
Volledige reactie MMS-verkoper Steven op berichtgeving RTL Nieuws 
 
Dank voor de mogelijkheid om te reageren. Ik heb dat graag uitvoering en zo secuur mogelijk beoogd 
te doen.  
 
MMS verboden?  
MMS is niet verboden. Volgens Mr. A.J. Timmerman, contactpersoon voor NVWA directie Strategie, 
afdeling politiek bestuurlijke zaken Inspecteur Generaal Drs. R.J.T. van Lint, met wie ik het genoegen 
had een kort telefoongesprek te hebben, is de verkoop van MMS niet verboden, maar - ik citeer - 
'wordt er wel naar een verbod toegewerkt’. 
 
De rol van de media 
Het is journalistiek gezien opmerkelijk om te constateren dat circa 30 internet platforms en de 
Telegraaf in haar krant breeduit koppen dat MMS door de NVWA is verboden, terwijl dit door de 
NVWA zelf aan mij is ontkent. Deze gang van zaken is klachtwaardig en voer voor de raad voor de 
journalistiek. Is er sinds 28 februari 2018, de dag van publicatie van het NVWA onderzoek, inmiddels 
misschien iets veranderd re wet- en regelgeving?  
Op 20 juni, toen de NVWA bij mij thuis aan tafel zat voor een inspectie, is mij van een verbod niets 
gebleken. (Zie bijlage). De door u genoemde aantijgingen aan mijn adres staan derhalve haaks op de 
werkelijkheid en de waarheid. 
 
Het NVWA onderzoek 
Verder is het opmerkelijk dat er volgens de NVWA woordvoerder naar een verbod van MMS wordt 
toegewerkt met uitsluiting van relevante, casus specifieke informatie en op basis van een in eigen 
beheer (NIVM) opgesteld rapport. (zie o.a. de brief van de NVWA aan de Minister voor MZS). Ik heb 
de NVWA op 20 juni voorgehouden dat leveranciers van MMS bij dat onderzoek niet zijn betrokken en 
geïnterviewd, dat duizenden positieve gezondheidsresultaten door gebruikers buiten beschouwing zijn 
gelaten en geen enkele gebruiker van het middel is gehoord. Het onderzoek heeft iets van een sigaar 
uit eigen doos, die de NVWA zich door het NIVD laat uitdelen. Deze wijze van onderzoek is laakbaar 
en schandelijk en heeft alle schijn van partijdigheid en vooringenomenheid. Slechts enkele negatieve 
feiten zijn gekoppeld aan te beantwoorden vragen met het doel MMS te verbieden. Bij het onderzoek 
stond het doel van verbod reeds vast. 
 
Woord en wederwoord. 
Volgens RTL nieuws is het item MMS nieuwswaardig omdat de NVWA het middel heeft verboden. U 
stelt dat ik een verboden geneesmiddel verkoop onder voorwendsel van medische claims. Voorts mag 
van u uit een of twee negatieve casussen genoegzaam blijken dat MMS schadelijk is voor de 
volksgezondheid. Uiteraard betreur ik bij voorbaat de averse gezondheidsproblemen bij de door u 
genoemde persoon. De toedracht hiervan dient nauwkeurig te worden onderzocht, evenals mijn 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid daarin, indien blijkt dat ze is ontstaan met het toedienen van 
een middel dat bij mij is gekocht en op een manier die door Jim Humble’s protocol is voorgeschreven. 
Maar ik twijfel aan de grondigheid waarmee u uw onderzoek heeft gedaan en de wijze waarop u de 
negatieve eindjes aan elkaar knoopt. U bent niet op de hoogte van de feiten, wenst slechts zwart en 
wit te zien en de kleuren te vermijden, u lijkt niet ontvankelijk voor mijn nuancering en wederwoord. 
 
Wat is MMS?  
MMS is oorspronkelijk een water zuiveringsmiddel waarmee mensen in situ (ter plekke) chloordioxide 
kunnen maken. Chloordioxide wordt wereldwijd beschouwd als de meest veilige en effectieve biocide 
die we kennen. Het is een buitengewoon interessante, instabiele chemische stof die we dagelijks in 
geringe mate via ons drinkwater en voeding binnen krijgen. Het lichaam kent deze stof en gebruikt 
deze stof. De oorspronkelijke bedoeling van MMS is om schadelijke micro organismen in toxisch water 
te elimineren en het water drinkbaar te maken. Schoon drinkwater en voeding is een eerste 
levensbehoefte van de mens. MMS bevordert. 
 
Om goed te begrijpen wat MMS precies is, moet tevens worden uitgelegd dat MMS bestaat uit de stof 
natriumchloriet, die als component A (Niet voor inwendig gebruik) wordt geleverd in een oplossing van 
gedestilleerd water. Misschien is het interessant voor u om de kijker/luisteraar te vertellen dat 
Natriumchloriet reeds in 2013 door de EU als weesgeneesmiddel werd aangewezen, uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 141/2000 van het Europees Parlement en de Raad. Voor alle 
duidelijkheid: Een weesgeneesmiddel is een geneesmiddel voor een zeldzame ziekte. Overheden 



treffen soms extra voorzieningen voor deze categorie geneesmiddelen om het ontwikkelen en op de 
markt brengen ervan voor de farmaceutische industrie aantrekkelijker te maken. Natriumchloriet is al 
ruim 20 jaar de stof die in de mms community gebruikt wordt om, onder de naam MMS. 
 
Is Chloordioxide schadelijk voor de gezondheid? 
Chloordioxide heeft de potentie om giftig en schadelijk te zijn. Toegestane middelen als Chemo en 
paracetamol hebben dat ook. De casus die worden genoemd zijn incidenteel van aard en de oorzaak 
dient nader te worden onderzocht. In het NVWA onderzoek wordt gesteld dat er bij onverantwoord en 
overmatig gebruik mogelijk risico voor de gezondheid kan ontstaan. De NVWA somt een aanzienlijk 
aantal ernstige aandoeningen op ten gevolge van een mislukte poging tot zelfmoord met het middel.   
 
Is het gebruik van MMS (chloordioxide) bevorderlijk voor de gezondheid? 
Wat opvalt bij het gebruik van MMS in het lichaam is de bijzondere potentie van chloordioxide en 
traces van natriumchloriet om gezondheidsbevorderend te werken. Mijn buitengewone, persoonlijke 
interesse ligt dan ook terecht bij deze eigenschap. Bij verstandig gebruik zullen negatieve 
bijwerkingen en complicaties zoals door de NVWA voorgespiegeld absoluut niet voorkomen.  
 
Juist vanwege de voor de mens niet schadelijke eigenschappen van chloordioxide (een veilig en 
verantwoord gebruik is hier uiteraard essentieel en spreekt voor zich) wordt chloordioxide door 
overheden, semi-overheden, staatsbedrijven, instellingen en industriële bedrijven voor allerlei 
toepassingen die de mens dienen, aangewend. Chloordioxide wordt aangewend om ons van veilig 
drinkwater te voorzien, voedingsmiddelen te steriliseren, dierentransporten te ontsmetten en 
desinfectie te bewerkstelligen bij zwembaden en in ziekenhuizen. Zonder chloordioxide zouden de 
instrumentaria van chirurgen niet zo veilig en effectief kunnen worden ontsmet. Al deze 
bovengenoemde toepassingen zouden op grote schaal op een veilige en verantwoorde manier niet 
mogelijk zijn zonder het bestaan van chloordioxide.  
 
Mijn persoonlijke ervaring met MMS en de verstrekking ervan aan derden. 
Ik ben ervaringsdeskundig gebruiker van chloordioxide voor ex- en intern gebruik, met een boeiend 
verhaal en inmiddels meer dan 10 jaar verstrekker van MMS aan diegenen die daarom vragen. In die 
hoedanigheid wil ik hier helder en duidelijk stellen dat er tijdens en na het gebruik van mms noch door 
mijzelf, noch door mijn klanten enige zorgwekkende gezondheidstoestanden zijn gemeld dan een 
Herxheimer reactie.  
Herxheimer is een lichamelijke reactie die veroorzaakt wordt na een overmatig gebruik van MMS. Men 
neemt teveel, te snel en afvalstoffen kunnen niet rustig op een normale wijze afgevoerd worden. Deze 
lichamelijke reacties zijn vrij algemeen en zijn in zekere zin essentieel. De uiting van dergelijke lichte 
klachten zoals tijdelijke misselijkheid, hoofdpijn, soms diarree en heel soms braken, geeft aan dat de 
inname dient te worden verminderd. Mensen herstellen vrij snel van deze klachten en kunnen hun 
weg zonder verdere bijwerkingen of complicaties vervolgen. 
 
Getuigenissen 
Vele honderden getuigenissen die in de loop der jaren door gebruikers van het middel zijn 
gepubliceerd, laten zien dat er veel meer aanleiding is om de positieve eigenschappen van 
chloordioxide voor de volksgezondheid in kaart te brengen en eventueel wetenschappelijk te 
onderzoeken, dan toe te werken naar een verbod. In het rapport wordt slechts naar een resultaat toe 
beargumenteerd. Dat resultaat is het verbod. Een dergelijk verbod kan op basis van een in mijn optiek 
ondeugdelijk, eenzijdig en partijdig rapport van de NVWA geen grond vinden.  
 
Vrijheid van handelen op basis van zelf verantwoordelijkheid, intelligentie en gezond 
verstand. Ik sta voor de intelligentie van zelfdenkende en zelf verantwoordelijke mensen. MDaar waar 
de waardigheid en integriteit van mensen wordt beledigd en aangetast hebben de overheid niet nodig 
om voor hen te beslissen wat goed voor ze is en wat niet.  
Ik sta voor mensen die mij bellen of schrijven en vertellen op zoek te zijn naar oplossingen voor 
zichzelf en voor anderen en mms willen gebruiken. Vaak biedt de reguliere weg geen resultaat voor 
deze mensen. Maar even vaak is de beslissing om MMS te gebruiken een gevolg van uitgebreid zelf 
onderzoek dat tot doel heeft om het lichaam te ontgiften en de gezondheid te bevorderen. Mensen zijn 
steeds beter geïnformeerd, staan sterker bewust in het leven en wensen niet langer gehouden te zijn 
aan voorgeschreven medicatie als oplossing voor hun gezondheidsvraagstukken. Mensen die MMS 
gebruiken eisen respect op voor zichzelf en de gedachte dat er zowel helende als ziekmakende en 



doodsoorzakelijke kanten aan medicijngebruik bestaan. Het vertrouwen in medicatie staat onder druk 
en mensen willen af van dat systeem. 
 
Mijn persoonlijke ondersteuning bij het gebruik van MMS 
Ik ben het gewend om mensen kosteloos te ondersteunen bij het gebruik van MMS. En dat doe ik 
sinds kort op persoonlijk titel omdat de NVWA mij verbiedt dit te doen als bedrijf dat een 
waterzuiveringsmiddel levert. Mijn informatiesysteem is daar helaas nog niet goed op aangepast. Na 
het bezoek van de NVWA op 20 juni zijn aanbevelingen gedaan is daar een begin mee gemaakt. 
 
Medische claims 
Volgens RTL Nieuws zou deze ondersteuning betekenen dat ik medische claims verbindt aan het 
gebruik van het middel met als doel MMS te verkopen. Ik vindt die zienswijze beledigend want niets is 
minder waar. Ik beoog mensen te vertellen wat ikzelf en andere gebruikers ervaren bij het gebruik van 
MMS. Ik maak nadrukkelijk geen medische claims. Bedrijfsmatig wordt er geen reclame gemaakt, niet 
aan marketing gedaan, worden mensen niets op de mouw gespeld met de bedoeling orders binnen te 
slepen. Ik ben in die zin geen MMS handelaar. Wat ik beoog is mensen te helpen zichzelf te helpen, 
daar waar ze met gezond verstand alternatieven zoeken voor vraagstukken waar de reguliere kant 
geen oplossingen biedt.  
 
Gebruiksaanwijzingen cq protocols 
Ik sta een vorm van dienstbaarheid voor die gericht is op de zelfverantwoordelijkheid van mensen. 
Mijn klanten vertellen mij vaak dat ik hiermee een ongekende service verleen. Helaas zal ik me op last 
van de NVWA daarin in de toekomst moeten beperken waarmee in mijn ogen het risico van verkeerd 
gebruik wordt bevorderd in plaats van geminimaliseerd.  
 
De NVWA heeft mij geadviseerd om geen gebruiksaanwijzingen te verstrekken aan hen die het middel 
anders willen aanwenden dan als waterzuiveringsmiddel. Ik denk daar anders over. Ik denk er goed 
aan te doen om mensen die het middel op alternatieve manier willen aanwenden met mijn 
ondersteuning in de vorm van Jim Humble’s uiterst deskundige informatie op weg te helpen. Dit jaar 
heb ik hierover uitvoerig met Jim Humble over gesproken. Ons gesprek ging over de grote 
verantwoordelijkheid die op een supplier van het waterzuiveringsmiddel rust bij het verstrekken van 
MMS. Op dit punt kan in mijn beleving veel winst worden behaald waar het gaat om mogelijke 
gezondheidsrisico’s door onverantwoord en onkundig gebruik te beperken. 
 
Wat is MMS niet? 
MMS is noch een wondermiddel, een geneesmiddel of een voedingsmiddel en al helemaal geen 
voedingssupplement. MMS voldoet eenvoudig niet aan de voorwaarden die aan deze termen worden 
gesteld.  
 
MMS geneest zelf niets. MMS helpt het lichaam zichzelf genezen door pathogene micro organismen 
in het lichaam te elimineren en bij te dragen aan ontgifting. Om die reden ben ik van mening dat er bij 
ieder gezin in Nederland ten minste 1 setje MMS per persoon in het EHBO kastje zou moeten staan. 
Zie daar ook mijn grondgedachte. Deze is niet commercieel van aard, maar sociaal.  
 
Oproep aan de Minister. 
Ik zal de Minister oproepen om MMS niet te verbieden. Voor een verbod is stellig geen grond. In 
plaats van een verbod verzoek ik de minister te bevorderen om het ontwikkelen en op de markt 
brengen van MMS voor de farmaceutische industrie aantrekkelijker te maken en te bewerkstelligen dat 
de zorgvuldig bijgehouden onderzoeksresultaten uit het levenswerk van Jim Humble en de Genesis II 
Church for Health & Healing onder leiding van Mark Grenon daarbij betrokken worden. Deze personen 
verdienen in mijn ogen het respect te genieten van het enorme grondwerk dat inmiddels is gedaan en 
nog steeds wordt gedaan.  
 
Ten slotte nog dit:  
Het is al jaren een doorn in mijn oog dat MMS, dan wel chloordioxide NIET AL JARENLANG vrij op de 
Nederlandse markt verkrijgbaar is. Bij dokter of apotheek. Bij de ANWB or bij Kruidvat of Albert Heyn. 
Hoe zou dat komen, denkt u?  
 
Wij hebben een antwoord voor u dat u niet horen wilt. Maar RTL Nieuws kan niet volstaan met het 
weg wuiven van degelijk te funderen argumenten als zijnde een complot theorie. Ik ben geen 



kwakzalver, maar een bewust, zelfdenkend, intelligent mens. Ik stel voor dat u kijkt en probeert te 
begrijpen wat er in Amerika gebeurt op het podium van presidentieel politiek en media. Want uw 
houding en werkwijze geeft reden dat een dergelijke ontwikkeling ook hier zal kunnen gebeuren. 
Bedrijf uw vak kundig, wees onpartijdig in uw onderzoek en kritisch naar voor- en tegenstanders. 
Wees kritisch op mij als leverancier van MMS en als mens, maar eveneens naar NVWA en de 
overheid. 
 
Het goede lijdt hier onder het slechte. Een verbod van MMS door de minister betekent voor mensen 
die lijden aan Malaria, Q-koorts, HIV, Lyme, diabetes en de verontrustende gevolgen van verplichte 
inenting en borstkankeronderzoek, dat zij binnenkort geen kans meer hebben om onder andere 
middels MMS te proberen hun gezondheid te herstellen.  
 


