecteur C. Banning (Den Haag 1946). 
234 Staatstoezicht op de Volksgezondheid, 21 oktober 1947, in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 
2.15.33, inv. nr. 572/lemma Instelling Commissie. 
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carieus gebit had volgens Banning negatieve gevolgen voor de gemeenschap. Banning toonde 

zich daarom een krachtige vertegenwoordiger van de klassieke openbare gezondheidszorg 

zoals sinds het begin van de eeuw tot ontwikkeling was gekomen235.  

 Banning ging vervolgens in op de wijze waarop in Nederland de tandheelkundige zorg 

was georganiseerd. Volgens hem kon men ‘de middelen die aangewend worden tot cariës-

voorkoming op het ogenblik verdeeld zien in vier hoofdgroepen: ‘1e. de hygiëne van de 

mondholte, 2e. voeding en dieet, 3e. toepassing van verschillende plaatselijk aan te wenden 

geneesmiddelen, 4e. de toepassing van fluoriden. Alhoewel de laatste groep degene is 

waarvoor hier de aandacht wordt gevraagd, mag toch even iets gezegd worden over de andere 

drie. Alhoewel de betekenis en het nut van de reiniging van het gebit meer algemeen tot de 

massa is doorgedrongen en de gunstige resultaten daarvan zijn geconstateerd, hebben de 

bevindingen van recente onderzoekingen toch een bijzonder licht geworpen op de werkelijke 

waarde van de huidige reinigings-opvattingen’236. Eén voor één besprak Banning de 

hoofdgroepen. Zo verwees hij naar onderzoeken die aantoonden dat er wellicht gunstige 

resultaten waren te verwachten van een drastische restrictie in een koolhydraatrijk dieet. Een 

andere mogelijkheid was de toediening van een aantal mineralen en vitamines aan het 

dagelijks dieet. Van de alternatieven bleek volgens Banning alleen de toediening van 

mineralen aan het dieet succesvol te zijn en dan eigenlijk alleen maar fluoride: ‘De meest 

belangrijke en hoopvolle vooruitzichten schijnen op dit ogenblik te liggen op het terrein der 

fluor-behandeling’237.  

 Banning was goed op de hoogte. Hij had het over een ‘fluor-behandeling’ in het 

algemeen, waarbij volgens hem drie toepassingstechnieken beschikbaar waren. Naast de 

drinkwaterfluoridering noemde hij de methode van fluorideapplicaties en het toevoegen van 

fluoride aan tandpasta’s en mondwaters238. Op basis van de studies van Dean uit Amerika 

stelde Banning dat ‘in het algemeen is geconstateerd, dat kinderen, die geregeld drinkwater 

gebruikten dat één of meer fluordelen per miljoen bevatte, een caries-reductie vertoonden van 

50 tot 65%. Deze bevindingen hebben er in de Verenigde Staten toe geleid proeven te nemen 

en op plaatsen waar geen fluor in het water aanwezig was, dit kunstmatig toe te voegen, 

teneinde een mogelijke caries-reductie te controleren en aan te tonen. Het dientengevolge 

                                                 
235 Juffermans, Staat en gezondheidszorg in Nederland (Nijmegen 1982) 143. 
236 Staatstoezicht op de Volksgezondheid, 21 oktober 1947 in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 
2.15.33, inv. nr.573/ lemma Instelling Commissie. 
237 Staatstoezicht op de Volksgezondheid, 21 oktober 1947 in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 
2.15.33, inv. nr. 573/lemma Instelling Commissie. 
238 Staatstoezicht op de Volksgezondheid, 21 oktober 1947 in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 
2.15.33, inv. nr. 573/lemma Instelling Commissie. 
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verkregen cijfermateriaal wees uit, dat de meest gunstige resultaten kunnen verwacht worden 

bij die kinderen welke dit water gebruikten van de geboorte af tot aan de leeftijd van 8, dus 

gedurende de periode van de glazuurgroei’239. Er bestond dus ‘een associatie’ tussen het 

voorkomen van cariës en het fluoridegehalte van het drinkwater, maar Banning wilde nog niet 

zo ver gaan dat hij een causaal verband bewezen achtte. 

Over de werking van plaatselijk aangebrachte fluoride was Banning stelliger: ‘Het 

staat vast, dat de caries-frequentie verminderd kan worden door het gebruik van plaatselijk 

toepassing [van fluoride]. De juiste wijze waarop de behandeling moet worden aangewend om 

optimale resultaten te verkrijgen, is nog niet uitgemaakt’240. Banning ging daarna ook in op 

andere stoffen voor plaatselijke toepassing zoals penicilline, zilvernitraat en ureum. Deze 

mogelijkheden boden volgens Banning zicht op goede resultaten, maar ‘op dit ogenblik echter 

kan geen van deze middelen geschikt genoemd worden om te worden aanbevolen als zeker 

werkend, praeventief middel’241. 

Al met al lijkt Banning de leden van de Fluorcommissie goed te hebben willen 

voorbereiden. Ten eerste door de politieke en ideologische uitgangspunten te verhelderen. Ten 

tweede door een grondig overzicht van de technische mogelijkheden te geven. Ook al ging de 

voorkeur van de geneeskundig hoofdinspecteur van de Volksgezondheid uit naar fluoridering 

van het drinkwater, ook alternatieve fluoridemogelijkheden tot cariësreductie werden 

uitdrukkelijk ter beoordeling aan de commissie voorgelegd. 
 

De eerste vergadering van de Fluorcommissie 
Op 24 februari was het dan zo ver. De eerste commissiebijeenkomst vond plaats in het 

gebouw van de Gezondheidsraad in Den Haag. Zoals Banning had voorgesteld, stonden twee 

onderwerpen op de agenda: de invloed van het fluoridegehalte in het drinkwater op het 

menselijk gebit en de invloed van plaatselijk aangebrachte fluoride op het gebit242. Brutel de 

la Rivière deelde bij aanvang mee dat hij het waardeerde dat het eerste voorstel tot deze 

bijeenkomst was genomen door de heren Sedee en Krul. Vervolgens werden de agendapunten 

van de vergadering behandeld243. 

                                                 
239 Staatstoezicht op de Volksgezondheid, 21 oktober 1947 in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 
2.15.33, inv. nr. 573/lemma Instelling Commissie. 
240 Staatstoezicht op de Volksgezondheid, 21 oktober 1947 in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 
2.15.33, inv. nr. 573/lemma Instelling Commissie. 
241 Staatstoezicht op de Volksgezondheid, 21 oktober 1947 in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 
2.15.33, inv. nr. 573/lemma Instelling Commissie. 
242 ‘Agenda voor 24 februari 1948’ in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv. nr. 573/lemma 
Instelling Commissie. 
243 ‘Notulen van de vergadering van de Commissie uit de Gezondheidsraad inzake de correlatie tussen het 
Fluoorgehalte van het drinkwater en het optreden van caries dentium op 24 februari 1948 te 2 uur in het gebouw 
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 De eerste helft van de vergadering was gericht op de bespreking van de rondgestuurde 

wetenschappelijke literatuur uit Amerika omtrent de werking van fluoride op het menselijke 

gebit. De discussie ging vooral over de preventieve werking van fluoride, het ‘prae-eruptieve’ 

en ‘posteruptieve’ effect dat fluoride kan hebben op het menselijke gebit244. Winkler stelde 

vast dat fluoride moest worden beschouwd als een geneesmiddel.  

De vergadering ging ook uitvoerig in op de manier waarop een eventueel op te zetten 

onderzoek naar de werking van fluoride zou moeten plaatsvinden. Allerlei 

onderzoeksmethoden passeerden de revue. Men kwam tot de conclusie dat twee plaatsen met 

elkaar vergeleken zouden moeten worden. Krul had Bloemendaal en Heemstede in 

gedachten245. Ook over de lengte van het onderzoek waren ideeën. Zo opperde J.J. Backer 

Dirks dat het onderzoek pas zin had als dit tenminste – in navolging van het experiment in 

Grand Rapids – tien jaren duurde. Pas dan konden ‘steekhoudende effecten’ zichtbaar 

worden246.  

Ook sprak men over de testresultaten die al beschikbaar waren in Amerika. Sommige 

leden van de vergadering vonden dat deze onderzoeken wellicht voldoende argumenten 

opleverden om nu al gewoon tot fluoridering in Nederland over te gaan. Voorafgaand hieraan 

moest wel een onderzoek worden ingesteld waarbij in een proefopstelling de techniek van de 

drinkwaterfluoridering zou moeten worden onderzocht. De voorzitter wilde echter 

voorzichtigheid betrachten. Het was namelijk bekend dat een te hoog fluoridepeil in het water 

tot gevlekt tandglazuur zou kunnen leiden. De geruststellende woorden van Winkler dat dit 

eigenlijk alleen maar voorkwam bij kinderen die dicht bij een aluminiumfabriek – waar 

fluoride vrijkwam – woonden, konden de twijfel van de voorzitter niet wegnemen. Hij wilde 

in dit stadium liever geen besluit nemen, ook al was men van mening dat fluoridering goed 

werkte247.  

                                                                                                                                                         
van de Gezondheidsraad’ in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv. nr. 573/lemma Instelling 
Notulen Vergadering, f. 1. 
244 Informatiebrief van Dobbelman, d.d. 7 oktober 1948 in: C-DWF/ Dobbelman. 
245 Opgemerkt dient te worden dat deze twee plaatsen precies vielen in het gebied met de hoogste 
verzorgingsgraad van tandartsen zoals was vastgesteld in het onderzoek van de sociaalgeograaf Visman die in 
paragraaf 2.1 is besproken. 
246 ‘Notulen van de vergadering van de Commissie uit de Gezondheidsraad inzake de correlatie tussen het 
Fluoorgehalte van het drinkwater en het optreden van caries dentium op 24 februari 1948 te 2 uur in het gebouw 
van de Gezondheidsraad’ in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv. nr. 573/lemma Notulen 
vergadering, f. 6; in de volgende paragraaf zal in het rapport dat in juni werd gepresenteerd duidelijk worden 
waarom de oude Backer Dirks hier tien jaar had voorgesteld; het permanente gebit scheen op basis van destijds 
beschikbare informatie gevoelig te zijn voor fluoride tot een jaar of acht, tien na de geboorte. 
247 ‘Notulen van de vergadering van de Commissie uit de Gezondheidsraad inzake de correlatie tussen het 
Fluoorgehalte van het drinkwater en het optreden van caries dentium op 24 februari 1948 te 2 uur in het gebouw 
van de Gezondheidsraad’ in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv. nr. 573/lemma Notulen 
Vergadering, f. 6. 
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 Mede gezien deze voorzichtige opstelling van de voorzitter besloot de commissie eerst 

een en ander in een rapport verder uit te werken. Wanneer er eenmaal een uitgewerkt project 

op tafel lag, kon de uitvoering ervan worden opgedragen aan de Gezondheidsorgansiatie van 

het TNO, waarvan men wist dat de regering die over enige tijd wilde oprichten248. Zo gezegd 

zo gedaan. De vergadering belastte de heren Krul en Winkler met het uitwerken van een 

voorstel. Krul zou met zijn medewerkers de drinkwatertechnieken en de vergelijking tussen 

drinkwatergebieden ontwerpen, terwijl Winkler de wetenschappelijke kant van het 

fluorideringsproject zou uitwerken De eerste schreden waren gezet op weg naar een 

onderzoek naar de drinkwaterfluoridering in Nederland.  

 

5 Het rapport van de Fluorcommissie 

 

Krul en Winkler hebben er geen gras over laten groeien. In minder dan twee maanden was het 

rapport over de verhouding tussen cariës en fluoride in het drinkwater en de keuze voor twee 

gemeenten geschreven. Het rapport stond in de Haagse wandelgangen al snel bekend als het 

‘Plan Winkler’. Een belangrijk aandeel in de totstandkoming ervan hadden Backer Dirks jr. en 

Louwe Kooijmans gehad. Backer Dirks had Winkler geassisteerd bij het schrijven van het 

onderzoeksvoorstel, gebruikmakend van hun ervaringen tijdens de experimenten met fluoride 

bij Dobbelman in 1943-1952. Louwe Kooijmans was goed op de hoogte van de 

demografische eigenschappen van de drinkwaterdistricten en kon Krul helpen bij de keuze 

van de twee te vergelijken districten249.  

In de inleiding van het rapport stelden de auteurs dat reeds aan het begin van de 

twintigste eeuw epidemiologisch onderzoek had aangetoond dat de mens slechts tijdens de 

ontwikkeling van het permanente gebit (vanaf de geboorte tot acht à tien jaar) gevoelig was 

voor de vorming van ‘mottled enamel’, ofwel, gevlekt tandglazuur. Volgens het rapport kon 

dit gegeven fungeren als uitgangspunt voor het onderzoek naar de invloed van fluoride in het 

(drink)water op de cariësprevalentie250. 

Vervolgens bespraken Winkler en Krul de voor- en nadelen van de 

drinkwaterfluoridering. Het grote voordeel om te kiezen voor drinkwaterfluoridering bestond 
                                                 
248 ‘Notulen van de vergadering van de Commissie uit de Gezondheidsraad inzake de correlatie tussen het 
Fluoorgehalte van het drinkwater en het optreden van caries dentium op 24 februari 1948 te 2 uur in het gebouw 
van de Gezondheidsraad’ in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv. nr. 573/ lemma Notulen 
Vergadering, f. 7. 
249 Rapport van de Fluorcommissie, d.d. juni 1948 in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 
573/lemma Notulen Vergadering, f. 2. 
250 In de inleiding van dit boek is een compilatie van de aangehaalde literatuur te lezen aangaande de 
fluorideonderzoeken in Amerika en Europa voorafgaande aan het Tiel-Culemborg onderzoek in Nederland. 
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uit een te verwachten kostenbesparing voor het budget van de Volksgezondheid. De auteurs 

waren – geheel conform de openbare gezondheidszorgfilosofie van hun tijd – van mening dat 

‘onafhankelijk van medewerking van de bevolking men tot een relatieve goedkope massale 

cariësbestrijding in staat (is)’251. Voor de kosten van het gehele experiment zou de regering 

het niet hoeven te laten. Krul en Winkler begrootten de uiteindelijke kosten van de proef met 

drinkwaterfluoridering voor de gehele bevolking op één miljoen gulden voor vijftien jaar en 

dat was omgerekend naar de toenmalige bevolking tien cent. De auteurs besloten deze 

passage over het voordeel van het invoeren van algemene drinkwaterfluoridering als volgt: 

‘Zelfs indien de cariësreductie slechts 20 of 30% zou bedragen, zou dit niettemin een enorme 

besparing betekenen op de zeer hoge kosten van de tandheelkundige voorziening van het 

Nederlandse volk’252.  

 De auteurs vervolgden hun rapport met een uiteenzetting van de nadelen van de 

drinkwaterfluoridering. Allereerst constateerden zij dat per honderd liter water dat een 

huishouden verbruikt slechts twee tot tweeënhalf liter voor consumptie bestemd was. Ofwel, 

indien fluoride aan drinkwater zou worden toegevoegd, dan zou het meeste fluoride met het 

was- en spoelwater in het riool verdwijnen. Als tweede nadeel brachten zij naar voren dat 

individuele dosering van fluoride vrijwel onmogelijk was. Dat kon vervelende gevolgen 

hebben voor mensen met ‘fluorgevoeligheid’ die al bij lagere concentraties fluoride ‘mottled 

enamel’ zouden krijgen253.  

Winkler en Krul wilden het voordeel van het cariësremmende effect van fluoride in 

drinkwater zwaarder laten wegen dan de nadelen van moeilijke individuele doseerbaarheid en 

de kans op ‘mottled enamel’. Beide auteurs waren zich bewust van het feit dat de 

voorgestelde drinkwaterfluoridering een verstrekkende maatregel zou zijn en bovendien zou 

moeten worden beschouwd als een collectief opgelegd geneesmiddel, waarvoor de 

medewerking van de burgers niet zou worden gevraagd. Desondanks voorzagen zij op deze 

punten geen grote politieke en maatschappelijke moeilijkheden. Dat Krul deze zienswijze 

volgde, was wel enigszins verrassend. Hij had namelijk tijdens zijn reis door Amerika een 

bezoek gebracht aan de grote voorvechter van fluoridering in de Nieuwe Wereld, Trendley 

                                                 
251 Rapport van de Fluorcommissie, d.d. juni 1948 in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 
573/lemma Notulen Vergadering, f. 1. 
252 Rapport van de Fluorcommissie, d.d. juni 1948 in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 
573/lemma Notulen Vergadering, f.4. 
253 Rapport van de Fluorcommissie, d.d. juni 1948 in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 
573/lemma Notulen Vergadering, f. 4. 
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Dean. Krul had met eigen ogen kunnen zien dat er bij de bevolking weerstand bestond tegen 

de drinkwaterfluoridering254.  

Volgens Winkler en Krul moest worden gekozen uit twee mogelijkheden. Ten eerste, 

de Amerikaanse rapporten afwachten en bij gunstig resultaat over enige jaren tot fluoridering 

overgaan, waarbij men dan toch nog geen volledige waarborg had dat de Amerikaanse 

vondsten ook voor Nederland zouden gelden. Ten tweede, zelf een groot experiment opzetten, 

‘zodat men over het resultaat volledige zekerheid krijgt’255. De auteurs kwamen tot de slotsom 

dat uiteindelijk zou moeten worden gefluorideerd in Nederland, maar dan wel op basis van de 

resultaten van een eigen in Nederland uitgevoerd experiment. Eventuele positieve 

testresultaten uit Amerika konden daarnaast goed dienen als (extra) legitimatie van 

drinkwaterfluoridering in Nederland: ‘Mocht men dan op grond van de Amerikaanse 

resultaten, die natuurlijk iets eerder bekend zullen zijn dan die in Nederland, tot een algemene 

fluoridering willen overgaan, dan krijgt men toch spoedig het bewijs in handen dat de 

algemene fluoridering ook hier terecht geschiedt’256. 

Nadat Krul en Winkler hun keuze voor een groot experiment hadden gemaakt, legden 

ze uit hoe een dergelijk onderzoek zou moeten worden opgezet: ‘Men dient het drinkwater 

van een bepaalde bevolkingsgroep te fluorideren en door geregeld onderzoek de 

cariësfrequentie bij een deel der bevolking vast te stellen en te vergelijken met de 

cariësfrequentie in een zoveel mogelijk gelijke bevolkingsgroep, die zoveel mogelijk gelijk 

water zonder Fluor ontvangt. De prae-eruptieve werking kan men bestuderen aan personen, 

die vanaf hun geboorte in het gefluorideerde gebied wonen. De posteruptieve aan hen, die na 

de doorbraak van het permanente gebit het fluorhoudend water gingen gebruiken. Voorlopig 

zullen wij ons tot de studie van de prae-eruptieve werking beperken’257.  

Het onderzoek zou vijftien jaar moeten duren om wetenschappelijk vast te kunnen 

stellen dat als gevolg van de fluoridering van drinkwater minder cariës voor zou komen in de 

permanente gebitten. Een eenvoudig rekensommetje volstond om de vijftien jaar te 

beargumenteren. In het rapport werd verondersteld dat op zesjarige leeftijd bij de mens het 

                                                 
254 ‘Notulen van de tweede vergadering van de Commissie uit de Gezondheidsraad inzake de correlatie tussen 
het Fluoorgehalte van het drinkwater en het optreden van caries dentium op maandag 13 december 1948 te 2 uur 
in het gebouw van de Gezondheidsraad, Dr. Kuyperstraat 8’ in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 
2.15.33, inv.nr. 573/ Notulen Vergadering, f. 6 & 7. 
255 Rapport van de Fluorcommissie, d.d. juni 1948 in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33,inv.nr. 
573/lemma Notulen Vergadering, f. 5. 
256 Rapport van de Fluorcommissie, d.d. juni 1948, in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 
573/lemma Notulen Vergadering, f. 5. 
257 ‘Rapport over de Fluoridering van Drinkwater in Nederland’ d.d. november 1948 in: NL-HaNA, 
Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv. nr. 573/lemma Notulen Vergadering. 
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permanente gebit verschijnt en dit op dertienjarige leeftijd compleet is. Om te onderzoeken of 

drinkwaterfluoridering een cariësremmende werking heeft, zou het onderzoek tot twee jaar na 

de doorbraak van het laatste element moeten worden voortgezet. Het te onderzoeken kind is 

dan vijftien jaar geworden. Zodoende betoogden de auteurs van het rapport dat het onderzoek 

vijftien jaar zou moeten gaan duren. Het ‘Plan Winkler’ ging ervan uit dat het vijftienjarig 

onderzoek in 1949 een aanvang zou kunnen nemen en zodoende zou eindigen in 1964258. 

Daarnaast was voorzien dat in het onderzoek de nadruk zou worden gelegd op kinderen in de 

leeftijd van tien tot veertien jaar. De resultaten van onderzoek bij de dertien- en 

veertienjarigen beschouwden Winkler en Krul als de belangrijkste. Om betrouwbare 

resultaten te kunnen verkrijgen, moesten twee districten met elkaar worden vergeleken, een 

fluoride ‘ontvangend district’ en een ‘controledistrict’ Om steeds honderd kinderen in de 

gewenste leeftijdsklasse te kunnen onderzoeken, stelden de auteurs voor dat elk van beide 

districten tenminste tienduizend inwoners zou moeten hebben259.  

Krul en Winkler meenden op basis van onderzoeken van Louwe Kooijmans dat er 

eigenlijk slechts twee gemeenten voor dit onderzoek in aanmerking kwamen, namelijk Tiel en 

Culemborg260. De samenstelling van het water in beide districten was weliswaar niet volmaakt 

                                                 
258‘Rapport over de Fluoridering van Drinkwater in Nederland’ d.d. november 1948 in: NL-HaNA, 
Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 573/lemma Notulen Vergadering, f. 2.  
259 ‘Rapport over de Fluoridering van Drinkwater in Nederland’ d.d. november 1948 in: NL-HaNA, 
Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 573 /lemma Notulen Vergadering, f. 5. 
260 Het advies om de gemeenten Tiel en Culemborg te nemen voor de proefopstellingen werd in het latere rapport 
van de socioloog S. Groenman nog eens bevestigd in 1952. Groenman had de opdracht meegekregen om: ‘(…) 
twee gemeenten in Nederland aan te wijzen welke zich uit hoofde van hun sociale en economische structuur 
goed zouden kunnen lenen voor een proefneming met het fluorideren van het drinkwater met dien verstande, dat 
slechts in één gemeente de eigenlijke proef zou worden genomen met de bedoeling over een reeks van jaren het 
voorkomen van caries na fluoridering na te gaan bij schoolkinderen, terwijl de tweede gemeente dienst zou doen 
als contrôle-gemeente’, aldus Groenman op de eerste pagina van het uitgebrachte rapport. Vervolgens heeft hij 
31 gemeenten met elkaar vergeleken. Uiteindelijk bleken er elf combinaties na reductie vergelijkbaar te zijn 
gelet het problematische karakter van vergelijken: ‘Het zoeken naar een gemeentenpaar werd tot eenvoudiger 
proporties teruggebracht door de eisen welke van andere zijde werden geformuleerd. Immers de te zoeken 
gemeenten moeten, teneinde de proefneming kans van slagen te geven, een flink aantal inwoners tellen, een hoog 
aansluitingspercentage hebben aan de drinkwaterleiding en bovendien ten aanzien van het drinkwater voldoen 
aan bepaalde voorwaarden van de samenstelling daarvan’ aldus Groenman. De combinatie Culemborg-Tiel bleek 
de meest optimale. Groenman verbaasde zich hierover. In de toelichting van dit gemeentepaar op pagina zeven 
van het rapport zei hij daarover dan ook dat: ‘Het is merkwaardig, dat deze combinatie, die reeds was 
voorgesteld, zonder dat een inductief onderzoek was ingesteld naar andere mogelijkheden, bij nadere 
beschouwing aannemelijk lijkt’. In het ‘Plan Winkler’ uit 1949 – dat als basis diende voor het advies aan de 
minister – was al vóór het advies van Groenman en in weerwil van de geconstateerde verschillen in 
waterconsumptie in beide gebieden – reeds de voorkeur uitgesproken voor de gemeentes Tiel en Culemborg. Dit 
werd vervolgens door Groenman in 1952 slechts bekrachtigd tijdens zijn onderzoek naar de plaatsen die het 
beste zouden zijn te vergelijken. De socioloog Groenman stelde dat ‘gezien de bezwaren welke tegen andere 
combinaties kunnen worden ingebracht, rest het gemeentenpaar Culemborg-Tiel. De cijfers voor deze gemeenten 
zijn zodanig, dat de door reductie verkregen uitkomst geenszins alleen als de minst bezwaarlijke behoeft te 
worden gezien. De keuze van de proefgemeenten houdt altijd een stuk prognose in, omdat het onderzoek zich 
over geruime tijd moet uitstrekken. Derhalve kan alleen relatieve zekerheid worden geboden, dat de keuze juist 
is. Zij schijnt evenwel met dit voorbehoud volkomen gerechtvaardigd te zijn, aldus: S. Groenman, ‘Advies 
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gelijk, maar voldoende gelijksoortig volgens de auteurs261. Verder telde Tiel 13.000 en 

Culemborg 9600 inwoners. De voorkeur voor deze twee districten was opmerkelijk. Het 

waterverbruik per hoofd van de bevolking in Tiel verschilde behoorlijk van dat in Culemborg. 

Krul en Winkler waren daarvan op de hoogte. Toch waren beide districten favoriet bij de 

auteurs en later ook bij de overige leden van de Fluorcommissie en dit bleef zo in de komende 

jaren. Een verklaring voor de keus zou kunnen zijn dat beide districten niet te ver aflagen van 

het Utrechts Hygiënisch Laboratorium in Utrecht van Winkler, waar de onderzoeksgegevens 

zouden moeten worden verwerkt. Een andere verklaring kan worden gezocht in het gegeven 

dat kort na de Tweede Wereldoorlog in Culemborg ook al onderzoek werd gedaan naar het 

verband tussen jodium en struma262. Het is niet ondenkbaar dat de bevolkings- of 

epidemiologische gegevens van de plaatsen bekend waren in de Utrechtse onderzoekswereld 

en de keuze voor in ieder geval Culemborg daarom voor de hand lag.  

 

De bepaling van de onderzoeksgegevens 
Het voorgestelde onderzoek van de Tielse en Culemborgse kinderen zou moeten bestaan uit 

een klinisch deel, een röntgenonderzoek en een bacteriologisch onderzoek. Het klinisch deel 

omvatte de tandheelkundige inspectie van het gebit. Er bestond wel twijfel over de 

objectiviteit van dergelijk onderzoek. Volgens Krul en Winkler was ‘het klinisch onderzoek 

zeer onnauwkeurig’. Dit was het gevolg van ‘het ontbreken van een exacte definitie van het 

klinisch begrip cariës. Hierdoor is de beoordeling sterk aan de persoon van de onderzoeker 

gebonden’263. Als oplossing zagen Krul en Winkler dat het klinisch onderzoek door twee – 

onafhankelijk van elkaar – onderzoekende tandartsen moest worden uitgevoerd264.  

Het tweede deel van het onderzoek zou bestaan uit röntgenonderzoek. Hierover was 

het rapport veel enthousiaster. Vooral op het gebied van de objectiviteit met betrekking tot het 

vaststellen van cariës zou veel winst geboekt kunnen worden: ‘Het röntgenonderzoek van de 

                                                                                                                                                         
inzake de keuze van een tweetal gemeenten in verband met een proefneming met het fluorideren van drinkwater’ 
(Amsterdam 5 februari 1952) f. 7 in: C-DWF/ lemma Chronologie TNO. 
261 In Tiel was het watergebruik per hoofd van de bevolking per jaar 450 kubieke meter en in Culemborg 330 
kubieke meter. Het totale waterverbruik per etmaal was in Tiel 1250 kubieke meter en in Culemborg 910 
kubieke meter per etmaal. ‘Rapport over de Fluoridering van Drinkwater in Nederland’ d.d. november 1948 in: 
NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 573 /lemma Notulen Vergadering, f. 5. Toch zou het 
advies om de gemeenten Tiel en Culemborg te nemen voor de proefopstellingen in het latere rapport van de 
socioloog S. Groenman nog eens worden bevestigd in 1952. Zie: S. Groenman, ‘Advies inzake de keuze van een 
tweetal gemeenten in verband met een proefneming met het fluorideren van drinkwater’ (Amsterdam 5 februari 
1952) in: C-DWF/ lemma Chronologie TNO. 
262 Rigter, Met Raad en daad (1992) 177. 
263 ‘Rapport over de Fluoridering van Drinkwater in Nederland’ d.d. november 1948 in: NL-HaNA, 
Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 573/lemma Notulen Vergadering, f. 6. 
264 ‘Rapport over de Fluoridering van Drinkwater in Nederland’ d.d. november 1948 in: NL-HaNA, 
Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 573/lemma Notulen Vergadering, f. 6. 
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cariës kan veel objectiever zijn dan het onderzoek met spiegel en sonde’265. Toch kleefden 

hier ook problemen aan: ‘Men bedenke echter, dat, wat röntgenologisch zichtbaar is, niet 

noodzakelijk hetzelfde is als wat men klinisch vindt. Er zijn caviteiten, die men klinisch wel, 

röntgenologisch niet vindt; ook het omgekeerde is het geval. Op de röntgenfoto is uitsluitend 

te zien, dat een bepaalde plaats minder verkalkt is’266. 

Een bacteriologisch onderzoek maakte ook deel uit van de onderzoeksopzet. In dit deel 

van het onderzoek zou volgens het rapport gekeken moeten worden naar de veronderstelde 

invloed van melkzuurbacillen die in het speeksel zitten. Statistisch gezien zou deze 

gecorreleerd zijn aan het cariëscijfer. Het onderzoek zou moeten uitwijzen of deze bacteriën 

mede oorzaak zouden zijn van het fenomeen cariës267. 

Tot slot wilden Winkler en Krul voorkomen dat onderzoekers en kinderen in hun 

waarnemingen of gedrag zouden worden beïnvloed door kennis over wie wel en wie niet 

gefluorideerd drinkwater gebruikte. Daarom stelden zij voor ‘dat men geheim houde welk 

district gefluorideerd wordt. Behalve tegenover het onderzoekende team is dit wellicht ook 

tegenover de inwoners der beide districten juister’268. De commissie stelde dus eigenlijk voor 

om de bevolking in beginsel onwetend te houden. De wens om het onderzoek dubbelblind uit 

te voeren zou tot een merkwaardig geheimzinnige start van het project leiden, zoals we nog 

zullen zien. 

Naast de inleiding en het tweede gedeelte met onderzoeksrichtlijnen bevatte het 

rapport een derde gedeelte. Het betrof een (bijgestelde) begroting die tot in detail een 

overzicht gaf van de verwachte financiële en personele benodigdheden voor het onderzoek.  

Het kwam erop neer dat het onderzoek op jaarbasis vijftigduizend gulden zou gaan kosten 

afgezien van de eenmalige investering van vijftienduizend gulden voor apparatuur. In dit 

budget waren twee tandartsen begroot die samen vierentwintigduizend gulden zouden kosten, 

vier hulpkrachten die samen tienduizend gulden zouden kosten evenals de kosten voor 

incidentele medewerkers. Daarnaast waren er reis- en verblijfkosten, materiaalkosten én 

                                                 
265 ‘Rapport over de Fluoridering van Drinkwater in Nederland’ d.d. november 1948 in: NL-HaNA, 
Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 573/lemma Notulen Vergadering, f. 7. 
266 ‘Rapport over de Fluoridering van Drinkwater in Nederland’ d.d. november 1948 in: NL-HaNA, 
Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 573/lemma Notulen Vergadering,f. 7. 
267 ‘Rapport over de Fluoridering van Drinkwater in Nederland’ d.d. november 1948 in: NL-HaNA, 
Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 573lemma Notulen Vergadering, f. 9. 
268 ‘Rapport over de Fluoridering van Drinkwater in Nederland’ d.d. november 1948 in: NL-HaNA, 
Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 573/lemma Notulen Vergadering,f. 6. 
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natuurlijk kosten voor de fluoridering zelf. De fluoride was begroot op tweehonderdvijftig 

gulden per jaar om één van de twee voorgestelde districten te fluorideren269. 

 
De tweede vergadering van de Fluorcommissie 
Op 13 december 1948 vond de tweede vergadering van de Fluorcommissie plaats. Het eerste 

deel van de discussie spitste zich toe op de motivering van de drinkwaterfluoridering. Krul 

bracht nog eens de ‘ontzaggelijke kwaal’ cariës als belangrijkste reden voor de fluoridering 

onder de aandacht: ‘We moeten onder het oog zien, dat wij op het ogenblik tegenover de 

caries machteloos staan. Maatschappelijk is dit een groot gevaar. Doen we hiertegen nu niets? 

Dit zal men toch zeker niet willen! Het is dus nodig dat de caries aan speurderswerk wordt 

onderworpen en daarvoor hebben we nodig tandartsen met materiaal en een curatorium (...) 

met als studieobject de invloed van het gefluorideerde drinkwater op de caries. Dit 

cariesonderzoek is het geld zeker waard’270. De mondarts Sedee was het hier helemaal mee  

eens, aangezien de tandartsen ‘niet in staat blijken de vele cariësgevallen behoorlijk te 

behandelen’271.  

Daarop vroegen sommigen zich af of een Nederlands onderzoek vanuit financieel 

oogpunt wel was gerechtvaardigd. Als bezwaar werd onder meer aangedragen dat het 

eigenlijk niet verantwoord was een dergelijk kostbaar onderzoek – voor vijftien jaar 

zevenhonderdvijftigduizend gulden – uit te laten voeren. De gelden uit het Amerikaanse 

Marshallplan waren nog maar pas toegekend aan Nederland. Bovendien was slechts kort 

tevoren begonnen met de wederopbouw van het land en er heerste volop schaarste. Wellicht 

was het beter, zo meenden enkele commissieleden, om de resultaten van Amerikaanse 

                                                 
269 ‘Rapport over de Fluoridering van Drinkwater in Nederland’ d.d. november 1948 in: NL-HaNA, 
Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 573 /lemma Notulen Vergadering/, f.11. 
270 ‘Notulen van de tweede vergadering van de Commissie uit de Gezondheidsraad inzake de correlatie tussen 
het Fluoorgehalte van het drinkwater en het optreden van caries dentium op maandag 13 december 1948 te 2 uur 
in het gebouw van de Gezondheidsraad, Dr. Kuyperstraat 8’in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 
2.15.33, inv.nr. 573/ Notulen Vergadering, f.11. 
271 ‘Notulen van de tweede vergadering van de Commissie uit de Gezondheidsraad inzake de correlatie tussen 
het Fluoorgehalte van het drinkwater en het optreden van caries dentium op maandag 13 december 1948 te 2 uur 
in het gebouw van de Gezondheidsraad, Dr. Kuyperstraat 8’ in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 
2.15.33, inv.nr. 573/ Notulen Vergadering, f.11. 
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Afb.1  Röntgengrafisch onderzoek naar tandcariës bij schoolkind door tandarts B. Houwink van de TNO  

Cariëswerkgroep. Deze foto toont het speciaal door onderzoeksleider O. Backer Dirks ontwikkelde 
richtapparaat – uitgevoerd in het model Philips Oralix – voor het reproduceerbaar maken van 
standaardfoto’s. Het onderzoek vond aanvankelijk plaats in scholen, later in de TNO-bus (zie afb 2.). 
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onderzoekingen af te wachten. Andere commissieleden waren nu juist de mening toegedaan 

dat de fluoridering een enorme besparing zou opleveren voor het nationale budget voor de 

tandheelkundige verzorging272. Winkler bracht naar voren dat de Amerikaanse onderzoeken 

bovendien niet helemaal waren te vertrouwen. Volgens hem kregen de Amerikanen door het 

volgen van grote groepen weliswaar veel gegevens binnen, maar tegelijkertijd twijfelde hij 

‘door de vluchtigheid van het onderzoek aan de betrouwbaarheid ’ van die gegevens273. 

 Dit aspect van de discussie zou in de loop van de jaren herhaaldelijk terugkeren: de 

voorstanders van het drinkwaterfluorideringsonderzoek wilden hoe dan ook niet varen op de 

Amerikaanse onderzoeksuitkomsten, ofwel omdat de Amerikaanse consumptie anders was 

dan die van de Nederlanders, ofwel omdat men de onderzoeksaanpak van Amerikanen niet 

vertrouwde. De overgrote meerderheid kon zich wel vinden in de visie van Krul. Alleen de 

hoogleraar tandheelkunde J.G. de Boer uit Groningen vond de motivering voor het op te 

zetten onderzoek te mager274. Hij had niet helemaal ongelijk. Kwantitatieve gegevens ter 

onderbouwing van het plan konden Krul en Winkler niet leveren, en zouden ook in het latere 

rapport en advies aan de minister ontbreken. 

 Nadat diverse bezwaren tegen het voorgenomen onderzoek terzijde waren gelegd, 

boog de commissie zich over de vraag of men gezien het nijpende tandartsentekort de twee 

voor het onderzoek benodigde tandartsen wel kon vinden275. De zorg was terecht, want er was 

slechts vierentwintigduizend gulden beschikbaar gesteld voor de salariskosten van deze 

onderzoekstandartsen. Daarmee was de vraag verbonden waar men op korte termijn twee 

wetenschappelijk opgeleide tandartsen kon vinden. Aangezien de eerste universitaire 

studenten tandheelkunde pas in 1948 met hun studie waren begonnen, zouden er op zijn 

vroegst in 1953 academische tandartsen zijn – vier jaar later dan de beoogde startdatum van 

het onderzoek. Het probleem zou in de maanden die volgden irrelevant blijken, aangezien de 

                                                 
272 ‘Notulen van de tweede vergadering van de Commissie uit de Gezondheidsraad inzake de correlatie tussen 
het Fluoorgehalte van het drinkwater en het optreden van caries dentium op maandag 13 december 1948 te 2 uur 
in het gebouw van de Gezondheidsraad, Dr. Kuyperstraat 8’ in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 
2.15.33, inv.nr. 573/ Notulen Vergadering, f.5. 
273 ‘Notulen van de tweede vergadering van de Commissie uit de Gezondheidsraad inzake de correlatie tussen 
het Fluoorgehalte van het drinkwater en het optreden van caries dentium op maandag 13 december 1948 te 2 uur 
in het gebouw van de Gezondheidsraad, Dr. Kuyperstraat 8’ in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 
2.15.33, inv.nr. 573/ Notulen Vergadering, f.6. 
274 ‘Notulen van de tweede vergadering van de Commissie uit de Gezondheidsraad inzake de correlatie tussen 
het Fluoorgehalte van het drinkwater en het optreden van caries dentium op maandag 13 december 1948 te 2 uur 
in het gebouw van de Gezondheidsraad, Dr. Kuyperstraat 8’ in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 
2.15.33, inv.nr. 573/ Notulen Vergadering, f.2. 
275 ‘Notulen van de tweede vergadering van de Commissie uit de Gezondheidsraad inzake de correlatie tussen 
het Fluoorgehalte van het drinkwater en het optreden van caries dentium op maandag 13 december 1948 te 2 uur 
in het gebouw van de Gezondheidsraad, Dr. Kuyperstraat 8’ in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 
2.15.33, inv.nr. 573/ Notulen Vergadering, f.12. 
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oprichting van de gezondheidsafdeling van het TNO waar volgens Krul en Winkler het 

onderzoek moest plaatsvinden veel langer op zich liet wachten dan gehoopt. 

 Ten slotte benadrukte Backer Dirks sr. dat de gekozen eenheid van benaming voor de 

drinkwaterfluoridering, zoals in de eerste vergadering van de Fluorcommissie 

overeengekomen, gehandhaafd moest blijven. Kortom, de benaming voor de stof die aan het 

drinkwater zou worden toegevoegd, heette Fluoor (en niet Fluor) en de procedure van de 

drinkwaterfluoridering moest worden betiteld als ‘het fluorideren’, aldus Backer Dirks. De 

gekozen benamingen waren volgens hem verantwoord, omdat zij zijn gekozen naar analogie 

van het jodium en chloor276. 

Aan het einde van de vergadering gekomen, stelde de Fluorcommissie het rapport 

definitief vast, zodat dit met een advies aan de minister kon worden aangeboden. Voorzitter 

Brutel de la Rivière bedankte de leden voor hun bijdragen en verklaarde dat hiermee de 

commissie kon worden opgeheven.  

 
De volksgezondheid onder Muntendam  
Op 9 mei 1949 bracht de Gezondheidsraad na bijna twee jaar studie zijn advies uit aan de 

minister van Sociale Zaken, A.M. Joekes. De raad achtte verder onderzoek naar het 

cariësvraagstuk met behulp van fluoriden noodzakelijk. Dit onderzoek zou moeten worden 

uigevoerd door de nog op te richten gezondheidsorganisatie van TNO. Vanuit deze 

organisatie zou een bijzondere projectgroep moeten worden ingesteld om het plan nader uit te 

werken. De financiering van het onderzoek zou volgens de Gezondheidsraad kunnen 

plaatsvinden met middelen van het zogenaamde Vereveningsfonds van de Ziekenfondsraad 

voor de Tandheelkunde277. 

Het rapport kwam politiek gezien op een gunstig moment. De portefeuille 

Volksgezondheid viel na de Tweede Wereldoorlog onder het ministerie van Sociale Zaken 

waar Willem Drees (PvdA) vier jaar lang bewindsman was geweest en waar nu PvdA-

minister Joekes de scepter zwaaide. Drees en Joekes hadden ervoor gezorgd dat de arts Piet 

Muntendam, die kort tevoren tot de PvdA was toegetreden en vanaf 1938 zijn sporen als 

geneeskundig inspecteur had verdiend bij de bestrijding van de tuberculose en de 

zuigelingensterfte op het Drentse platteland, Van Den Berg als directeur-generaal op 

                                                 
276 ‘Notulen van de tweede vergadering van de Commissie uit de Gezondheidsraad inzake de correlatie tussen 
het Fluoorgehalte van het drinkwater en het optreden van caries dentium op maandag 13 december 1948 te 2 uur 
in het gebouw van de Gezondheidsraad, Dr. Kuyperstraat 8’ in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 
2.15.33, inv.nr. 573/ Notulen Vergadering, f.4. 
277 Advies over bestrijding van tandcariës van de Fluorcommissie aan de minister van Sociale Zaken, d.d. 9 mei 
1949 in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 573, f.5. 
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Volksgezondheid kon opvolgen. Hoewel Drees en vervolgens Joekes het gezicht waren van 

het ministerie van Sociale Zaken, was het Muntendam die achter de schermen vanaf 1949 de 

opbouw van de openbare gezondheidszorg op zich nam. Samen met Van Rhijn, die van 1945 

tot 1950 secretaris-generaal was op het ministerie van Sociale Zaken, werd Muntendam in 

1951 benoemd tot staatssecretaris in het derde kabinet-Drees. Van Rhijn en Muntendam 

waren daarmee de eerste staatssecretarissen in Nederland. Met een onderbreking van twee jaar 

staatssecretarisschap stond het directoraat-generaal Volksgezondheid van 1949 tot 1964 onder 

leiding van Muntendam278. Tijdens deze vijftien jaar groeide het aantal ambtenaren op het 

ministerie van Volksgezondheid van 20 tot 82 medewerkers. In deze jaren lag het zwaartepunt 

van de departementale bemoeiingen met de volksgezondheid bij de preventieve zorg279. 

Minister Joekes bracht in 1949 succesvol twee belangrijke wetten tot stand, namelijk 

de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds en de 

Werkloosheidswet. Hiermee had deze minister een goede reputatie verworven in politiek Den 

Haag. Hij toonde zich in het kabinet-Drees-Van Schaik een voorstander van 

drinkwaterfluoridering. Zijn kort tevoren benoemde energieke directeur-generaal van de 

Volksgezondheid Muntendam was de juiste man op de juiste plaats. Zijn opvattingen over 

(openbare) gezondheidszorg gingen ten dele terug op de jaren dertig, maar sloten ook goed 

aan bij de politiek van wederopbouw, het streven naar uitbouw van preventie, sociale 

geneeskunde en sociale tandheelkunde en het opleggen van collectieve preventie. Daarnaast 

kende hij inspecteur Spoorenberg goed, die lid was geweest van de Fluorcommissie en die een 

groot voorstander was van fluoridering als collectieve preventie. Hij en Spoorenberg zouden 

in de komende jaren een krachtig tandem vormen bij de behartiging van dit dossier op het 

departement. Muntendam zou tot ver in de jaren zestig veel aanzien genieten in de openbare 

gezondheidszorg doordat hij als weinig anderen de structuur van de Nederlandse 

volksgezondheid kon doorgronden als een subtiel evenwicht tussen overheid en het rijk 

geschakeerd particuliere initiatief280. 

Het is dus geen verrassing dat Muntendam op 13 juni 1949 antwoordde dat hij zich 

goed kon vinden in het advies van de Gezondheidsraad. Hij had graag uitvoering aan het 

advies willen geven, maar moest helaas melden dat de oprichting van de 

Gezondheidsorganisatie van TNO vertraging had opgelopen. Minister Lieftinck van Financiën 
                                                 
278 Van 1951 tot 1953 was Muntendam staatssecretaris van de Volksgezondheid tijdens het kabinet-Drees II & 
III. 
279 C.J. Goudsmit en J. de Vries, ‘Volksgezondheid in de departementale sfeer’ in: Volksgezondheid in 
ontwikkeling. Liber amicorum ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Prof. Dr. P. Muntendam (Assen 1971) 
120. 
280 Marjanke Spanjer, ‘Grand old man Muntendam’ in: NRC Handelsblad (20 september 1985). 

 73



had er nog geen geld voor kunnen vinden: ‘Gezien de opmerking van de Minister van 

Financiën over T.N.O. moet het (…) niet uitgesloten worden dat vooralsnog niet tot dit 

onderzoek kan worden overgegaan’281. Maar een jaar later was het dan toch zo ver. Er kon 

een begin worden gemaakt met de oprichting van de Gezondheidsorganisatie TNO met zijn 

hoofdkantoor in Den Haag en Muntendam kon de organisatie namens de minister verzoeken 

de uitvoering van het fluorideonderzoek op zich te nemen. 

Een van de eerste maatregelen van de nieuwe directeur A. Polman in 1950 was het 

inwilligen van het verzoek van Muntendam. Na overleg met het ministerie riep Polman, zoals 

de Gezondheidsraad eerder had geadviseerd, een adviescommissie in het leven die voor de 

wetenschappelijke informatievoorziening moest zorgdragen en het onderzoek zelf verder 

moest uitwerken282. Deze adviescommissie, die ook wel bekend stond als de TNO-werkgroep 

Cariës, kwam onder voorzitterschap te staan van Winkler die tevens hoofd was van het 

Laboratorium voor microbiologie van de Utrechtse universiteit283. Als onderzoeksleider werd 

Backer Dirks aangesteld. Zoals we eerder hebben gezien, kenden Winkler en Backer Dirks 

elkaar goed en hadden zij al vanaf 1943 bij de firma Dobbelman in het onderzoek naar 

fluoride samengewerkt. Zoals zeven jaar tevoren bij de firma Dobbelman, zo stonden Winkler 

en Backer Dirks wederom samen aan het hoofd van een fluoride-experiment, ditmaal echter 

op nationale schaal en op verzoek van de regering. Ondertussen raakte fluoride steeds meer in 

commerciële kring bekend en kwamen er fluorideproducten op de markt die velen als 

alternatief voor de toekomstige drinkwaterfluoridering zagen. We zullen daarom kort ingaan 

op de rol van diverse fabrikanten in de ontwikkeling van fluoridetoepassingen. 

 

6 Fluoride en het bedrijfsleven 

 

Bij de Fluorcommissie stonden verschillende alternatieven van fluoride in de belangstelling. 

Maar ook buiten de wetenschappelijke wereld en de Gezondheidsraad dacht men over diverse 

                                                 
281 Brief van de Directeur-Generaal van de Volksgezondheid aan de Secretaris van de Gezondheidsraad, d.d. 13 
juni 1949 in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 573/ lemma concept-advies met 
opmerkingen. De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (T.N.O.) was in 
1932 opgericht als gevolg van de aanbevelingen van de Commissie Lorentz uit 1918. In 1934 werd de 
Nijverheidsorganisatie TNO en in 1940 de Voedingsorganisatie TNO opgericht. In 1950 kwam de 
Gezondheidsorganisatie TNO tot stand. 
282 Brief van A. Polman (TNO) aan minster A.M. Joekes van Sociale Zaken, d.d. 29 juli 1950 in: NL-HaNA, 
Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 573/ lemma concept-advies met opmerkingen. 
283 Rapport van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, d.d. 7 juli 1952 in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 
1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 573/ lemma Concept-advies met opmerkingen, f.7. 
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toepassingen van fluoride na. Sterker nog, vele onderzoeken in Nederland naar de toepassing 

van fluoriden in de gebitszorg zijn geïnitieerd door de industrie. 

 Het eerste Nederlandse onderzoek naar fluoride was niet ingegeven door een 

wetenschappelijke, maar door een commerciële drijfveer. Zoals eerder besproken, nam de 

firma Dobbelman in 1943 het initiatief tot het opzetten van een experiment met fluoride in 

tandpasta’s284. De firma, die in Nijmegen groot was geworden met de verkoop van zeep en 

waspoeder en nu ook tandpasta’s ging produceren, zei een bijdrage te willen leveren aan de 

oplossing van het cariësvraagstuk. Maar belangrijker was natuurlijk de wens een commercieel 

interessante fluoridehoudende tandpasta op de markt te kunnen brengen.  

 Zoals Winkler en Backer Dirks voor de firma Dobbelman werkten, zo waren er meer 

commissieleden bij industriële activiteiten betrokken. Het commissielid en Groningse 

hoogleraar Tekenbroek was sinds 1945 wetenschappelijk adviseur bij het laboratorium van  

tandpastafabrikant Medinos Prodenta in Amersfoort285. Het bedrijf probeerde zijn Prodent 

tandpasta met chlorophyl vanaf 1952 aan de man te brengen. Evenals Dobbelman voerde ook 

deze fabrikant een idealistisch motief aan. Via lobbyactiviteiten bij de NMT probeerde het 

bedrijf ‘de mondhygiëne in Nederland op een hoger plan te brengen’286.  

  De initiatieven van sommige bedrijven om tandpasta en andere lokaal toe te passen 

fluorideproducten te ontwikkelen, konden rekenen op steun vanuit de Ziekenfondswereld 

maar ook vanuit diverse gezondheidsinstellingen. De redactie van de Ziekenfondsgids 

adviseerde beleidsmakers in 1955 zelfs om niet alle hoop te vestigen op de werking van 

fluoride in het drinkwater. Ook andere toepassingen van fluoride voor profylaxedoeleinden 

zouden moeten worden onderzocht: ‘Na verloop van tijd kan men dan een vergelijk t.a.v. de 

resultaten van beiderlei proefneming maken. Wanneer de resultaten nagenoeg hetzelfde 

zouden zijn, dan waren de tabletten te prefereren, temeer omdat de dagelijkse dosis bepaald 

kan worden en omdat de “werking van het fluoride bij de ouderen toch uitsluitend zal 

berusten op locale contacten in de mondholte!” ’287. 

 Met andere woorden, terwijl de experimenten met de drinkwaterfluoridering in volle 

gang waren, werkten op diverse plaatsen fabrikanten en gezondheidsinstellingen eendrachtig 

                                                 
284 De in 1733 opgerichte Dobbelman N.V. was een Nijmeegse fabriek gespecialiseerd in toiletzepen, cosmetica 
en wasmiddelen, aldus: C-DWF/ lemma Dobbelman. 
285 Brief van Winkler aan Brutel de la Rivière, d.d. 6 april 1948 in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 
2.15.33, inv.nr. 573 /lemma Notulen Vergadering. 
286 Brief van Medinos Prodenta Research aan de NMT, d.d. november 1952 in: Archief NMT, deel II 1946-1975, 
recordnr. 565.  
287 Uit ‘De ziekenfondsgids’ d.d. juli/augustus 1955 in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 565.  
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samen aan de invoering van alternatieve fluoridetoepassingen, soms onder het motto dat we 

niet te veel van die toekomstige drinkwaterfluoridering moesten verwachten.  
 

De Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie uit Hengelo 
Naast het onderzoek van de firma Dobbelman naar fluoridetoepassingen in Nederland en de 

activiteiten van de fabrikant Medinos was er een derde commercieel initiatief voor de 

toepassing van fluoride. De zoutfabrikant N.V. Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie uit 

Hengelo had de vorderingen van de Fluorcommissie op de voet gevolgd, omdat deze zelf al 

enige tijd bezig was met fluoridetoepassingen ter bestrijding van cariës288. Nadat de 

Gezondheidsraad haar advies aan de minister had uitgebracht, stuurde de directeur van de 

zoutfabriek een brief aan de Gezondheidsraad waarin hij liet weten dat in familiekring goede 

resultaten waren geboekt met ‘fluorcalcium’ ter voorkoming van tandbederf. Dit had de vraag 

bij hem doen rijzen ‘of de tijd voor een systematische doorvoering van deze prophylaxe in 

streken, waar dit gewenst wordt geacht, gekomen is, resp. of toevoeging van fluoriden aan 

keukenzout hiervoor het geschikte middel zou zijn’289. Dit was niet zo’n gekke gedachte. Kort 

tevoren immers was besloten jodium aan het broodzout toe te voegen ter preventie van 

struma. ‘Fluorcalcium’ toevoegen aan hetzelfde zout ter voorkoming van cariës leek daarom 

een logische volgende stap. De fabrikant wees op zijn goede connecties met een aantal 

hoogleraren, onder wie de Groningse hoogleraar Brinkman en kon een medisch verantwoord 

product garanderen: ‘Het komt ons voor, dat een prophylactische bestrijding van tandcaries 

door middel van fluorverstrekking slechts ondernomen kan worden onder behoorlijke 

medische waarborgen en daarom medisch geleid moet worden. De toevoeging aan zout, 

waarvan het gebruik slechts weinig uiteenloopt, lijkt ons dan de meest effectieve en minst 

kostbare methode, zodat wij er rekening mede houden, dat wij op dit gebied een taak te 

vervullen zullen krijgen’290.  

 Brutel de la Rivière wees het voorstel van de zoutfabrikant af. Hij zag niets in de 

commerciële aanpak. De bestrijding van tandcariës door middel van fluoride, met name de 

fluoridering van drinkwater werd op vele plaatsen onderzocht. De uitkomsten daarvan 

moesten worden afgewacht291. ‘Vooruitlopend op het resultaat van deze onderzoekingen 

                                                 
288 De N.V. Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie zou na een reeks van fusies in de jaren zestig uiteindelijk 
opgaan in het Akzo-Nobel concern. 
289 Brief van N.V. Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie aan de voorzitter van de Gezondheidsraad, d.d. 21 
mei 1949 in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 573 /lemma Correspondentie. 
290 Brief van N.V. Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie aan de voorzitter van de Gezondheidsraad, d.d. 21 
mei 1949 in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 573 /lemma Correspondentie. 
291 Brief van de voorzitter van de Gezondheidsraad aan N.V. Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie, d.d. 9 
juni 1949 in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 573 /lemma Correspondentie. 
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worden uit overwegingen van winstbejag in toenemende mate fluoorhoudende praeparaten in 

de handel gebracht. Deze ontwikkeling is uit het oogpunt van volksgezondheidszorg 

ongewenst en het is dan ook gewenst zo spoedig mogelijk tot een uitspraak te komen omtrent 

het nut van fluoor voor caries bestrijding en omtrent de meest effectieve vorm van 

aanwending’, aldus de voorzitter van de Gezondheidsraad292. De ervaringen met de toediening 

van jodium aan zout waren volgens hem bovendien onvoldoende om te kunnen overgaan tot 

het toevoegen van fluoride aan zout293.  

 Voor de rest deelde de voorzitter mee dat in het recente advies aan de minister over 

mogelijke alternatieven van fluorapplicaties een voorkeur voor drinkwaterfluoridering was 

uitgesproken. Hij wilde de zoutfabrikant wel toevertrouwen dat hij ervan uit kon gaan dat het 

fluorideren van zout niet was aanbevolen bij de minister. De voorzitter besloot zijn reactie 

met de opmerking dat ‘voorlopig althans het in de handel brengen van gefluorideerd zout 

ernstig moet worden ontraden294’. 

Voor Brutel de la Rivière was daarmee de kous af. De commercie moest buiten de 

deur worden gehouden, zo veel was wel duidelijk. In de daaropvolgende jaren zouden diverse 

zoutfabrikanten doorgaan met pogingen de belangstelling voor gefluorideerd zout te wekken. 

Toen eenmaal in 1949 was gekozen voor experimenten met drinkwaterfluoridering, meldden 

diverse bedrijven zich met het verzoek de fluoridezouten voor het experiment te mogen 

leveren. Zo bracht de Nieuwe Nederlandse Maatschappij tot vervaardigen van spiegelglas, 

glazen voorwerpen en chemische producten zijn fluorideproducten onder de aandacht van de 

NMT als grondstof voor de drinkwaterfluoridering. 

Ook de Coöperatieve Kunstmestfabriek uit Vlaardingen prees bij de NMT het zelf 

gefabriceerde natriumsilicofluoride (Na2SiF6) aan om in de plaats van natriumfluoride te 

gebruiken bij het fluorideren van drinkwater. Volgens de kunstmestfabrikant was het resultaat 

hetzelfde maar was natriumsilicofluoride veel goedkoper dan natriumfluoride. Bovendien, zo 

schreef de fabrikant, ‘wordt Natrium Silico Fluoride hier in Nederland gefabriceerd (door 

ons), terwijl Natriumfluoride uit het buitenland moet worden geïmporteerd, hetgeen deviezen 

kost’295. Daarnaast deed een chemisch bedrijf uit Sas van Gent in het begin van de jaren 

vijftig pogingen om via de NMT orders voor levering van natriumsilicofluoride te 
                                                 
292 Brief van de voorzitter van de Gezondheidsraad aan N.V. Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie, d.d. 9 
juni 1949 in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr.573 /lemma Correspondentie. 
293 Brief van de voorzitter van de Gezondheidsraad aan N.V. Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie, d.d. 9 
juni 1949 in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 573 /lemma Correspondentie. 
294 Brief van de voorzitter van de Gezondheidsraad aan N.V. Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie, d.d. 9 
juni 1949 in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. lemma Correspondentie. 
295 Brief van Eerste Nederlandsche Coöperatieve Kunstmestfabriek aan de voorzitter van de NMT, J. Stork, d.d. 
29 juli 1952 in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 565.  
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verkrijgen296. Uiteindelijk is geen van de Nederlandse fabrikanten gevraagd het fluoride te 

leveren. De in Nederland gebruikte fluoride werd verkregen bij de productie van superfosfaat 

uit fluorapatiet; ofwel fossiele haaientanden afkomstig van de fosfaatmijnen in West-

Afrika297. 
 
 
7 Het onderzoek naar drinkwaterfluoridering begint 
 
 
Zoals we reeds hebben gezien, stemde de minister op basis van het ‘Plan Winkler’ in met het 

opzetten van een onderzoek naar de effecten van drinkwaterfluoridering op het verminderen 

c.q. voorkomen van cariës in (kinder)gebitten. De opdracht ging, zoals uitdrukkelijk was 

voorgesteld, naar de kort tevoren opgerichte Gezondheidsorganisatie TNO. Directeur Polman 

had in 1952 tevens een begeleidingscommissie ingesteld met Winkler als voorzitter. Deze 

zogenaamde TNO Cariës Werkgroep zou tot 1988 blijven functioneren298. De werkgroep 

bestond gedurende de eerste jaren van het experiment uit de leden O. Backer Dirks als 

onderzoeksleider (1952-1968), C.M. Veltema (1952-1962), Mevr. Janny Brouwer (1952-

1959), de pas universitair afgestudeerde tandarts G.W. Kwant (1953-1985), C.B. Klaassen  

(1953-1957), G.J. Mulder (1955-1958), B. Houwink (1957-1970, vanaf 1968 -1970 ook als 

onderzoeksleider) en Mevr. Lenie Bauer (1958-1988)299. 

 Onder leiding van deze werkgroep werd het experiment concreet opgezet. Om te 

beginnen werd de techniek van de fluoridering geregeld. De fluorideverbinding die men aan 

het drinkwater wilde toevoegen was natriumfluoride (NaF). In latere jaren maakte men elders 

in Nederland meer gebruik van de natriumsilicofluoride (Na2SiF6). In Tiel koos de werkgroep 

voor uitsluitend natriumfluoride, omdat deze stof ook in de Amerikaanse experimenten was 

gebruikt. De fluorideverbinding werd via een doseersysteem bij het waterleidingbedrijf 

toegevoegd aan het drinkwatersysteem. In Tiel was J.G.L. Röder als directeur van de  

                                                 
296 Brief van N.V. Nieuwe Nederlandsche Maatschappij tot Vervaardigen van Spiegelglas, Glazen Voorwerpen 
en Chemische Producten aan de NMT, d.d. 7 augustus 1952 in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 565; 
brief van Eerste Nederlandsche Coöperatieve Kunstmestfabriek, d.d. 29 juli 1952 in: Archief NMT, deel II 1946-
1975, recordnr. 565.  
297 Backer Dirks, ‘Fluoride’ (1979) 184, 185.  
298 De kosten van deze werkgroep stegen snel. De Fluorcommissie had de jaarlijkse kosten van het onderzoek in 
1948 nog beraamd op 50.000 gulden. In 1958 waren de kosten opgelopen tot 90.000 gulden. Een jaar later werd 
daarom een begroting vastgesteld van 100.000 gulden voor het TNO cariësonderzoek. ‘Preventie’ d.d. december 
1959 in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 565, f.33. 
299 In latere jaren traden toe tot de werkgroep F.H. Cox (1962-1968), A. Groeneveld (1963-1988, waarvan vanaf 
1978-1988 als onderzoeksleider), T.J. Pot (1970-1978, waarvan vanaf 1970-1978 als onderzoeksleider), L.D.J. 
Purdell-Lewis (1971-1977), Th. Flissebaalje (1971-1989), H.M. Theuns (1973-1988), J.W. van Dijk (1978-
1988), A.A.M.J. van Eck (1979-1989), H. Kalsbeek (onderzoeksleider van 1980 tot 1988). Gegevens afkomstig 
uit: C-DWF/ lemma Chronologie TNO. 
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Afb.2 Een bus zoals deze is gebruikt tijdens het Tiel-Culemborg onderzoek. In deze bus werden de  

kinderen onderzocht. 
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Utrechtsche Waterleiding Maatschappij – waaronder het waterleidinggebied van Tiel viel – 

verantwoordelijk voor de toevoeging van fluoride aan het drinkwater. De 

fluorideringsinstallatie bevond zich op de tweede verdieping in de watertoren van Tiel op de 

waterwinplaats aan het Fabriekslaantje300. In de watertoren was een oplosmengbak geplaatst 

waarin zich het fluoridezout bevond. Via waterkracht werd een roermechanisme aangedreven 

dat fluoride mengde met het drinkwater. Een ‘elektrische programma-schakelaar’ die gelijk 

met de pompen van het pompstation in en buiten bedrijf kon worden gesteld, programmeerde 

automatisch de fluorideringsinstallatie301.  

Het gebitsonderzoek werd veelal op de scholen zelf verricht. Dit onderzoek naar 

tandbederf zou, naast het klinisch onderzoek met spiegel en sonde, grotendeels plaatsvinden 

met behulp van gestandaardiseerde röntgenfoto’s302. In het onderzoek moesten over een 

periode van vijftien jaar 500 kinderen in Tiel worden gevolgd die gefluorideerd drinkwater 

zouden consumeren en 500 kinderen in Culemborg die ongefluorideerd drinkwater zouden 

consumeren. De kinderen werden per gemeente in vijf leeftijdsklassen van elf tot vijftien jaar 

ingedeeld. Van elke leeftijdsklasse werden honderd kinderen jaarlijks onderzocht. Deze 

schoolkinderen werden per leeftijdsklasse opgedeeld in cohorten van telkens vijftig meisjes en 

vijftig jongens. De selectie van de kinderen vond per leeftijdsklasse plaats aan de hand van de 

gegevens uit het bevolkingsregister. Wanneer het aantal kinderen per leeftijdsklasse te groot 

bleek, selecteerde men de kinderen via een at random procedure. De oudere leeftijdsklassen 

werden, wanneer er te veel kinderen waren, willekeurig uit het bevolkingsregister 

geselecteerd303.  

Bij het klinisch onderzoek moest de mate van cariës worden vastgesteld. Vanaf 

december 1952 vonden de zogenaamde nulmetingen plaats waarbij voor de eerste keer de 

hoeveelheid cariës in Tiel en Culemborg werd vastgesteld om zodoende een uitgangspunt te 

hebben voor latere metingen in het onderzoek. De werkgroep had een onderverdeling gemaakt 

                                                 
300 J.G.L. Röder, ‘Technisch rapport over de fluorideringsinstallatie Tiel gedurende de eerste 5 jaren (tijdvak 9 
maart 1953 – 9 maart 1958), d.d. juli 1958 in: C-DWF/lemma TNO Werkgroep (1/2) f. 2. 
301 J.G.L. Röder, ‘Technisch rapport over de fluorideringsinstallatie Tiel gedurende de eerste 5 jaren (tijdvak 9 
maart 1953 – 9 maart 1958), d.d. juli 1958 in: C-DWF/lemma TNO Werkgroep (1/2) f. 2. 
302 ‘Brengt Fluorideren einde van caries?’ in: Utrechts Nieuwsblad (6 januari 1955).; O. Backer Dirks, ‘The TNO 
caries research unit, Utrecht. Its history’ in: Experimental and clinical caries research. Proceedings of the 
symposium held in Leiden, The Netherlands, on the occasion of the departure of Dr. A. Groeneveld, Head TNO 
Caries Research Unit, Utrecht (Liber amicorum, Leiden 1991) 4; terzijde kan worden opgemerkt dat van het 
bestaan van een medisch-ethische commissie zoals wij deze vandaag de dag kennen in 1952 nog geen sprake 
was. Was dat wel het geval geweest, dan is het twijfelachtig of een dergelijk onderzoek wel de toets der kritiek 
van een ethiekcommissie had doorstaan. 
303 O. Backer Dirks, G.W. Kwant en B. Houwink, ‘Fluoride toevoeging aan drinkwater. Resultaat van het 
onderzoek Tiel-Culemborg’ in: NTVT 68 (1961) 853. 
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in vijf klasses van cariës (van I tot V)304. Het onderzoek van het gebit vond plaats met spiegel 

en sonde en met het afnemen van speciale bitewing-foto’s via röntgenapparatuur. Op het zelf 

ontwikkelde procédé was men erg trots, aangezien hiermee voor het eerst op zeer betrouwbare 

wijze cariës kon worden vastgesteld. 

Nadat deze nulmetingen waren voltooid, stelde de burgemeester van Tiel, de heer N.F. 

Cambier van Nooten op 9 maart 1953 de installatie voor toediening van fluoride aan het 

drinkwater in werking. Aan de start van het experiment was zo weinig mogelijk ruchtbaarheid 

gegeven. Men wilde ‘uiterste geheimhouding’ betrachten om te voorkomen dat mensen 

zouden kunnen zeggen dat zij het drinkwater anders vonden smaken. Pas na drie weken is het 

nieuws in de dagbladen terechtgekomen, overigens zonder dat daar enig protest op volgde305. 

 

8 De regulering van de publieke opinie 

 

De berichtgeving over de fluoridering en de publieke betrokkenheid bij de fluoride-

experimenten waren aan het eind van de jaren veertig en het begin van de jaren vijftig 

beperkt. Volgens Winkler was dat ook nodig. Hij wilde voorkomen dat allerlei informatie 

over fluoride bij fabrikanten terecht zou komen, waarna deze de ‘verstrekte gegevens voor 

reclame-doeleinden’ zouden misbruiken’306. Tegelijkertijd leefde in de Fluorcommissie 

duidelijk de behoefte om de kring van ingewijden te vergroten. Zo gaf commissielid Sedee 

een lezing voor studenten tandheelkunde in Utrecht. Deze studenten bleken overigens 

behoorlijk kritisch over de werking van fluoride in het drinkwater307. Ook andere 

commissieleden gaven wel eens lezingen, wat soms leidde tot berichtgeving in de 

dagbladen308. Deze werd in het begin van de jaren vijftig gekenmerkt door neutrale 

verslaglegging en voorzichtig optimisme over de proefneming in Tiel309.  

                                                 
304 O. Backer Dirks, ‘Fluoridering van het drinkwater in Nederland’ in: NTVT 59 (1952) 580-582; Backer Dirks, 
Kwant en Houwink, ‘Fluoride toevoeging aan drinkwater’(1961) 853. 
305 Gedeelte uit de Memorie van Antwoord van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Eerste 
Kamer, d.d. 28 maart 1958 in: Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, Nieuwegein, 
Archief NMT, deel II, 1946-1975, recordnr. 565, f.14; uit de dagbladpers overgenomen: ‘Proefneming inzake 
tandbederf. Tiel krijgt kleine dosis fluor in het drinkwater’ in: NT 8 (1953) 156; O. Backer Dirks, ‘Na de storm 
in ons glas water’ in: C-DWF/ lemma Chronologie TNO, f.1. 
306 Brief Winkler aan de voorzitter van de Gezondheidsraad, d.d. 8 juni 1948 in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 
1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 573/lemma Notulen Vergadering. 
307 Brief van Sedee aan Brutel de la Rivière, d.d. 17 april 1949 in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 
2.15.33, inv.nr. 573 /lemma Notulen Vergadering. 
308 ‘Fluor-zout in het drinkwater. Tiel of Culemborg?’ in: Nieuwe Haagsche Courant (2 oktober 1952). 
309 In 1952 verschijnen er in de kranten artikelen met koppen als ‘Strijd tegen de wolf’ in: Haagse Post (6-9-
1952) of ‘Fluor in drinkwater, middel tegen tandbederf’ (Parool, 26-9-1952) of ‘Naar Amerikaans voorbeeld 
fluor in het drinkwater’ in: Utrechts Nieuwsblad (2-10-1952). 
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 Dat er gedurende de eerste jaren van het Tiel-Culemborg onderzoek relatief weinig 

nieuws en commentaren in dagbladen en vaktijdschriften verschenen was ook weer niet zo 

verwonderlijk. Het gebrek aan berichtgeving had te maken met de angst voor de commercie 

en de wens het experiment waarlijk dubbelblind te starten. Maar er was nog een derde reden 

voor de spaarzame informatievoorziening. Backer Dirks en Winkler riepen in 1953 de media 

op niet over de drinkwaterfluoridering te schrijven totdat de onderzoeksresultaten op tafel 

zouden liggen310. Muntendam, die op dat moment staatssecretaris van volksgezondheid was, 

was het van harte eens met deze inperking van de openbaarheid van informatie. De 

geheimhouding – meer een officieus nieuwsembargo – rond het fluoride-experiment was in 

zijn ogen gerechtvaardigd. Hij hoopte ook zeer dat de discussie over de 

drinkwaterfluoridering buiten het politieke debat kon worden gehouden311. Muntendam, wiens 

taak het onder meer was nota’s van TNO en de Gezondheidsraad aan de minister te filteren en 

te corrigeren, heeft waarschijnlijk ook de minister niet op de hoogte willen stellen van de 

maatschappelijke onrust die in de Verenigde Staten inmiddels over de drinkwaterfluoridering 

was ontstaan. Bovendien was de gezagsgetrouwheid van de vaderlandse media overigens niet 

uniek in deze periode. Ook bij de Greet Hofmans-affaire van een paar jaar later speelde 

eenzelfde gezagsgetrouwheid - en dus zwijgen – van de media parten om uit oog van 

vaderlandslievendheid het koninklijk hof op Paleis Soestdijk – en daarmee de staat – niet in 

diskrediet te brengen312. 

 Men kan wel stellen dat het nieuwsembargo in de jaren vijftig is nagestreefd door een 

driemanschap, bestaande uit de directeur-generaal van de Volksgezondheid Muntendam, de 

voorzitter van de Gezondheidsraad Wester (opvolger van Brutel de la Rivière) en de leider 

                                                 
310 Brief van O. Backer Dirks en K.C. Winkler aan P. Muntendam, d.d. 12 april 1960 in: NL- HaNA, 
Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv. nr. 2315 (Archief GR (oud)) zoals gebruikt in: Rigter, Met Raad en 
daad (1992) 237. 
311 ‘Verzoek aan Zijne Excellentie de Minister van Sociale Zaken tot instelling van een Fluoorcommissie (…)’ 
in: NL- HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv. nr. 2315 (Archief GR (oud)), zoals gebruikt in: 
R.B.M. Rigter, Met Raad en daad. De geschiedenis van de Gezondheidsraad, 1902-1985 ( Rotterdam 1992) 237. 
312 De huwelijks- en tevens hofcrisis tussen Koningin Juliana en prins Bernard – beter bekend als de Greet 
Hofmans-affaire – bereikte op Paleis Soestdijk een hoogtepunt in 1956. Het Nationaal Archief omschrijft deze 
episode als volgt: ‘Koningin Juliana en haar man Bernhard zijn bezorgd om de oogafwijking van hun dochter 
Marijke, geboren in 1947. Als de artsen de hoop opgeven, zoekt Bernhard hulp bij de gebedsgenezeres Greet 
Hofmans. Al gauw omringt Juliana zich met Hofmans’ aanhangers. Bernhard kijkt met afgrijzen naar de 
groeiende invloed van Hofmans op zijn vrouw. Zeker wanneer Juliana in 1952 in Amerika pacifistisch getinte 
speeches houdt, waarvan de prins en de ministers Hofmans de schuld geven. Het koninklijk huwelijk loopt 
gevaar. Op 7 juni 1956 schrijft het Duitse blad Der Spiegel, getipt door Bernhard, over de perikelen aan het 
Nederlandse hof. De affaire wordt zo snel mogelijk in de doofpot gestopt. Premier Drees grijpt in en Juliana 
moet alle banden met Hofmans en haar aanhangers verbreken’, aldus: 
http://www.nationaalarchief.nl/content/jaartal/1900-2000/1956GreetHofmansaffaire.asp. Voor de nieuwste 
literatuur over deze hofcrisis en de minder kritische houding van journalisten in de jaren vijftig zie: Cees 
Fasseur, Juliana & Bernhard. Het verhaal van een huwelijk, 1936-1956 (Amsterdam 2008) 304. 

 82



van het Tiel-Culemborg onderzoek Backer Dirks313. Zo hadden de heren afgesproken dat over 

de zaak en de positieve testresultaten van het Tiel-Culemborg onderzoek ‘niet zal worden 

gepubliceerd, ook niet in de vakpers. Coll. Backer Dirks zal op de vergadering van de 

Vereniging (op 14 november 1958) a.s. een voordracht houden en daar nadere mededelingen 

doen, maar ook die voordracht zal niet worden gepubliceerd’314. De gezagsgetrouwheid van 

de vaderlandse pers zorgde er vervolgens voor dat in de jaren vijftig inderdaad nauwelijks 

kritische commentaren op het experiment Tiel-Culemborg verschenen. 

De houding van de autoriteiten en de pers ten aanzien van de fluoridering in de eerste 

helft van de jaren vijftig bevestigt enigszins wat socioloog Schuyt en de historicus Taverne 

hebben opgemerkt over de politieke cultuur van de wederopbouwperiode. Volgens Schuyt en 

Taverne kan het beheerste optreden van samenwerkende politici in de Rooms-Rode en andere 

coalities worden gezien als culturele uitingen van verdraagzaamheid, maar vonden veel van 

hun activiteiten plaats in een sfeer van geheimhouding, autoriteit en hiërarchische uitoefening 

van het gezag315. De journalist H.J.A. Hofland vond in 1972 dat deze vorm van politiek en 

besturen niets anders dan kwaad bloed zette onder de burgerij: ‘Doordat het bewaren van de 

geslotenheid en de daarmee verbonden geheimhouding als onmisbaar voor de handhaving van 

het gezag wordt beschouwd, kan de eenvoudigste zaak van algemeen belang tot de 

ingewikkeldste affaire uitgroeien’316.  

 Ondanks het ‘nieuwsembargo’ verschenen in de wetenschappelijke tijdschriften na 

1955 mondjesmaat artikelen over het experiment en ook in de vaderlandse dagbladpers begon 

na een aantal jaren de stemming te veranderen. Vanaf het midden van de jaren vijftig 

verschenen artikelen met een wat kritischer toon met titels als ‘Pas op: fluor is niet 

ongevaarlijk’ en ‘Brengt fluorideren einde van caries?’317. Ook in tandheelkundige kring 

klonken na 1955 meer kritische geluiden. Een belangrijk punt van discussie betrof het 

preventief gebruik van de fluoridetabletten en fluoridetandpasta’s. Volgens velen was het 

beter om daarin te investeren dan in allerlei wetenschappelijk onderzoek naar de 

drinkwaterfluoridering: ‘De vraag dringt zich aan ons op of hier te lande het beantwoorden 

van wetenschappelijke vraagstukken op het gebied van cariëspreventie niet van meer belang 

geacht wordt dan een praktische toepassing van maatregelen, die elders reeds na zeer exacte 

waarnemingen niet alleen hun nut, maar ook hun onschadelijkheid hebben bewezen’, zo 
                                                 
313 ‘Mededelingen aan de leden van het hoofdbestuur. NO. 1.’ (1958) 2. 
314 ‘Mededelingen aan de leden van het hoofdbestuur. NO. 1.’ (1958) 2. 
315 Schuyt en Taverne, 1950: Welvaart in zwart-wit (2000) 529. 
316 H.J.A. Hofland, Tegels Lichten. Of ware verhalen over de autoriteiten in het land van de voldongen feiten 
(Amsterdam 1972) 106. 
317 (Vrij Nederland 1-10-1955 ; Utrechts Nieuwsblad (6-1-1955). 
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schreef een tandarts in 1956318. Hier was de tandarts-practicus aan het woord die graag zo snel 

mogelijk praktische verbeteringen in de zorg wilde doorvoeren, zoals verspreiding van 

fluoridetabletten aan alle lagereschoolkinderen in Amsterdam via de 

Schooltandverzorgingsdienst319. Er waren mogelijkheden genoeg voor deze vorm van 

preventie, want duizenden gratis fluoridetabletjes werden inmiddels door een Zwitserse 

fabrikant verspreid, terwijl de uit Frankrijk afkomstige fluoridehoudende Sanogyl tandpasta 

ook zijn weg naar de klant had gevonden. 

 Op het ministerie en bij de TNO Cariës-werkgroep waren deze initiatieven echter een 

doorn in het oog van Muntendam en zijn minister respectievelijk Winkler en Backer Dirks. 

Zoals op de nieuwsvoorziening rond de fluoridering moest worden toegezien, zo zou ook de 

markt voor tandheelkundige producten moeten worden gereguleerd. Minister J.G. Suurhoff 

(PvdA) van Sociale Zaken en Volksgezondheid maakte zich duidelijk ongerust over de 

nieuwe tandheelkundige producten die zonder wetenschappelijk onderzoek op de markt 

werden gebracht. De verkoop ervan zou de validiteit van het Tiel-Culemborg onderzoek in 

gevaar kunnen brengen, en moest daarom aan banden worden gelegd320. De voorzitter van de 

Gezondheidsraad J.G. Wester was het geheel met de minister eens. In het Nederlandse 

Tandartsenblad schreef hij dat niet bewezen was dat de ‘fluoortabletten’ werkten. Het gebruik 

ervan was experimenteel, zou zelfs tot gevlekt glazuur kunnen leiden, en moest daarom als 

‘sociale maatregel’ worden ontraden321. 

Eendrachtig wisten Wester, Muntendam en Winkler de minister te bewegen tot het 

wederom instellen van een Fluorcommissie van de Gezondheidsraad die moest nagaan hoe de 

verkoop van tabletten, spoelingen en tandpasta’s met fluoride kon worden gereguleerd en hoe 

deze producten zich verhielden tot de validiteit van de uitkomsten van het Tiel-Culemborg 

onderzoek322. De minister installeerde deze tweede Fluorcommissie op 4 augustus 1955 met 

de opdracht ‘een coördinatie op het gebied van de cariës prophylaxe met fluoriden tot stand te 

                                                 
318 J. Albracht, e.a., ‘Het gebruik van fluorhoudende tabletten als tandcariësprofylacticum’ in: Nederlands 
Tandartsenblad (NT) 11 (1956) 411. 
319 Brief van A. Querido van het Gemeentelijke Centraal Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg te 
Amsterdam aan J. Wester, voorzitter van de Fluorcommissie, d.d. 7 september 1995 in: NL-HaNA, 
Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 575. 
320 Brief van minister J.G. Suurhoff van Sociale Zaken en Volksgezondheid aan de voorzitter van de 
Gezondheidsraad J.G. Wester, d.d. 22 juli 1955 in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 
575. 
321 Wester, ‘Het gebruik van fluorhoudende tabletten als tandcariës-prophylacticum’ (1956) 370. 
322 Diverse brieven van en aan Winkler, Wester en Muntendam tonen aan dat het initiatief van de 
Gezondheidsraad tot het adviseren van de minister om een (nieuwe) Fluorcommissie in te stellen werd 
vormgegeven door Wester, in: NL-HaNA, Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 574. 
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brengen’323. Naast deze coördinerende taak zou de commissie ook adviezen moeten 

uitbrengen over ‘een te volgen beleid inzake het gebruik van fluor als cariës 

prophylacticum’324. In deze commissie zaten veel mensen die ook al zitting hadden in de 

eerste Fluorcommissie uit 1948. Zo zien we Backer Dirks jr., Banning, Krul, Spoorenberg en 

Winkler op de ledenlijst staan, maar er waren ook nieuwe leden. Zo was de NMT ditmaal wel 

vertegenwoordigd in de persoon van de Hilversumse tandarts J.B. Visser. Daarnaast was de 

tandheelkundig adviseur van de Ziekenfondsraad te Amsterdam aanwezig in de persoon van 

de tandarts J.W. Feitsma en bevond zich de Rotterdamse internist W.J. Bruins Slot in de 

gelederen, evenals de directeur van de Gezondheidsorganisatie TNO, A. Polman. Ten slotte 

was de farmacie vertegenwoordigd met de hoogleraar in de Farmacologie, S.E. de Jongh en 

de farmaceutisch hoofdinspecteur N.A. Roozendaal325.  

Een van de eerste activiteiten van de Fluorcommissie was natuurlijk gericht op de 

gewraakte verspreiding van de fluoridetabletten, in het bijzonder in de hoofdstad. Om een 

goed beeld te kunnen verkrijgen van de stand van zaken nodigde de commissie de arts en 

tandarts mevrouw M. Nederveen-Fenenga uit als één van de initiatiefnemers van de 

verspreiding van fluoridetabletten onder de schooljeugd in Amsterdam. Tijdens haar bezoek 

aan de commissie op 10 januari 1955 legde zij de aanwezigen uit dat de organisatie van 

schooltandverzorging in de hoofdstad vanaf de oprichting in 1951 de ambitie had om de 

tandheelkundige zorg voor lagereschoolkinderen op een hoger peil te brengen. Nederveen 

deelde mee dat van de 200.000 geïnspecteerde kinderen slechts 65 hadden geweigerd de 

fluoride tot zich te nemen326. Zij verdedigde de aanpak als proactief handelen in afwachting 

van de resultaten van het Experiment Tiel-Culemborg. Volgens Nederveen vonden de 

kinderen ‘de fluoorapplicatie interessant (en) begroeten ze deze met gejuich. De behandeling 

doet geen pijn, er staat geen boormachine en ze beschouwen de applicatie niet als een 

tandheelkundige behandeling’327.  

De commissieleden keken duidelijk vanuit een geheel ander perspectief naar de 

fluoridetabletten. Zij waren nog allerminst overtuigd van de positieve effecten ervan en 

hadden meer het gevoel dat Nederveen op ondeskundige wijze een onderzoek uitvoerde dan 

dat zij de tandheelkundige zorg aan het verbeteren was. Spoorenberg wilde bijvoorbeeld 

                                                 
323 J.J. Wester, ‘Fluoor commissie Gezondheidsraad’ in: NT 10 (1955) 302.  
324 Wester, ‘Fluoor commissie Gezondheidsraad’ (1955) 302. 
325 Wester, Cariëspreventie met fluoriden (1960) 1, 2. 
326 Notulen tweede vergadering van de tweede Fluorcommissie, d.d. 10 augustus 1955 in: NL-HaNA, 
Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 574, f. 13.  
327 Notulen tweede vergadering van de tweede Fluorcommissie, d.d. 10 augustus 1955 in: NL-HaNA, 
Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 574, f. 13. 
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weten of Nederveen het niet jammer vond dat er geen controlegroep in het Amsterdamse 

‘experiment’ was opgenomen. Volgens Nederveen was er helemaal geen sprake van een 

onderzoek of experiment, laat staan dat het hier ging om een experiment zoals in Tiel en 

Culemborg. Nee, volgens Nederveen waren de fluorideapplicaties in Amsterdam gewoon 

tandheelkundige zorgbehandelingen328.  

We zien hier het verschil tussen wetenschap en praktijk. Terwijl de tandartsen in het 

midden van de jaren vijftig in de dagelijkse praktijk zochten naar directe oplossingen, waren 

de onderzoekers bezig met oplossingen voor de toekomst. Halverwege de jaren vijftig was 

sprake van een – onoverbrugbaar – verschil van inzicht. De commissie liet de zaak echter 

verder rusten. Dit was niet geheel onbegrijpelijk, omdat zij zich volledig wilde gaan richten 

op haar tweede opdracht: het schrijven van een advies aan de regering over fluoridegebruik in 

Nederland. Hierbij zou zij zich concentreren op de drinkwaterfluoridering.  

 

9 De NMT zoekt haar rol in het debat 

 

Niet alleen het ministerie en de voorstanders van de drinkwaterfluoridering vonden het 

moeilijk een antwoord te vinden op de vele initiatieven die op het gebied van fluoride in het 

land plaatsvonden. Ook de beroepsorganisatie NMT had in de jaren vijftig moeite om een 

goede houding te vinden in het fluoridedossier. Er kan zonder meer worden gesteld dat in de 

tandheelkundige wereld geen consensus bestond over de juiste toepassing van fluoride. Zowel 

binnen de NMT als in het Nederlands Tandartsenblad en Ziekenfondsgids had ieder een eigen 

opvatting over preventie met behulp van fluoride. Het cariësprobleem diende te worden 

aangepakt, daarover was geen twijfel. Over de manier waarop bleek de verdeeldheid echter 

groot. 

Enerzijds was er de relatief kleine groep van voorstanders van drinkwaterfluoridering, 

bestaande uit tandartsen, ambtenaren en wetenschappers. Zij stonden een wetenschappelijke 

aanpak van het preventieprobleem voor, inclusief de vele fluoridetoepassingen. Allerlei 

discussies in vakpers en dagbladen moesten zoveel mogelijk worden voorkomen. Anderzijds 

waren bestuur en leden van de NMT misschien niet tegen drinkwaterfluoridering, maar in elk 

geval wel voor meer voorlichting en discussie. Naast het feit dat de publieke opinie na 1955 

ontwaakte, kreeg de beroepsorganisatie steeds vaker verzoeken om informatie over het Tiel-

                                                 
328 Notulen tweede vergadering van de tweede Fluorcommissie, d.d. 10 augustus 1955 in: NL-HaNA, 
Gezondheidsraad, 1920-1956, 2.15.33, inv.nr. 574, f. 14. 
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Culemborg experiment. De beroepsorganisatie vervulde sinds 1952 op dit punt steeds meer 

een publieke functie voor zowel de tandartsen in het land als voor commerciële partijen. Met 

regelmaat verzochten tandartsen hun beroepsorganisatie om informatie over de experimenten 

rond fluoride en over de drinkwaterfluoridering in het bijzonder329. 

Naarmate de jaren vijftig vorderden, had men in de NMT steeds meer moeite met het 

‘opgelegde’ stilzwijgen rond de drinkwaterfluoridering. In 1957-1958 besloot men zich niet 

langer te houden aan de informatie- en discussiestop. Men was niet tegen fluoridering, maar 

achtte voorlichting en discussie absoluut noodzakelijk om eventueel maatschappelijk verzet te 

kunnen overwinnen. Voor het eerst vernemen we iets van bepaalde maatschappelijke 

groeperingen die zich tegen fluoridering dreigden te verzetten. In de NMT toonde men zich 

bijvoorbeeld bevreesd dat de kleine groep van homeopathische artsen zich in hun verzet 

gesterkt zouden voelen door groeiende bezwaren vanuit bepaalde religieuze kringen330. Zover 

is duidelijk, de NMT wilde vanaf 1956 het Nederlandse publiek actief voorlichten over de 

drinkwaterfluoridering. 

  Daar kwam bij dat onder de 1500 Nederlandse tandartsen stevige onenigheid bestond 

over het nut van fluoridetabletten en fluoridetandpasta. Vele practici, al dan niet in 

tandheelkundige zorginstellingen zoals in Amsterdam, werkten sinds het begin van de jaren 

vijftig met fluoridetabletten. De hoofdredacteur van het Nederland Tijdschrift voor 

Tandheelkunde P.H. Buisman keerde zich in 1956 openlijk tegen deze praktijken, die met 

name in Amsterdam plaatsvonden: ‘Hoezeer men de waarde en het belang van een 

proefneming op het gebied van deze sociaal profylactische voorziening kan erkennen, zo wekt 

het meer dan verwondering dat omtrent het bestaan van dit gemeentelijk initiatief tot nog toe 

zo weinig in de openbaarheid is gekomen, zulks te meer omdat enige gezaghebbende colleges 

en autoriteiten daaraan tevoren hun goedkeuring hebben gehecht. Er is van tandartsenzijde 

zelfs twijfel geuit of hier geen sprake is van strijd met de wettelijke bepalingen op de 

uitoefening der tandheelkunst. Zo goed echter als men met eenzelfde overdrijving haarsnijden 

                                                 
329 Brief van mevrouw D.W.G. Karstens-Wicherink, tandarts, aan de vice-voorzitter van de NMT J.G. Stork, d.d. 
23 februari 1953 in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 565. 
330 Ch. F.L. Nord, ‘De tandheelkunde in de 20e eeuw’ in: NTVT 64 (1957) 65; Standpunt en analyse zijn te 
vinden in een artikel dat de NMT in 1959 instuurde voor een internationale bundel van de Federation Dentaire 
Internationale (FDI), waarbij de NMT was aangesloten.‘The lay public in general has no opinion. The 
newspapers were asked not to discuss fluoridation, but this request did not come from The Netherlands Dental 
Association, which is of the opinion that when drinking water is to be fluoridated, much resistance will have to 
be overcome in the purely sociological field, which makes it necessary to start educating the nation at the earliest 
possible stage. The small group of homeopathics object to fluoridation and when fluoridation becomes a topic 
for discussion in the Netherlands it has been suggested that perhaps some religious groups will also object to 
fluoridation’. FDI, ‘Fluoridation around the world’ (d.d. vermoedelijk 1959/1960) in: Archief NMT, deel II 
1946-1975, recordnr. 565., f .14. 
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geen chirurgische operatie zou kunnen noemen, kan men ook de toepassing ener 

fluorapplicatie tot een tandheelkundige ingreep proclameren’331.  

Reacties op Buismans commentaar konden natuurlijk niet uitblijven. De tandarts J.G. 

Lasseur vond de vergelijking tussen haarknippen en fluorideapplicaties ongepast. Volgens 

hem ging het wel degelijk om een ‘zuiver medicamenteuze behandeling die de interne secretie 

van de gebitselementen beïnfluenceert!’. Lasseur vond het onacceptabel dat de NMT niet op 

de hoogte was van deze fluoride-experimenten. Hij besloot met de opmerking dat ‘collega 

Buisman inwendig heel goed weet, dat de Maatschappij voor Tandheelkunde in 1e instantie 

erin gekend had moeten zijn, dat verbaast mij wel uitermate’332. Het NMT trachtte in zulke 

gevallen meestal met sussende woorden de gemoederen tot bedaren te brengen333.  

 Het beeld van de tandheelkundige beroepsgroep werd verder nog gecompliceerd door 

het feit dat het NMT-bestuur in de loop van de jaren vijftig steeds meer op de hand van de 

drinkwaterfluoridering was en daarover graag met de achterban en andere maatschappelijke 

organisaties in discussie wilde. Na een succesvol jubileumcongres in 1954 wilde het bestuur 

optimistisch en voortvarend de tweede helft van de jaren vijftig in. Tijdens de algemene 

jaarvergadering van 1956 maakte het NMT-hoofdbestuur openlijk propaganda voor de 

drinkwaterfluoridering. Dit viel niet bij iedereen in goede aarde, en zeker niet bij de NMT-

vertegenwoordiger in de tweede Fluorcommissie, J.B. Visser die omhelzing van de 

fluoridering door het hoofdbestuur veel te voorbarig vond. Desondanks zou het NMT-bestuur 

ook in de jaren daarna zijn enthousiasme over de fluoridering niet verhullen. Het bestuur lijkt 

regelmatig ver voor de troepen uit te lopen. Waar het NMT-bestuur veel belang hechtte aan de 

wetenschappelijke ontwikkelingen rond preventie omdat het daar de oplossing zag voor het 

cariësvraagstuk in Nederland, dachten ‘gewone’ tandartsen in het land vooral in termen van 

zorg en praktisch handelen (fluoridetabletten!). Hun primaire aandacht ging uit naar de 

overvolle praktijken en niet naar de wetenschappelijke vooruitgang van de tandheelkunde. 

Het gebrek aan draagvlak onder tandartsen voor de fluoridering zou tot in de jaren zestig een 

probleem blijven voor de NMT.  

 

 

 

 
                                                 
331 P.H. Buisman, ‘Redactioneel Commentaar’ in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 565. 
332 Brief van J.G. Lasseur aan de redacteur van het NTVT, G.D. Margadant, d.d. 29 januari 1957 in: Archief 
NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 565. 
333 Brief van de NMT aan J.G. Lasseur, d.d. 7 februari 1957 in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 565. 
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10 Fluoride en sociale aspecten: leren van het buitenland 

 

Het Experiment Tiel-Culemborg stond internationaal gezien natuurlijk niet op zichzelf. 

Nederland was weliswaar in Europa één van de eerste landen die op experimentele basis het 

drinkwater fluorideerde, maar ons land was na 1950 zeker niet het enige. 

Drinkwaterfluoridering was in de loop van de jaren vijftig een internationale kwestie 

geworden en Nederland speelde daarbij een herkenbare rol. Nederland was met de 

aanwezigheid van de Groningse hoogleraar kristallografie W.G. Perdok en Backer Dirks in 

1957 op het ‘Kongress der Europäischen Arbeitsgemeinschaft für Fluorforschung und 

Zahnkariesprophylaxe’ goed vertegenwoordigd. Backer Dirks jr., die zich als 

onderzoeksleider van de TNO Cariëswerkgroep na 1955 tot één van leidende figuren van de 

fluorideringsbeweging had ontwikkeld, werd een jaar later benoemd als voorzitter van de 

European Organization for Research on Fluorine and Dental Caries Prevention (ORCA)334.

 Het bleef niet bij congresbezoek en zittingen in internationale besturen. De leden van 

de TNO Cariëswerkgroep en van de Fluorcommissie trokken ook op eigen initiatief naar 

andere landen. De Verenigde Staten was favoriet. De reizen en contacten met de Verenigde 

Staten waren tweeledig van aard. Ten eerste wilden de leden van de Fluorcommissie zich op 

de hoogte stellen van technische aspecten van het toedienen van fluoride aan het 

drinkwaterleidingnet. Ook wilden ze weten welke installaties werden gebruikt voor 

grootschalige massafluoridering op niet-experimentele basis. 

Krul en Backer Dirks waren echter ook sterk geïnteresseerd in de maatschappelijke 

aspecten van de introductie van drinkwaterfluoridering. Backer Dirks was aanwezig op het 

twaalfde Tandheelkundige Congres in Rome waar de onderzoeker McNeil een vlammend 

betoog hield over de tegenstanders van de drinkwaterfluoridering in de Verenigde Staten335. 

McNeil bracht naar voren dat ‘the dental profession throughout the universe is engaged in a 

Public Health program of a magnitude never before attempted’. Men moest volgens McNeil 

weten dat het verzet daartegen in de Verenigde Staten enorm was. Maar, hield hij zijn 

toehoorders voor, ‘perhaps because of the long-term experimental studies in other countries 

and perhaps, too, because of the growing acceptance of the measure in the United States, the  

                                                 
334 Brief van de NMT aan O. Backer Dirks, d.d. 9 juli 1958 en Brief van O. Backer Dirks aan de NMT, d.d. 11 
juli 1958 in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 565; ‘Kongress der Europäischen Arbeitsgemeinschaft 
für Fluorforschung und Zahnkariesprophylaxe (ORCA) vom 15. – 17. – juni 1957 in Malmö – Schweden Royal 
Dental School. Vorläufiges wissenschaftliches Programm’ in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 565; 
Backer Dirks jr. was voorzitter bij het eerste hoofdthema van het congres op zaterdag 15 juni 1957. Dit 
hoofdthema had als titel meegekregen : ‘Caries beim Menschen und Versuchstier……ein Vergleich’. 
335 Backer Dirks publiceerde over zijn bevindingen in: NTVT 65 (1958) 203-208. 
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Afb.3.  Otto Backer Dirks beoordeelt samen met Janny Brouwer en collega Starmans de gegevens van het Tiel-

Culemborg onderzoek op het Hygiënisch Laboratorium aan de Catharijnesingel 59 in Utrecht in 1955. 
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other countries may not be confronted with such an explosive, effective opposition 

movement’.336 Backer Dirks zorgde voor een uitvoerig verslag van dit congres voor het 

tandartsenpubliek. Hij was daarbij behoorlijk selectief; van de dramatische toespraak van 

McNeil maakte hij geen melding337.  

 Toch lijkt de voordracht van McNeil in 1957 voor Backer Dirks de reden te zijn 

geweest om samen met de Utrechtse waterleidingdirecteur Röder twee jaar later naar de 

Verenigde Staten af te reizen om daar juist de maatschappelijke discussie over de 

drinkwaterfluoridering nader te onderzoeken. McNeil had er namelijk geen misverstand over 

laten bestaan dat ‘the network of opponents in America is in touch with various elements in 

other countries, and when other countries begin widespread fluoridation of potable water 

supplies, those countries may be looking to the United States for statistics, data of all kinds 

and an understanding of how the controversy developed in America. The outcome of these 

forthcoming struggles may depend a great deal on how active the world’s dentists are in the 

campaign to bring the universal fluoridation of water’338. Na terugkeer uit de Verenigde 

Staten stelden Backer Dirks en Röder vast dat de maatschappelijke onrust inmiddels enigszins 

was verdwenen: ‘De fluoridering is vrij algemeen aanvaard. Toch zijn er nog steeds enkele 

staten (b.v. Alabama) waar om godsdienstige of politieke redenen nog geen fluoridering 

mogelijk is. Plaatselijke omstandigheden doen soms de pro- en contrastrijd, hetzij door 

politieke agitatie of emotionele hartstochten, opnieuw oplaaien. Dit was b.v. in New York het 

geval. Men hoopt dat tegen het einde van dit jaar [1959, red.] de gemoederen aldaar 

voldoende bekoeld zijn. Nimmer zijn installaties buiten gebruik gesteld op grond van 

medische of industriële overwegingen’339. 

Backer Dirks bracht in de jaren 1958-1959 de tandheelkundige gemeenschap 

voortdurend verslag uit van zijn bevindingen in Amerika. Meer en meer besteedde hij 

aandacht aan de maatschappelijke acceptatie van de fluoridering. Wettelijke maatregelen 

leken hem niet verstandig, ‘óók al niet om religieuze bezwaren te eerbiedigen’340. Er waren 

                                                 
336Jacobs en Donald McNeil, ‘Fight for fluoridation in America’ (1957) in: C-DWF/Dobbelman, f. 20, 21. 
337 In het NT werd wel uitvoerig stilgestaan bij de rede van de paus tijdens het congres – werd zelfs integraal in 
het Frans afgedrukt – maar niets over de lezing van A.G. Jacobs en McNeil, aldus: NT 12 (1957) 373-382. 
338Jacobs en Donald McNeil, ‘Fight for fluoridation in America’ (1957) in: C-DWF/Dobbelman, f. 20, 21. 
339 J.G.L. Röder en O. Backer Dirks, Toevoeging van fluor aan drinkwater. Kort Verslag van de ervaringen 
opgedaan tijdens het bezoek aan de Verenigde Staten van Noord-Amerika, september-oktober 1959  
(z.p. 1959) 4 in: C-DWF/ lemma USA correspondentie.  
340 Hogervorst-van Merriënboer, Groeneveld en De Stoppelaar, Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap 
(2005) 98; De (eventueel verwachte) religieuze bezwaren kunnen worden geschaard onder dezelfde noemer als 
bij de vaccinaties. Hier concentreerden de bezwaren zich rond het gegeven dat de mens niet behoort in te grijpen 
in de schepping Gods. Ofwel als het Gods wil is dat je cariës krijgt dan moet je daar niet tegen ingaan door 
middel van een preventiemaatregel. 
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nog nauwelijks openlijke protesten in Nederland tegen de fluoridering, maar Backer Dirks 

lijkt zich aan het eind van de jaren vijftig daarop toch wel al te hebben voorbereid. 

 
Backer Dirks zet de zaak op scherp 
In de jaren 1958-1959 raakte de drinkwaterfluoridering in Nederland in een 

stroomversnelling, niet in de laatste plaats door de stuwende kracht – sommige zouden zeggen 

het drammerig optreden – van Backer Dirks. Om te beginnen publiceerde de WHO in 1958 

een uiterst positief gestemd rapport over de drinkwaterfluoridering341. De conclusie van het 

rapport luidde als volgt: ‘1. Drinking-water containing about 1 p.p.m. fluoride has a marked 

caries-preventive action. Maximum benefits conferred if such water is consumed throughout 

life; 2. There is no evidence that water containing this concentration of fluoride impairs the 

general health; 3. Controlled fluoridation of drinking-water is a practicable and effective 

public health measure’342. Ofwel, drinkwaterfluoridering was wereldwijd te beschouwen als 

goede en veilige methode om cariësreductie te realiseren. Het rapport was koren op de molen 

van de voorstanders van de fluoridering. 

 Voor Backer Dirks was het moment aangebroken om met de eerste 

onderzoeksresultaten van het Experiment Tiel-Culemborg naar buiten te treden en bij de 

collega’s de belangrijkste twijfels weg te nemen. Via twee vertrouwelijke rapporten stelde hij 

in november 1958 het hoofdbestuur van de NMT op de hoogte van het feit dat uit het 

onderzoek was duidelijk geworden dat alle twijfel die over de werkzaamheid en juiste 

dosering van fluoride in Nederland bestonden waren weggenomen343. Het hoofdbestuur van 

de NMT, dat toch al een beetje voor de troepen uitliep, stelde vast dat ‘nu wel duidelijk is 

geworden dat de verschillen in voedingsgewoonten, in hoeveelheid watergebruik, enz. enz. 

tussen de Verenigde Staten en ons land niet groot zijn en dat we het effect van een toevoeging 

van 1 milligram fluor per liter wel kunnen vergelijken met de resultaten in de Ver. Staten’344. 

Het belangrijkste twijfelpunt dat de eerste Fluorcommissie in 1948 had geformuleerd en de 

gehele jaren vijftig weer terugkwam, was volgens Backer Dirks en de NMT weggenomen, 

                                                 
341 In 1958 betuigde een WHO-expertisecommissie haar steun aan drinkwaterfluoridering. Tot die tijd hadden 
wetenschappers vanuit verschillende disciplines sinds 1938 meer dan drieduizend artikelen gepubliceerd over de 
biologische effecten van (drinkwater) fluoridering. In de analyse van deze bulk van drieduizend artikelen had de 
commissie geen enkele aanwijzing kunnen vinden dat er gefundeerd bewijs was dat 1 ppm fluoride in drinkwater 
de algehele gezondheid in gevaar zal brengen. De Commissie concludeerde dat de gecontroleerde fluoridering 
zowel praktische als een effectieve openbare gezondheidsmaatregel zal zijn. Aldus geciteerd uit: Expert 
Committee on Water Fluoridation, ‘First Report’ in: World Health Organizational Technical Report Series 
no.146 (Genève 1958) 21 in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 565. 
342 WHO, ‘Expert Committee on water fluoridation’ (1958) 21. 
343 Wester, Cariëspreventie met fluoriden (1960) 2, 3. 
344 ‘Mededelingen aan de leden van het hoofdbestuur. NO. 1.’ d.d. 6 november 1958 in: Archief NMT, deel II 
1946-1975, recordnr. 565, f.2. 

 92



namelijk dat het voedingspatroon van de Amerikanen te afwijkend was van dat van de 

Nederlanders om de onderzoeksresultaten van de Nieuwe Wereld zonder meer van toepassing 

op Nederland te verklaren345. Overigens vond men dat het onderzoek de komende tien jaar 

gewoon moest worden voortgezet346.  

In het jaar dat volgde zette Backer Dirks alles op alles om iedereen ervan te overtuigen 

dat op basis van de positieve testresultaten uit Tiel-Culemborg de minister moest worden 

geadviseerd te starten met het fluorideren in geheel Nederland. Backer Dirks vertelde aan 

iedereen die het maar horen wilde dat het mogelijk was om al in 1960 uitspraken te doen over 

het invoeren van drinkwaterfluoridering in Nederland, ondanks het feit dat het experiment in 

Tiel-Culemborg nog niet was afgerond. Vanuit zijn TNO-Cariëswerkgroep werd uiteraard de 

tweede Fluorcommissie van de Gezondheidsraad bewerkt.  

 De gedrevenheid van Backer Dirks is niet geheel onverklaarbaar. In 1958 was er een 

eind gekomen aan de Rooms-Rode coalitie van KVP en PvdA – de twee partijen die in het 

voorgaande decennium als beschermheren van de drinkwaterfluoridering hadden opgetreden. 

Backer Dirks wilde niet het risico nemen om nog eens tien jaar te moeten wachten op een 

gunstig politiek klimaat voor de invoering van drinkwaterfluoridering. Hij was ongeduldig en 

wilde – gesteund door zijn eigen onderzoeksresultaten en het positieve rapport van de WHO – 

eindelijk de oplossing voor het cariësvraagstuk bieden. 

Voor Backer Dirks stond het vast dat het plan tot de drinkwaterfluoridering zo spoedig 

mogelijk in het land moest worden uitgedragen. Er moest bijvoorbeeld voorlichting worden 

gegeven aan de drinkwaterleidingbedrijven. Tijdens de vergadering van de Cariëscommissie 

van TNO op 14 december 1959 kon worden vastgesteld dat in het begin van 1960 een rapport 

van de Fluorcommissie aan de Minister kon worden aangeboden met een positief advies over 

de fluoridering. Verder kon gemeld worden dat kort tevoren Backer Dirks en Winkler waren 

begonnen met het geven van voorlichting aan directeuren van G.G.D. ’s en 

                                                 
345 Nog in 1957 schreef de voorzitter van de Gezondheidsraad J. Wester, aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, J.G. Suurhoff  dat juist dit aspect voor twijfel zorgde over de toepasbaarheid van 
drinkwaterfluoridering in Nederland: ‘Niettegenstaande het feit, dat Nederlandse deskundigen ervan overtuigd 
zijn, dat de fluoridering in Amerika een gunstig effect heeft op het tandbederf en nimmer schadelijke 
nevenwerkingen zijn geconstateerd, menen zij dat de eet- en drinkgewoonten in Amerika en Nederland te 
verschillend zijn om de aldaar geconstateerde effecten zonder meer ook voor Nederland geldend te achten’ Brief 
van de voorzitter van de Gezondheidsraad aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, d.d. 18 
februari 1957 in: C-DWF/ lemma Gezondheidsraad. In Tiel dat wel werd gefluorideerd was de cariëstoename in 
1958 35% kleiner dan in Culemborg. In Tiel waren er 51% minder dentine-laesies dan in Culemborg 
(testresultaten tot 1958). 
346 ‘Mededelingen aan de leden van het hoofdbestuur. NO. 1.’ d.d. 6 november 1958 in: Archief NMT, deel II 
1946-1975, recordnr. 565, f.2. 
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vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In de komende maanden 

zouden zij tevens lezingen geven voor de Exploitanten van Waterleidingen347. 

 Het was duidelijk dat Backer Dirks en Winkler, gesterkt door het gunstige 

internationale klimaat en onder druk van de gewijzigde onzekere politieke situatie in 

Nederland, de tijd rijp achtten om nu door te zetten. Backer Dirks had zich in de twee jaar 

daarvoor grondig voorbereid en was daarbij wellicht ook gealarmeerd geraakt door berichten 

over maatschappelijk verzet tegen de fluoridering. Het Tiel-Culemborg onderzoek was 

weliswaar niet voltooid, maar de resultaten waren volgens Backer Dirks, Winkler en andere 

voorstanders voldoende overtuigend om de minister positief te kunnen adviseren. Een 

belangrijke fase was voor de voorstanders afgesloten. Het was nu nog zaak de 

Fluorcommissie in een goede richting te sturen en uiteraard Muntendam en Spoorenberg op 

het ministerie te overtuigen. Die belangrijke stap zal in het volgend hoofdstuk worden 

besproken. 

 
11 Samenvatting en conclusie 
 
In dit hoofdstuk is beschreven hoe na de Tweede Wereldoorlog de volksziekte cariës een 

veelbesproken onderwerp werd. De tandheelkundige nood was echter groot: enerzijds door 

een tekort aan tandartsen en anderzijds door de staat van de gebitten die erbarmelijk was te 

noemen ten gevolge van een hoge cariësprevalentie. 

Dat fluoride een effectief preventiemiddel kon zijn voor de tandheelkundige zorg was 

al langer bekend. Vanaf 1943 vond ook in Nederland een onderzoek plaats naar 

fluorideverbindingen in tandpasta’s uitgevoerd door de tandarts O. Backer Dirks en de 

bacterioloog en immunoloog K.C. Winkler. Hoewel dit door de firma Dobbelman 

gefinancierde onderzoek technisch goed in elkaar zat, paste deze fluoridetoepassing niet in de 

collectieve organisatie van de openbare gezondheidszorg zoals de directeur-generaal 

Volksgezondheid P. Muntendam dit in de jaren vijftig voor ogen stond. Nadat men via de 

‘Ivory Cross Expedition’ in 1946 had kennisgemaakt met de drinkwaterfluoridering in 

Amerika, kwam de Fluorcommissie van de Gezondheidsraad tot de conclusie dat een 

                                                 
347 ‘Preventie’ d.d. december 1959 in: Archief NMT, deel II 1946-1975, recordnr. 565, f. 33; Bij het onderzoek 
naar de drinkwaterfluoridering rond het Experiment Tiel-Culemborg waren vier commissies vanaf de jaren 
vijftig actief, zowel vanuit de Gezondheidsraad als vanuit de Gezondheidsorganisatie TNO: Commissie inzake 
problemen der cariëspreventie met fluoriden (de Fluorcommissie uit 1955), de Technische werkgroep inzake de 
fluoridering van drinkwater, Subcommissie Controle en de Technische Subcommissie.. Backer Dirks had in alle 
vier commissies zitting of was zelfs voorzitter Alle commissies hadden tot doel vanuit de Gezondheidsraad en 
gedelegeerd aan TNO uiteindelijk de minister c.q. directeur-generaal van de Volksgezondheid van advies te 
dienen. Zie hiervoor ook: Wester, Cariëspreventie met fluoriden (1960) 3. 
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8 aantal approx.
caviteiten per kind

Gemiddeld aantal contactvlak-caviteiten per kind in 1959.

percentage minder
leeftijd Culemborg Tiel caviteiten te Tiel
10 jaar 1.5 0.5 68%
11 jaar 2.3 1.1 49%
12 jaar 4.0 1.6 60%
13 jaar 4.5 2.8 37%
14 jaar 6.0 4.3 28%
15 jaar 7.4 5.8 22%
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Afb. 4  Handgetekend grafiekje van O. Backer Dirks uit 1959 waarin het verloop van de cariësprevalentie in  

Tiel en Culemborg wordt getoond. 
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collectieve toepassing van fluoride beter zou passen in de traditie van de public health in 

Nederland, dan andere vormen van fluortoepassing. 

Onder de auspiciën van de gezondheidsorganisatie van TNO startte de 

Cariëswerkgroep in 1953 het vijftienjarig onderzoek naar de effecten van 

drinkwaterfluoridering op tandcariës waarbij Tiel werd gefluorideerd en Culemborg 

fungeerde als controlegemeente. De eerste jaren was het stil rond de proefnemingen in Tiel. 

Dit kwam niet in de laatste plaats door de van hogerhand opgelegde beperking van de 

nieuwsvoorziening. Omstreeks 1955 kwam er eind aan de relatieve stilte rond de fluoridering. 

In 1955 nam bovendien de commerciële druk op het TNO toe. Er was sprake van het (gratis) 

op de markt brengen van fluoridetabletjes waardoor de betrouwbaarheid van de 

onderzoeksresultaten van Tiel-Culemborg in gevaar kwam. Vandaar dat op instigatie van 

minister Suurhoff een tweede Fluorcommissie werd samengesteld om het gebruik van fluoride 

beter te kunnen reguleren. Bovendien nam de NMT vanaf midden jaren vijftig het voortouw 

in het doorbreken van het nieuwsembargo en wilde het groots inzetten op preventie. 

 Vanaf 1958 zien we dat Backer Dirks onder invloed van het gunstige rapport van de 

WHO over drinkwaterfluoridering en de politiek gewijzigde situatie de tijd rijp achtte om de 

fluoridering in te voeren, ondanks het feit dat het experiment nog zeker tien jaar moest 

worden voortgezet. We zijn aanbeland in 1960. Voor de voorstanders van de 

drinkwaterfluoridering was het wachten nu op een definitief advies van de Gezondheidsraad 

en op het besluit van de minister om de fluoridering landelijk mogelijk te maken. 
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