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Afb. 9  Foto van O. Backer Dirks (*1917-†2005) uit 1979. 
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ADDENDUM 

 
 
 
De antroposofie en de drinkwaterfluoridering 

 

Veel antroposofische activiteiten in Nederland speelden zich ten tijde van het onderzoek af in 

de omgeving van Driebergen en Zeist. Een verklaring voor het uitzonderlijke grote aantal 

artsen dat heeft getekend kan worden gelieerd aan bovenstaande constateringen, maar ook aan 

het feit dat er veel zorginstellingen zich bevonden in de omgeving van Driebergen en Zeist. 

De brieven van de Verenging van Antroposofische Artsen (NVAA) in combinatie met het 

gegeven dat er relatief veel antroposofen wonen in de omgeving van Driebergen-Zeist én de 

constatering dat er ruim veertig artsen sympathiseerden met het eerste ‘Zeister adres’ zou in 

dit licht kunnen worden bezien. Dit is echter niet het geval. Van de ruim veertig artsen en 

tandartsen die het ‘Zeister adres’ ondertekenden waren uiteindelijk negen destijds lid van de 

NVAA. Bovendien speelden andere overwegingen dan een gemotiveerdheid vanuit de 

antroposofie een rol bij het verzet van deze (antroposofische) (tand)artsen. Zo was bij tandarts 

G. Willemsen voornamelijk het vrijheidsprincipe de overweging om bij een Reformhuis in 

Zeist te tekenen op de lijst om drinkwaterfluoridering te stoppen. Alfred Delveaux spoorde 

vervolgens Willemsen op via de intekenlijst van het Reformhuis. Delveaux zette de tandarts 

Willemsen in voor de voorlichtingspraktijken zoals deze door het Comité tot behoud van 

zuiver drinkwater te Zeist werden georganiseerd. Delveaux en Willemsen gaven in deze 

hoedanigheid enige voorlichtingsavonden om de bevolking van Zeist en omstreken bewust te 

maken van de nadelen van drinkwaterfluoridering. Uit het gesprek met de heer Willemsen 

bleek dat hij zich met name richtte op het vrijheidsargument en het feit dat de overheid in het 

geval van de drinkwaterfluoridering maar een tweede waterleidingnet zou moeten aanleggen. 

De antroposofie kwam hierbij niet ter sprake, volgens een gesprek met tandarts G. Willemsen 

in Zeist d.d. 11 februari 2008. Volledigheidshalve dient hierbij te worden vermeld dat 

Willemsen in 1968 nog geen lid was van de NVAA. 

Vanuit de antroposofie was er trouwens al langere tijd een alternatieve visie op het 

cariësprobleem. In het NTVT uit 1922 werd reeds melding gemaakt van de visie vanuit de 

antroposofie. Ch. F. L. Nord, ‘De anthroposophische oplossing van het cariesprobleem’ in: 

NTVT 29 (1922) 245-249. Het artikel bestond uit grote citaten van de toen nog levende 

grondlegger van de antroposofie, dr. Rudolf Steiner (1861-1925), het verband tussen 
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cariësteruggang en de gevolgen van de werking van fluoride werden hier dus nader 

uitgewerkt. Dit is opzienbarend gezien het feit dat in 1931 in de Verenigde Staten door twee 

onafhankelijk van elkaar werkende onderzoekers de conclusie was getrokken dat een hoog 

gehalte van fluoride leidt tot cariësreductie. 

Volgens de interpretatie van de voordrachten van Steiner uit 1920 en dan met name uit 

zijn: Geesteswetenschappen en Geneeskunde de zestiende en zeventiende voordracht hieruit. 

In de interpretatie van dit artikel in het NTVT was de visie van Steiner gestoeld op twee 

elementen; enerzijds dat, gezien vanuit de “Geistesforschung” van Rudolf Steiner de cariës 

niet moet worden tegengegaan, maar gezien moet worden als een soort 

zelfreddingsmechanisme tegen het te dom worden. Dat hield trouwens voor Steiner niet in, 

dat je de cariës niet zou mogen behandelen op de normale wijze door te vullen zoals elders in 

de bewuste voordracht van de antroposoof stond vermeld. Anderzijds dat het gebruik van 

fluoride om twee reden weldadig was voor het lichaam. Ten eerste zou fluoride volgens 

Steiner werken als vormkracht: “zur Bildung der ganzen menschlichen Gestalt”. Ofwel, voor 

de opbouw van botten en andere groeiprocessen in het lichaam zou fluor als mineraal volgens 

Steiner onontbeerlijk zijn. De fluor zou de mens in evenwicht houden (hierbij dient 

uitdrukkelijk te worden opgemerkt dat Steiner hier fluor bedoelt en niet fluoride). Ofwel 

Steiner refereerde niet aan de ionische vorm van het halogeen fluor wat normaliter onder de 

chemische verbinding fluoride wordt verstaan, maar aan de fluor zelf in zijn proceswerking 

die niet fysiek maar etherisch is. Als fluorzout werkt het namelijk precies omgekeerd. 

Bovendien bestond er een correlatie tussen enerzijds de cariësvoortgang in de monden van 

mensen en anderzijds de inname en werking van fluor(ide) op het menselijk zijn: “Wir 

brauchen Fluor in kleinen Quantitäten als fortwährendes Mittel gegen das 

Allzugescheitwerden, und frühes Schadhaftwerden der Zähne, wie es durch die Karies 

hervorgerufen wird, deutet darauf hin dasz sich der Mensch gegen ein zu starkes 

Dummwerden gewissermassen unbewuszt wehrt. Also der Mensch bekommt kariöse Zähne, 

damit die Fluorwirkung vermindert wird, damit die zu starke Fluorwirkung ihn nicht zu 

dumm macht“.  

 Volgens Willemsen was bovenstaande uitleg van de visie van Steiner op de werking 

van fluoride verkeerd begrepen; zo ook door de aangehaalde Nord in het NTVT uit 1922. Dit 

was niet verwonderlijk wegens de buitengewoon moeilijk te begrijpen materie, voor welk 

begrip een uitgebreide studie van de antroposofie nodig is. Ten eerste had Steiner het volgens 

Willemsen niet over fluoride, maar fluorwerkingen. Ten tweede gaat het over fluorwerkingen 

in het etherisch lichaam, niet het fysieke lichaam. Ten derde gaat het om de etherische balans 
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tussen fluor- en magnesiumwerkingen, oftewel oplossende krachten (fluorwerking) en 

bevestigende krachten (magnesium). Zoals eerder vermeld was Willemsens overweging zich 

te verzetten tegen de drinkwaterfluoridering niet gemotiveerd vanuit de antroposofie, maar 

vanuit zijn opvatting over de rol van de overheid en het vrijheidsprincipe. In dit opzicht was 

Willemsen eerder een kind van zijn tijd dan een antroposoof (vanuit Zeist) die in verzet 

kwam. 

 De levensbeschouwelijke kant van de fluoridering werd door de Commissie 

Muntendam onderkend in 1968 als zijnde nog steeds als voornaamste bron van weerstand ten 

opzichte van de drinkwaterfluoridering. Toch hamerde het commissielid G.J. Sollewijn 

Gelpke erop dat het voornaamste verzet vanuit deze hoek van geloof en levenschouwing 

kwam. Volgens hem waren de belangrijkste vertolkers afkomstig uit het milieu van 

aanhangers van de antroposofie. Ten overvloede wordt hier ook verwezen naar: G.J. Sollewijn 

Gelpke, ‘De tegenstanders van de waterfluoridering’ in: Enige feiten en vragen over 

waterfluoridering (september 1969) 22 in: C-DWF / lemma Sollewijn Gelpke. Hij sprak de 

(antroposofische) tandartsen hier ook op aan. Volgens Willemsen belde Sollewijn Gelpke 

hem op naar aanleiding van zijn voorlichtingswerkzaamheden met Delveaux; woedend zo 

bleek uit het gesprek met Willemsen, d.d. 11 februari 2008. 
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De drinkwaterfluoridering in de wereld anno 2009 

 

Als wij kijken naar de rest van Europa en de wereld dan kan er worden gesteld dat aan het 

begin van de eenentwintigste eeuw nog zo’n veertig landen kunstmatige fluoridering van het 

drinkwater hebben met een bereik van ruim 400 miljoen mensen1144. In Europa hebben de 

inwoners van Portugal (1%), Engeland (9%) en Spanje (3%) toegang tot gefluorideerd 

drinkwater1145. In Ierland drinkt maar liefst 73% van de bevolking gefluorideerd water1146. 

Daardoor is in Ierland de gebitsgezondheid bij kinderen op een hoger peil gebracht1147. Maar 

deze republiek heeft wel te kampen met lichte fluorose ten gevolge van het gezamenlijk 

gebruik van gefluorideerd drinkwater én van gefluorideerde tandpasta’s1148.  

Hoewel drinkwaterfluoridering anno 2009 al meer dan dertig jaar is stopgezet in 

Nederland wordt deze vorm van tandheelkundige preventie wetenschappelijk nog steeds 

gezien als: ‘(…) an important public health measure capable of attending a large population, 

particularly persons who have bad oral health and limited access to health systems’1149. Maar 

vele Europese landen zijn sinds de invoering van de drinkwaterfluoridering welvarend 

geworden en beschikken aan het begin van de eenentwintigste eeuw over een goed 

toegankelijke gezondheidszorg. Zodoende is in de stad Kuiopo, waar eens het water werd 

gefluorideerd, de drinkwaterfluoridering afgeschaft; ‘The time may come in a particular 

society were the decay risk is too small to continue fluoridating or to consider starting’1150. In 

Zwitserland in de stad Bazel is hetzelfde gebeurd. Wetenschappers dringen er zelfs op aan dat 

in Zuid-Engeland de drinkwaterfluoridering ook wordt afgeschaft om die reden: ‘Such will 

certainly be the case in the most of the South of England, where decay risk is now too low to 

gain any significant benefit from fluoridation’1151. 

                                                 
1144 J. Mullen, ‘History of water fluoridation’ in: British Dental Journal (BDJ)199 (2005; oct 8: 7 suppl) 2 & 4 
(digitale versie van BDJ; opvraagbaar via PubMed). 
1145 K.K. Cheng, L. Chalmers en T.A. Sheldon, ‘Adding fluoride to water supplies’ in: British Medical Journal 
(BMJ) 335 (2007) 699. 
1146 Hoewel bij landelijke wetgeving vanaf 1964 heel Ierland toegang moest krijgen van gefluorideerd drinkwater 
is dit slechts het geval bij 73% van de bevolking. Dit komt omdat niet het hele land aangesloten is op het 
waterleidingnet door de onherbergzaamheid van sommige gedeeltes van deze republiek; Mullen, ‘History of 
water fluoridation’ (2005) 3.  
1147 Voor 5-jarigen is de cariës het laagst in heel Europa. Voor 12-jarigen staat Ierland op de vierde plek.  
1148 Mullen, ‘History of water fluoridation’ (2005) 3; het fluoridepeil is daarom ook recentelijk verlaagd van 0,8 
tot 1.0 ppm naar 0,6 tot 0,8 ppm als optimum om cariësreductie via drinkwaterfluoridering te realiseren. Zie 
hiervoor: Statutory Instrument. S.I. No.42 of 2007. Fluoridation fo Water Supplies Regulations 2007 (Dublin 
2007). 
1149 M.C.L. Gabardo, W.J. da Silva, S.T. Moysés en S.J. Moysés, ‘Water fluoridation as a marker for sociodental 
inequalities’ in: Community Dentistry and Oral Epidemiology 36 (2008) 106. 
1150 Mullen, ‘History of water fluoridation’ (2005) 4. 
1151 Mullen, ‘History of water fluoridation’ (2005) 4. 
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Hierbij moet tevens worden gesteld dat uit recent sociologisch statistisch onderzoek 

blijkt dat de opinies ten opzichte van de drinkwaterfluoridering van de Europeanen in het 

algemeen gesteld negatief zijn. De onderzoekers stellen dan ook onomwonden in hun 

conclusies dat het bij de drinkwaterfluoridering gaat om de afweging tussen collectieve of 

individuele interventie:  

 

‘While the vast majority of people opposed water fluoridation, this may be indicative of shifts 
away from public support of population inventions towards private interventions, as well as 
reduced trust in public agencies. Thus if research were to demonstrate more clear benefits of 
water fluoridation over and above that which can be achieved by use of fluoride toothpaste, 
then the public may become more supportive. However, lobby groups are likely to remain 
influential’1152. 
 

Is hier sprake van een algemene tendens dat de drinkwaterfluoridering overbodig wordt? 

Wellicht, maar dan alleen voor Europa en andere welvarende delen van de wereld. In 

ontwikkelingslanden en ontwikkelende landen is echter sprake van een geheel andere situatie. 

Internationaal is de visie zowel beleidsmatig als wetenschappelijk dat 

drinkwaterfluoridering wordt beschouwd als een effectief middel om cariës te bestrijden 

zonder dat daar medische nadelen aan verbonden zijn. Allereerst de wetenschap. Het 

befaamde The York Review uit 2000 stelt onomwonden dat op basis van uitputtend 

wetenschappelijk onderzoek drinkwaterfluoridering nog steeds een effectieve én veilige 

maatregel is om cariës (vooral bij kinderen) te bestrijden en naast fluorose geen bewezen 

negatieve bijeffecten kent voor het menselijk lichaam1153. Ook een recent rapport van de 

National Research Council in de Verenigde Staten onderschrijft bovenstaande conclusies1154, 

maar het rapport stelt tevens dat anno 2006:  

 

‘The conflict between individual liberty and social policy is one that is unlikely to be fully 
resolved by more research. Additional scientific evidence can help inform the decision to 
fluoridate a community’s water, but such choices often are not made purely on the basis of 
science’1155. 
 

                                                 
1152 M. Griffin, D. Shickle en N. Moran, ‘European citizens’ opinions on water fluoridation ‘in : Community 
Dentistry and Oral Epidemiology 36 (2008) 95. 
1153 Marian McDonagh e.a., A Systematic Review of Public Water Fluoridation (York 2000) 67. 
1154 Mary Tiemann, ‘Fluoride in Drinking Water: A review of fluoridation and regulation issues’ in: CRS Report 
for Congress (22 februari 2006/ webbased rapport) 13. 
1155 Tiemann, Fluoride in Drinking Water (2006) 13. 
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De National Research Council roept ten slotte het congres op om nationale wetgeving tot 

stand te brengen om zodoende de lokale en statelijke niveaus van de drinkwaterfluoridering in 

de Verenigde Staten te overstijgen. 

Op beleidsmatig terrein kan worden gekeken naar de Wereldgezondheidsorganisatie 

(WHO). De WHO heeft zich sinds 1958 geschaard achter de preventieve maatregel van de 

drinkwaterfluoridering1156. Dat doet zij nog steeds, maar recentelijk met een andere insteek. In 

2006 organiseerde de WHO in samenwerking met de International Association of Dental 

Research (IADR) en de World Dental Federation (FDI) de ‘First Global Consultation on Oral 

Health through Fluoride’. De insteek was dat cariës in ontwikkelingslanden en ontwikkelende 

landen, ofwel de landen met een laag inkomen en middellage inkomens, nog onvoldoende 

wordt behandeld1157. De WHO stelde tijdens deze consultatieronde dat slechts 20% van de 

wereldbevolking in aanraking komt met de kennis en toepassing van fluoride om cariës te 

voorkomen1158. De toegang van deze populatie tot tandheelkundige zorg correleert hiermee. 

Om deze groep toch te bereiken hebben de WHO, IADR en FDI gezamenlijk een actieplan 

ontwikkeld. Zoals de drinkwaterfluoridering de vele cariës tegenging in de jaren na de 

Tweede Wereldoorlog in Nederland – en veel andere westerse landen – zo zou het ook heel 

goed mogelijk zijn om de cariës in ontwikkelingslanden met behulp van de 

drinkwaterfluoridering te verminderen.  
 

Collectieve preventie in Nederland 

 

Voor westerse landen is drinkwaterfluoridering, ondanks het veelvuldige gebruik van 

fluoriderende tandpasta’s, wellicht als collectieve preventie voor de gebitszorg niet geheel van 

de baan. Als we kijken naar het Signalement Mondzorg 2007 van het CVZ is er in Nederland 

een toenemende trend waar te nemen van verslechterde kindergebitten. In de conclusies van 

het laatste rapport wordt dan ook zonder meer gesteld dat alle instanties die zich bezighouden 

met collectieve preventie gestimuleerd zouden moeten worden in het leveren van betere zorg 

om onderbehandeling, met name op het preventieve vlak, te voorkomen1159. 

                                                 
1156 World Health Organization, ‘Expert Committee on water fluoridation’ (1958) 21. 
1157 Volgens de Wereldbank (2001) zijn low-income countries landen met maximaal 745 dollar als jaarinkomen 
per hoofd van de bevolking, bijvoorbeeld India. De middle-income countries zijn landen met maximaal 9206 
dollar als jaarinkomen per hoofd van de bevolking, zoals Brazilië. 
1158 World Health Organization, ‘Scope and Purpose. Global Consultation on “Oral Health through Fluoride”. 
WHO in collaboration with the FDI and IADR’ (6 november 2006) in: C-DWF/lemma WHO.  
1159 J. den Dekker en E.J.A.A. Abbink, Signalement Mondzorg 2007. Op 17 december 2007 uitgebracht aan de 
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Diemen: CVZ 2007) 65.  
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Hoewel het adagium l’histoire se répète van toepassing lijkt op de 

drinkwaterfluoridering is de scène uit Happy Days van Samuel Beckett eerder van toepassing. 

Ofwel, alles herhaalt zich, maar slechts een klein gedeelte daarvan1160. Hierbij wordt ook 

gerefereerd aan wat eerder over Frank Huisman in dit verband is geschreven in de intrige van 

het drama van de drinkwaterfluoridering; namelijk dat de geschiedenis zich nooit herhaalt op 

dezelfde manier omdat iedere historische context uniek is en zodoende de uiterlijke 

omstandigheden waarin hetzelfde mechanisme zich voordoet voor een andere uitkomst 

zorgt1161. 

Zo ook met de collectieve preventie (van de mondgezondheid). Naast de oproep van 

het CVZ om meer collectieve inspanning te plegen om het peil van de mondzorg in Nederland 

te verhogen heeft onlangs de sociaalgeneeskundige Karien Stronks aangekondigd dat er 

nieuwe tijden aanbreken voor door de overheid uitgevoerde collectieve preventie. Deze 

nieuwe aanpak van de volksgezondheid door collectieve preventie – met name op het gebied 

van opleiding en geletterdheid – maakt in haar toekomstvisie geen plaats voor de huidige 

individueel gerichte preventie, maar de nieuwe collectieve preventie komt er bij; als het ware 

naast te staan. Zij grijpt dan ook terug op wat de Hygiënisten in de negentiende eeuw ook al 

beseften, namelijk dat ‘de maatschappij als medicijn’ kan dienen1162. Ofwel, volgens de 

negentiende eeuwse Hygiënisten waren: ‘(…) ziekte, ziekte-oorzaak, individu, maatschappij 

en politiek met elkaar in verband: ziekte was een teken van een verkeerde organisatie van de 

samenleving, zieken waren slachtoffers van degenen die de vooruitgang belemmerden.’1163. 

Uitdrukkelijk verwijst Stronks naar het opleidingsniveau en mate van geletterdheid als 

collectieve factoren inzake effectiviteit van preventie. Zij stelt dan ook dat:  

 

‘(…) het verleden laat zien dat de successen in het preventiebeleid op een gecombineerde 
aanpak stoelen: op het individu gerichte maatregelen in samenhang met maatregelen die de 
fysieke of sociale omgeving beïnvloeden. Dit neemt niet weg dat het verbeteren van de 
maatschappelijke omgeving in het toekomstige volksgezondheidsbeleid veel meer gewicht zal 
moeten krijgen, willen we onze ambitie van een gezondere bevolking kunnen waarmaken’1164. 
 
 

                                                 
1160 Samuel Beckett, Happy Days (Londen 1960) zoals gezien tijdens de opening van het Holland Festival – 31 
mei 2008, Stadsschouwburg Amsterdam – waar een apocalyptische versie van dit meesterwerk te zien was. Een 
Nederlandse vertaling van Happy Days is bijvoorbeeld van de hand van Jacoba van Velden, Samuel Beckett 
Gelukkige dagen (Amsterdam 1962) pagina’s 45 en 46 komen nog het dichtst in de buurt van tekst zoals vertaald 
tijdens het Holland Festival. 
1161 Huisman, Het blijft mensenwerk ( 2007) 13. 
1162 Karien Stronks, ‘Maatschappij als medicijn’ in: 26 Spui afl. 1(2008) 18 &19. 
1163 Houwaart, De Hygiënisten. (1991) 17-19 en 307. 
1164 Stronks, ‘Maatschappij als medicijn’ (2008) 19. 
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Ondanks alle grondwettelijke belemmeringen gloort er mogelijk in de toekomst, op basis van 

de hierboven ontwikkelde visie van Karien Stronks, toch nog een mogelijkheid voor de 

drinkwaterfluoridering. 

 
Hoofdrolspelers en het debat 30 jaar later….. 

 

De hoofdrolspelers Houwink en Moolenburgh laten ook dertig jaar na het einde van het debat 

in 1976 hun stem nog horen als het gaat om het ventileren van hun meningen aangaande de 

drinkwaterfluoridering. Zo refereerde Moolenburgh in zijn nieuwste boek uit 2005 Op je 

gezondheid kort aan de fluoridering1165. Maar ook in zijn publicatie in het spirituele 

tijdschrift PRANA refereerde hij in 2007 kort aan zijn berisping door de inspecteur van de 

Volksgezondheid naar aanleiding van zijn ingezonden brief: ‘Drankje van de Gemeenteraad’. 

Hoewel Moolenburgh het in PRANA heeft over preventieprogramma’s en verzwakte 

immuunsystemen van kinderen noemde hij zijn aanvaring in 1968 met de inspecteur van de 

Volksgezondheid: ‘Ja, inspecteur van de Volksgezondheid, het wordt hoog tijd dat u me weer 

eens oproept voor een berisping “omdat ik het volk onrustig maak”’1166. Ook in zijn publieke 

optredens refereert hij nog steeds aan de drinkwaterfluoridering en de misstanden die volgens 

hem zweven rond deze preventieve gezondheidsmaatregel1167. Eén van zijn laatste 

publicaties was een bijdrage aan het internationale tijdschrift Nexusmagazine1168. Daarnaast 

is Moolenburgh ook internationaal nog actief. In 1999 gaf hij samen met zijn echtgenote nog 

acte de présence in de Ierse documentaire Léargas waarin voorstanders en tegenstanders van 

drinkwaterfluoridering in de Republiek Ierland aan het woord kwamen. De arts Moolenburgh 

gaf aan in de uitzending dat wanneer de republiek zou stoppen met drinkwaterfluoridering 

het sterftecijfer in Ierland onherroepelijk zou dalen met 10%1169. 

Ook zijn tegenstander Houwink laat nog van zich horen. Aan de onlangs 

gepubliceerde bundel over 125 jaar kwakzalverij in Nederland droeg Houwink ook bij in zijn 

                                                 
1165 H.C. Moolenburgh, Op je gezondheid! Hoe geest, ziel en lichaam gezond te houden in een bedreigde wereld 
(Deventer 2005). 
1166 Hans Moolenburgh, ‘Medische buitelingen’ (2007) 10; bij schriftelijke navraag – brief van H.C. 
Moolenburgh aan H.A. Edeler d.d. 6 augustus 2007 – bleek deze verwijzing inderdaad verband te houden met de 
eerder beschreven episode in 1968 waar de arts Moolenburgh terechtgewezen werd door de inspecteur voor de 
Volksgezondheid. Brief te vinden in: C-DWF/lemma interviews. 
1167 H.C. Moolenburgh hield op zaterdag 24 mei 2008 in Amersfoort een voordracht – getiteld: ‘Is toeval echt 
toevallig?’ – tijdens het symposium van Uitgeverij Ankh-Hermes. In deze lezing trok hij – ruim dertig jaar na 
dato – nog eens flink van leer tegen de drinkwaterfluoridering. Info ontleend aan de email van Sonia Eijkman-
van Heemstra aan H.A. Edeler, d.d. 19 juni 2008. Met dankzegging. 
1168 H.C. Moolenburgh, ‘Prof-fluoridation fraud’ in: Nexusmagazine 14 (2007) 3. 
1169 Uitzending van de documentaire Léargas in 1999 te Ierland. Een kopie van deze uitzending is te vinden in: 
C-DWF/ lemma Moolenburgh. 
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artikel getiteld: ‘Misleiding over drinkwaterfluoridering’1170. Het is niet onwaarschijnlijk dat 

gezien het feit dat Hans van Maanen samensteller was van deze bundel hij via de bijdrage 

van Houwink geïnspireerd was om nog iets met deze informatie te doen. Van zijn hand 

verscheen in 2006, een jaar na het verschijnen van de bundel over kwakzalverij, een 

merkwaardige column in de Volkskrant. De column was getiteld: ‘Voor wie vóór UMTS is: 

lees de geschiedenis van het fluor in het kraanwater’1171. Hij ging hier fragmentarisch in op 

de feitenreeks van de strijd tegen de drinkwaterfluoridering. Op de één of ander manier zou 

dit relaas een steuntje in de rug moeten zijn voor mensen die voor UMTS-masten zijn? 

 Recenter en van groter belang is de discussie over foliumzuur die in 2008 kortstondig 

losbarstte. In een paginagroot artikel in de zaterdagbijlage van De Volkskrant werd in een 

artikel de vergelijking getrokken tussen: ‘Een boterham met meer’ en ‘Het trauma van de 

drinkwaterfluoridering’, een bloemlezing van het historische feitenrelaas gepresenteerd om 

een vergelijking te trekken tussen de foliumzuurdiscussie en het debat over de 

drinkwaterfluoridering1172. Het vertoog over de drinkwaterfluoridering begon bij de 

‘fluorvictorie’ in Tiel, via de ‘zwanenzang’ naar de ‘geloofstwist’ tot ‘hype’ over catastrofale 

gezondheidseffecten om ten slotte te eindigen met het ‘fluorspook’ en de constatering dat 

drinkwaterfluoridering een brug te ver was in Nederland. Het kunstmatig verhogen van het 

fluoridegehalte in het drinkwater was bedoeld om de cariësprevalentie te verlagen en het 

toevoegen van foliumzuur aan brood om de kans op open ruggetjes te voorkomen. Tussen 

beide maatregelen wordt anno 2008 in de publieke opinie een gelijkenis verondersteld, die 

echter niet volledig door de feiten wordt ondersteund. 

 De discussie in de publieke opinie over het wel of niet toevoegen van foliumzuur aan 

brood(zout) lijkt grote overeenkomsten te vertonen met het debat over drinkwaterfluoridering 

in Nederland. Allereerst de doelgroepen.  

De Gezondheidsraad heeft in zijn rapporten in 1960, 1963 en 1973 aangegeven dat de 

preventieve gezondheidsmaatregel van drinkwaterfluoridering bedoeld was voor een groot 

gedeelte van de bevolking. In beginsel zou iedereen er toen profijt van hebben, 

prothesedragers uitgezonderd. Bij de toepassing van foliumzuur gaat het evenwel slechts om 

een relatief kleine groep uit de bevolking. 

                                                 
1170 Bert Houwink, ‘Misleiding over drinkwaterfluoridering’ in: Hans van Maanen ed., Kwakzalverij. 125 jaar 
medische folklore (Amsterdam 2005) 150-154. 
1171 Van Maanen, ‘Twijfel’ (2006). 
1172 Broer Scholtens, ‘Voedselverrijking. Toevoegen van foliumzuur en vitamines aan voeding leidt tot ethische 
dilemma’s. Een boterham met meer’ in: de Volkskrant (8 maart 2008) 10. 
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Vervolgens was er bij de drinkwaterfluoridering sprake van gebruikersdwang. 

Vandaar dat de Hoge Raad op 22 juni 1973 het oordeel gaf dat er in dit geval aparte 

wetgeving noodzakelijk was. De discussie over foliumzuur is vergelijkbaar met het 

verkrijgen van gejodeerd en ongejodeerd brood en niet met het fluorideren van het 

drinkwater. De gebruikersdwang (waar wel over gesproken wordt in de publieke opinie) is in 

het geval van foliumzuur te omzeilen en wordt dus ten onrechte aangevoerd als argument 

tegen invoering van foliumzuur. 

Waar de casus van de drinkwaterfluoridering wel overeenkomst vertoont met die van 

foliumzuur betreft de reacties in de publieke opinie. Eén van de kenmerken van de discussie 

over de drinkwaterfluoridering was de grote emotionele geladenheid van het debat inzake 

overheidsbemoeienis, precedentwerking, toevoegen van preventieve “medicijnen” aan 

voedingsmiddelen en mogelijke schadelijkheid van fluoride. De vaste Kamercommissie voor 

de Volksgezondheid durfde om die reden destijds niet het wetsvoorstel 12 738 te steunen. De 

emotionele geladenheid prevaleerde in de kwestie van de drinkwaterfluoridering boven de 

wetenschappelijke bewijsvoering. Een herhaling hiervan in verband met foliumzuur is niet 

uit te sluiten.  

Ten vierde het grondwetsartikel 11 (art. 11). In vervolg op het Fluorideringsarrest van 

de Hoge Raad is in 1983 met de algehele wijziging van de Grondwet ook het sociale 

grondrecht opgenomen van de persoonlijke integriteit. Op grond van de jurisprudentie tast 

fluoridering het menselijk lichaam aan en is vanuit dit perspectief strijdig met de 

onaantastbaarheid. Art. 11 geeft echter ook weer ruimte: “behoudens bij of krachtens de wet 

gestelde beperkingen”. Het zou verstandig zijn na te gaan hoe het toevoegen van foliumzuur 

aan brood zich verhoudt tot het betreffende art. 11 van de Grondwet alvorens wetgeving op 

dit terrein tot stand te laten komen1173. 

                                                 
1173 Naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad (GR – publicatienr. 2008/02) aan de minister van 
Volksgezondheid om foliumzuur toe te voegen aan het brood(zout) is in overleg en samenspraak met de 
promotoren – prof. dr. M.A.J. Eijkman & prof. dr. E.S. Houwaart – een brief aangeboden aan de voorzitter van 
de vaste Commissie voor de Volksgezondheid, aan de minister van VWS en de voorzitter van de 
Gezondheidsraad, d.d. 18 maart 2008. De parallellen en verschillen tussen beide preventieve 
gezondheidsmaatregelen – van zowel foliumzuur als drinkwaterfluoridering – zijn de Kamerleden, minister en 
Gezondheidsraad verhelderd om hen van dienst te kunnen zijn bij hun toekomstige beleidsafweging om tot 
politieke keuzes te kunnen komen aangaande voornoemd dossier. De adviezen zijn met grote belangstelling 
meegenomen in de verdere beleidsontwikkeling van ministerie en Gezondheidsraad. Als men foliumzuur aan 
broodzout wettelijk verplicht zou willen stellen is geadviseerd om met de volgende aspecten rekening te houden: 
a. Nagaan of art. 11 van de Grondwet volgens de huidige jurisprudentie het voornemen om foliumzuur toe te 
voegen aan broodzout legitimeert c.q. blokkeert; b. Ruime voorlichting aan de bevolking door bijvoorbeeld 
voorlichtingsinstanties (maar niet door de wetenschappers zelf) over de preventieve werking; c. Op centraal 
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Ter afsluiting wordt bij inlevering van dit manuscript het debat gevoerd over de 

embryoselectie. De columnist en bijzonder hoogleraar journalistiek Marc Chavannes meldt 

in zijn column:’Een slagboom bemand door Rouvoet c.s’ dat: ’Geen inenting tegen rode 

hond bij meisjes, geen fluor in het drinkwater, het is allemaal de vrijheid van de huifkar. 

Maar geen basis voor een serieus politiek compromis’1174. De NMT beschouwt, als 

belangenbehartiger van de tandartsen in Nederland, de drinkwaterfluoridering niet als de 

vrijheid van de huifkar, maar als ‘een brug te ver’ in de Nederlandse samenleving1175. Dit 

in weerwil dat het CVZ heeft moeten constateren in hetzelfde jaar dat ondanks het 

wijdverbreide gebruik van fluoridehoudende tandpasta, fluoridetabletjes en 

fluoridespoelmiddelen de cariësprevalentie van de Nederlandse kindergebitjes weer 

toeneemt. Het moge duidelijk zijn dat het debat over de drinkwaterfluoridering – als het nu 

als verwijzing of als daadwerkelijk inzetten als preventiemiddel – schijnbaar dertig jaar na 

afschaffing in Nederland nog springlevend is. 

                                                                                                                                                         
niveau, en niet op lokaal niveau de onder b. bedoelde voorlichting te organiseren, geleiden en begeleiden; d. Een 
bepaalde volgorde van bovenstaande in acht te nemen; d.w.z. alvorens punt b. en c. gestalte te geven zou over 
punt a. duidelijkheid moeten bestaan. Pas daarna zou het wetsvoorstel kunnen worden opgesteld. De adviezen 
zijn met grote belangstelling meegenomen in de verdere beleidsontwikkeling van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (antwoord, d.d. 30 mei 2008/ VGP/BB 2853385) alsmede bij de 
Gezondheidsraad (antwoord, d.d. 21 april 2008/ 218/JAK/ns/alg.). 
1174 Marc Chavannes, ‘Een slagboom bemand door Rouvoet c.s.’ in: NRC Handelsblad (7 juni 2008). 
1175 Scholtens, ‘Een boterham met meer’ (2008) 10. 
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