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Geachte bestuurder van Netflix Nederland B.V.,
Wij schrijven u deze brief naar aanleiding van een inmiddels wereldwijde ongerustheid die is
ontstaan bij tandartsen, tandarts-organisaties en patiënten. Er worden zorgen uitgesproken over
de film ‘Root Cause’ welke via het platform van Netflix ook in Nederland wordt gedistribueerd.
Verklaringen hieromtrent van de Europese en Amerikaanse wetenschappelijke en
beroepsverenigingen bijgevoegd aan deze brief.
In Nederland worden jaarlijks rond de 450.000 wortelkanaalbehandelingen op een veilige en
effectieve wijze verricht. Het is wetenschappelijk bewezen dat een wortelkanaalbehandeling
bacteriën in een tand of kies doodt en voorkomt dat er opnieuw een infectie optreedt. Dankzij deze
behandeling kan iemand een tand of kies behouden en normaal praten, eten en lachten, essentiële
voorwaarden voor een gezond en gelukkig leven.
Gezien de reacties van zowel patiënten als tandartsen op deze film, blijkt dat de film breed wordt
bekeken. Onze zorgen worden hierdoor alleen maar groter. Indien de adviezen van de film worden
opgevolgd kunnen de gevolgen groter zijn dan het doen van de ‘Birdwalk challenge’, een activiteit
waartegen uw organisatie wèl gewaarschuwd heeft. De vergelijking dat 97% van de vrouwen met
borstkanker ook een wortelkanaalbehandeling heeft ondergaan, is even misleidend als een relatie
leggen tussen het krijgen van borstkanker en het drinken van water.
Wij kunnen niet anders dan concluderen dat zonder disclaimer van Netflix betreffende de
wetenschappelijk ongefundeerde beweringen in deze film, de kans groot is dat veel consumenten
onnodig tanden en kiezen zullen laten trekken en daardoor ook onnodige schade zullen leiden.
Zolang Netflix als verspreider van deze film geen duidelijke waarschuwing voorafgaand aan het
kijken geeft, heeft Netflix ook een gedeelde verantwoordelijkheid voor de eventuele
gezondheidsschade die de kijkers oplopen. De in de film geboden informatie is afkomstig van een
filmmaker die er discutabele gewoonten op nahoudt en zich op dubieuze wijze laat voorlichten ver
van geldende wetenschappelijke standaarden.
Het verspreiden van potentieel schadelijke informatie gebaseerd op aantoonbaar onjuiste
wetenschappelijke informatie is iets wat als Associatie Nederlandse Tandartsen ten sterkste afkeurt
en wij roepen Netflix op om op zo kort mogelijke termijn de film te voorzien van een
waarschuwing.
Hopende u voldoende ingelicht te hebben en met vriendelijke groet,

Jan Willem Vaartjes, voorzitter Associatie Nederlandse Tandartsen

