MMV: Kankerpatiënt heeft meer dan ooit steun nodig
ALPHEN AD RIJN - Kankerpatiënten die kiezen voor een natuurgeneeskundige behandeling, hebben
meer dan ooit steun nodig. Dat stelt voorzitter drs. Dave Schut aan de vooravond van de viering van
het 40-jarig jubileum van MMV.
Zijn organisatie wil zich de komende jaren verder ontwikkelen tot een platform waar
kankerpatiënten die kiezen voor de Moermantherapie, hun kennis en ervaring delen.
MMV congresseert op zaterdag 27 september in ReeHorst in Ede onder het motto “Ja, natuurlijk”. De
organisatie maakt zich sterk voor een natuurlijke vorm van kankerbestrijding, de Moermantherapie.
Die bestaat uit een uitgekiend dieet, aangevuld met vitaminen en mineralen. “Veertig jaar ervaring
heeft laten zien dat patiënten die de therapie volgen, doorgaans veel beter door de reguliere
behandelingen komen”, aldus Dave Schut. “De Moermantherapie vergroot je kansen in het gevecht
tegen doodsoorzaak nummer één”.
Ook preventief zijn de richtlijnen van de in 1988 overleden Vlaardingse arts Cornelis Moerman van
grote betekenis. Daar is inmiddels overvloedig wetenschappelijk bewijs voor. Eet en leef gezond om
je te beschermen tegen kanker, zo wordt algemeen gepropageerd.
“Helaas zijn de gezondheidsautoriteiten moeilijk in beweging te krijgen”, heeft Schut ondervonden.
Integendeel, hij signaleert dat de complementaire geneeskunde juist stevige tegenwerking
ondervindt.
Complementaire artsen zijn sinds vorig jaar btw-plichtig, waardoor de behandelingen bijna een vijfde
duurder zijn geworden. Ook zijn de gezondheidsclaims op veel natuurlijke middelen verboden en
staat de fiscus aftrek van de kosten van complementaire middelen nauwelijks meer toe.
“En dat terwijl een groeiende groep patiënten in de afgelopen veertig jaar heeft ontdekt dat er veel
meer is dan de reguliere geneeskunde heeft te bieden”, aldus Schut. “Dat geeft MMV hernieuwd
elan om voor de belangen van deze mensen op te komen. Niet voor niets zien wij een forse groei
van ons ledental.”
MMV (voorheen Moermanvereniging) is een organisatie met ruim 6.000 leden. Een actie die begin
dit jaar startte, heeft tot nu toe al 600 nieuwe leden opgeleverd. De organisatie is uitgever van het
magazine Uitzicht dat tien keer per jaar verschijnt en is op internet vertegenwoordigd met Mmv.nl
en de facebookpagina’s MMV en De Natuurrijke Keuken. Wekelijks verspreidt MMV de nieuwsbrief
DiVitaal. In november verschijnt de jubileumglossy “Cornelis”.
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