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Onderwerp:Aspartaam
GeachteheerGaljaard,
Graag wil ik het 'gebruikvan Aspartaam'ondeÍ uw aandachtbrengenda! volgers mij en
vele andererqwaarondergerenommeerdeonderzoekers,niet van gevaarontbloot is en op
den duur voor veelmensen heel vervelendegevolgenzal hebben.
Ik schrijfu drt omdatik weet dat u dit onderwerpniet zomaarals orzin af arlt doen.
Aspadaam wordt samengestelduit asparaginezuur,phenylalanine,en methanol om de
methyl esterte vomen.
chemischestof, L-aspartyl-L-phenylalarrine
Er is geenenkel correctgehoudenexpenmentop langetermijn geweestop het gebiedvan
heterozygotephenylketonurie.Maandentot jaren lang piekenvan het plasmaphenylalanine
peil kan de scheikundevan de hersenenveranderen.Onderzoekersstellen dat de stof
phenylalarLinegeconhaïndiceerdis bij boverntaandeaandoening.Echter,ook bij avangere
gevolgenhebbenvoor de ongeborenvnrcht daar
wouwen kan dezestof zeeronaaÍrgename
phenylalanine
door
de
de stof
zeer snel
foetuswordt opgenomenen hersenbeschadigingen
doet ontstaaÍLwaardoorwellicht ook het grote aantalwoeggeboorteneÍl miskaÍnot zijn te
verklarerqwaaÍnaaÍkort geledeneen onderzoekis afgerond.Ook kan de stof bij borstvoebij de baby
ding worden doorgegevenaanhet kind, waardooralsnoghersenbeschadigingen
kunnenontstaan.
Ondezoeken hebben aangetoonddat bij het gebruik van aspartaam,neuronen zodanig
worden overgestimuleerddat ze afsterven.In deze onderzoekenworden dit 'exitotoxins'
genoemdwaardoorde hormoon huishoudingbehoorlijk in de war kan rakeÍr.Tevensblijkt
dat Aspartaam diverse ziektebeeldenkan doen ontstaaÍL of verergerennl. diabetes,
dementíe, Zekte van Parkinson" Multíple Sclerose, het Chronisch Vermoeidheids
Syndrom, de Ziektevan Aláeimer , epilepsieeru. Voordat er echtersympthomen van een
bepaaldeziekteophedangaater enigetijd voorbij, of men moet exhean gevoeligzijn.
Door dit tijdsverschí zullen de gevolgenvoor diabetes-en veel ouderepatiëntenveel te laat
hebben92
ontdekt worden, pas als de schadeal grotendeelsis aangericht.Wetenschappers
gebruik
van
aan
het
sympthomen beschreven zijn die naar alle waarschijnlijkheid
Aspartaamte wijten zijn.
De meeste huisartsenen specialistenzijn echter niet op de hoogte van de schadelijk
gevolgen, mede doordat de EU Aspartaamzonder diepgaandonderzoekde stof voor de
puropese markt heeft goedgekeurd,neemtmen aan dat het om een veiJigvoedingsadditief
gaat.De toelatingseisenvoor voedingsadditieven
ájn ook zeergeringte noemen.

StaatssecÍetarisE. TerystÍa stelt echter in een brief dat het gwaar van het gebruik van
phenylalanine gevoeglijkbij patiëntenmet PKU bekendis zodatÀj van de gevarenop de
hoogtezijn.
Daar phenylalanineechter bij iederear b{ langfurtg gebruik gevaren opleveÍt voor de
gezondheid, waag ik mij af of er in het belangvan de Volksgezondheidin Nederlandniet
meer ondezoek dient te worden verricht naar een stof waarvande afschuwelijkegevolgen
zich pas over jaren zullen openbaren.Het moet als bekendworden geachtdat de stoffen
aspartaa!maar ook glutamaatde grootstegevolgenhebbar op de hersenenvan zeerjonge
kinderen tot dejong volwasseneÍLmnder datdaarin eersteinstantieveel van te merkens.
De afschuwelijke gevolgenzdlen zich op latereleeftijd openbaÍeÍLzonderdat et ook maar
iets aandeuiteindeiijkeoorzaakis te doen.
De gevaren die langdurigeblootstelling aan methanolmet ách meebrengtvoor diabetes
paitenten,ril. beschadigingvan de oogzenuwen netvlieswaardoorgedeeltelijketot algehele
blindhEid ontstaat,en dat bij eenbevolliingsgroepdie is amgewezÊÍrop het gebruikvan oa.
aspartaam.
Zodra aspartaamur een vloci$tof oplost q/ardt het uuta.btslen begglt af te breken m ajn
individuele bestanddelenin plaats van dat het zijn stabielechemischestruchrurbehoudt.
Bwandien begint zieh asparfl-phenylalaninediketopiperazinete vormen,DKP hetgeeneen
stof rs.
kankewerwekkende
Door het toestaaÍr van het getruik van aspadaam in a[erlei adikeletl waarondet
multivitaminesvoor kindereÍ\ verschillendesoortonmedicijnenmaai ook door het gebruik
in aile mogelijke voedingsmiddelan, kauwgumen light dranken komt meÍl al snel over de
heen.
ADI van 40mg/kgllíchaamsgewicht
Helaas zal blijken dat kinderen veel te veel Aspartaam binnen laijgeq waaÍdooÍ de
gevolgen, zoals slechtlerenen s.ie rreet r..'atnog meeÍ, door de blokkeringl'en neuÍotansmitters,niet zrllen uitblijv-er'.
Vooral door de sport- en dieet-gektegebruikenonnoerneliikveel mensenin NederlaÍldveel
vq-relgertdo
te vee! AspaÍaam. Het gebnrlk !n $poÍ.dÍarlkente$amcnmej koolh.v{tÍaJÉn
negatievewerkingnog eensexha.

Geachte pioÈssor Galjaar4 ik hoop oprecht dat u met dezegegelcns,die afl<omstigzijn
varr zeeÍ veel goedwillendeonderzoeicers,iets zdt kurmeÍI en willen doen voor de
Nederlandse bevolking die machteloosis als het gaat oveÍ een voediÍEs suprleÍnent dat
door derijksoverheidgekwalifceerdwordt alsvolkomenveilig.
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GeachteheeÍGaljaaÍd,
Op íÍ septembeÍll.stuurdeik u eenvolgensmii nogelalarmerende
bÍiefoverhetgebruikvan de
kunstmatigezoetstofAspartaam.
Tot op hedenmochlik van u geenenkel bericfitontvangen.lk vraagmÍ dan ook aÍ of u mijn brief
wellichtniel heeftontvangen.
Mocht het zo zin dat u geen geloofhecht,of niet geïnteresseerd
bentin de dooÍ mij opgesomde
gegevens,dan zou ik dat graagvan u vernemen-

groet.
MetvÍiendeluke

E. Gunneweg
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GeachteHeer Gunneweg,
Ik heb uw brief van 11 septernber
7996 gelezen,maarmoetu tot mïn spijt zeggendat mijn
expertiseniet op dit tenein ligt. In Wageningenis er bij mijn weteneenVoedingsinstituut
en
uw gegevensover aspartaamzoudendaar een beterevoedingsbodemkunnenvinden.
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