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Onderwerp: Aspartaam

Geachte heer Galjaard,

Graag wil ik het 'gebruik van Aspartaam' ondeÍ uw aandacht brengen da! volgers mij en
vele andererq waaronder gerenommeerde onderzoekers, niet van gevaar ontbloot is en op
den duur voor veel mensen heel vervelende gevolgen zal hebben.
Ik schrijfu drt omdat ik weet dat u dit onderwerp niet zomaar als orzin af arlt doen.

Aspadaam wordt samengesteld uit asparaginezuur, phenylalanine, en methanol om de
chemische stof, L-aspartyl-L-phenylalarrine methyl ester te vomen.

Er is geen enkel correct gehouden expenment op lange termijn geweest op het gebied van
heterozygote phenylketonurie. Maanden tot jaren lang pieken van het plasma phenylalanine
peil kan de scheikunde van de hersenen veranderen. Onderzoekers stellen dat de stof
phenylalarLine geconhaïndiceerd is bij boverntaande aandoening. Echter, ook bij avangere
wouwen kan deze stof zeer onaaÍrgename gevolgen hebben voor de ongeboren vnrcht daar
de stof phenylalanine zeer snel door de foetus wordt opgenomen en hersenbeschadigingen
doet ontstaaÍL waardoor wellicht ook het grote aantal woeggeboorten eÍl miskaÍnot zijn te
verklarerq waaÍnaaÍ kort geleden een onderzoek is afgerond. Ook kan de stof bij borstvoe-
ding worden doorgegeven aan het kind, waardoor alsnog hersenbeschadigingen bij de baby
kunnen ontstaan.

Ondezoeken hebben aangetoond dat bij het gebruik van aspartaam, neuronen zodanig
worden overgestimuleerd dat ze afsterven. In deze onderzoeken worden dit 'exitotoxins'

genoemd waardoor de hormoon huishouding behoorlijk in de war kan rakeÍr. Tevens blijkt
dat Aspartaam diverse ziektebeelden kan doen ontstaaÍL of verergeren nl. diabetes,
dementíe, Zekte van Parkinson" Multíple Sclerose, het Chronisch Vermoeidheids
Syndrom, de Ziekte van Aláeimer , epilepsie eru. Voordat er echter sympthomen van een
bepaalde ziekte ophedan gaat er enige tijd voorbij, of men moet exhean gevoelig zijn.
Door dit tijdsverschí zullen de gevolgen voor diabetes- en veel oudere patiënten veel te laat
ontdekt worden, pas als de schade al grotendeels is aangericht. Wetenschappers hebben 92
sympthomen beschreven zijn die naar alle waarschijnlijkheid aan het gebruik van
Aspartaam te wijten zijn.

De meeste huisartsen en specialisten zijn echter niet op de hoogte van de schadelijk
gevolgen, mede doordat de EU Aspartaam zonder diepgaand onderzoek de stof voor de
puropese markt heeft goedgekeurd, neemt men aan dat het om een veiJig voedingsadditief
gaat. De toelatings eisen voor voedingsadditieven ájn ook zeer gering te noemen.



StaatssecÍetaris E. TerystÍa stelt echter in een brief dat het gwaar van het gebruik van
phenylalanine gevoeglijk bij patiënten met PKU bekend is zodat Àj van de gevaren op de
hoogte zijn.
Daar phenylalanine echter bij iederear b{ langfurtg gebruik gevaren opleveÍt voor de
gezondheid, waag ik mij af of er in het belang van de Volksgezondheid in Nederland niet
meer ondezoek dient te worden verricht naar een stof waarvan de afschuwelijke gevolgen
zich pas over jaren zullen openbaren. Het moet als bekend worden geacht dat de stoffen
aspartaa! maar ook glutamaat de grootste gevolgen hebbar op de hersenen van zeer jonge
kinderen tot de jong volwasseneÍL mnder dat daar in eerste instantie veel van te merken s.
De afschuwelijke gevolgen zdlen zich op latere leeftijd openbaÍeÍL zonder dat et ook maar
iets aan de uiteindeiijke oorzaak is te doen.

De gevaren die langdurige blootstelling aan methanol met ách meebrengt voor diabetes
paitenten, ril. beschadiging van de oogzenuw en netvlies waardoor gedeeltelijke tot algehele
blindhEid ontstaat, en dat bij een bevolliingsgroep die is amgewezÊÍr op het gebruik van oa.
aspartaam.

Zodra aspartaam ur een vloci$tof oplost q/ardt het uuta.btsl en begglt af te breken m ajn
individuele bestanddelen in plaats van dat het zijn stabiele chemische struchrur behoudt.
Bwandien begint zieh asparfl-phenylalanine diketopiperazine te vormen, DKP hetgeen een
kankewerwekkende stof rs.

Door het toestaaÍr van het getruik van aspadaam in a[erlei adikeletl waarondet
multivitamines voor kindereÍ\ verschillende soorton medicijnen maai ook door het gebruik
in aile mogelijke voedingsmiddelan , kauwgum en light dranken komt meÍl al snel over de
ADI van 40mg/kgllíchaamsgewicht heen.
Helaas zal blijken dat kinderen veel te veel Aspartaam binnen laijgeq waaÍdooÍ de
gevolgen, zoals slecht leren en s.ie rreet r..'at nog meeÍ, door de blokkering l'en neuÍotans-
mitters, niet zrllen uitblijv-er'.

Vooral door de sport- en dieet-gekte gebruiken onnoerneliik veel mensen in NederlaÍld veel
te vee! AspaÍaam. Het gebnrlk !n $poÍ.dÍarlken te$amcn mej koolh.v{tÍaJÉn vq-relgert do
negatieve werking nog eens exha.

Geachte pioÈssor Galjaar4 ik hoop oprecht dat u met deze gegelcns, die afl<omstig zijn
varr zeeÍ veel goedwillende onderzoeicers, iets zdt kurmeÍI en willen doen voor de
Nederlandse bevolking die machteloos is als het gaat oveÍ een voediÍEs suprleÍnent dat
door de rijksoverheid gekwalifceerd wordt als volkomen veilig.

Hoogachtotd,

E. GuÍmewes
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Geachte heeÍ GaljaaÍd,

Op íÍ septembeÍll. stuurde ik u een volgens mii nogel alarmerende bÍief over het gebruik van de
ku nstmatige zoetstof Aspartaam.
Tot op heden mochl ik van u geen enkel bericfit ontvangen. lk vraag mÍ dan ook aÍ of u mijn brief
wellicht niel heeft ontvangen.
Mocht het zo zin dat u geen geloof hecht, of niet geïnteresseerd bent in de dooÍ mij opgesomde
gegevens, dan zou ik dat graag van u vernemen-

Met vÍiendeluke groet.

E. Gunneweg
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Uw bricf

Ondeíwerp

Geachte Heer Gunneweg,

Ik heb uw brief van 11 septernber 7996 gelezen, maar moet u tot mïn spijt zeggen dat mijn

expertise niet op dit tenein ligt. In Wageningen is er bij mijn weten een Voedingsinstituut en

uw gegevens over aspartaam zouden daar een betere voedingsbodem kunnen vinden.

/ Prof.Dr. H. Galjaard
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