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Stellingen van Dennis Edeler behorend bij het proefschrift: 

DE DRINKWATERFLUORIDERING 
Tandartsen, staat en volksgezondheid in Nederland, 1946-1976 
 
 
 
1. De geschiedenis van de drinkwaterfluoridering (DWF) in Nederland omvat in een 

notendop de politieke en culturele veranderingen op het terrein van de public health 
van 1946-1976. [dit proefschrift] 

 
2. De strijd om de invoering van de drinkwaterfluoridering kende geen winnaars en 

verliezers. [dit proefschrift] 
 

3. Het debat over de drinkwaterfluoridering laat zien hoe hoog het afbrandrisico is als een 
collectieve gezondheidsmaatregel wordt geïntroduceerd op basis van een  
cultuurhistorisch achterhaalde opvatting van public health. [dit proefschrift]  

 
4. De tandheelkundige beroepsorganisatie NMT verloor bij de discussie over de 

drinkwaterfluoridering het contact met haar achterban. [dit proefschrift] 
 

5. Wetenschappers die hun eigen onderzoeksresultaten propageren verliezen hun 
neutraliteit en geloofwaardigheid. [dit proefschrift] 

 
6. De recente discussies omtrent foliumzuur en hpv vaccinatie laten zien hoe actueel de 

lessen uit de drinkwaterfluoridering zijn bij collectieve preventie. [dit proefschrift] 
 

7. Ondanks de arbeidsrechtelijke status als werknemer van de meeste promovendi in 
Nederland beschouwt de arbeidsmarkt gepromoveerden nog steeds als afgestudeerde 
studenten zonder werkervaring.* 

 
8. Het Promovendi-overleg van de Universiteit van Amsterdam heeft het mogelijk 

gemaakt dat de leden van het College van Bestuur op gezette tijden een levende 
promovendus ontmoeten.** 

 
9. Een zichzelf respecterende faculteit tandheelkunde behoort te beschikken over een 

gedegen sectie wetenschapsgeschiedenis teneinde zich te mogen beschouwen als een 
volwaardig academische instelling. 

 
10. Het tonen van een visitekaartje met daarop zowel de naam van ACTA als de titel van 

historicus voorziet een stilvallend gesprek te allen tijde van een hernieuwd l’esprit. 
 
 
 

 
*   Met dank aan de reactie van een boze moeder : Mevr. Sonia Eijkman – van Heemstra. 
 
** Met dank aan dr. Peter Rehwinkel voor het toestaan van een variatie op zijn stelling nummer 13      
     over de Universiteitsraad behorend bij zijn eigen proefschrift getiteld: De minister-president. 
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