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Betreft: A.rlikel Diabete s oktober 1966

Geachte Redactie.

Naar aarleiding van uw artikel in Gezondheidsnieuws van oktober 1996 omtrent de kans op diabetes
wil ik het volgende onder uw aandacht brengen, zodat u hieraan wEllicht kunt refereren in een
volgende qezondheidsnieuws.

In een rappon uit 1987. nu bijna tien jaar geleden. waaschuwde Dr. Morgan Raiford. specialist in
methanol vergifïiging reeds voor de gevolgen van het gebruik van de kunstmatige zoetstof
Aspartaam in b\'. Nutrasweet. Door de de zoetkacht die 200 maal hoger is dan die van kistalsuiker
is dit een zoetstof die bij voorkeur gebnrikt nordt door diabetes patiënt€n. Deze gro€p patiënten
loopt dan ook enorme risico's bij langdurig gebruik van aspartaam.

Aspartaam wordt na opname in het lichaam gesplits in de stoffen Methyl-alcohol, Phenylalarine en
asparagine zuur. De Methyl-alcohol lvordt in het lichaam door oxidatie omgezet in formaline dat
wordt omgezet in mierezuur.
Door de snelle stofuisseling rrordt de stof fornaline opgenomen door de oogzenuw en netvlies
waardoor uiteindehlk gote schade aan het oog zal ontstaan.
Naast de wetenschappeh1ke onderzoeken die géén gevaarh.lke bijwerkingen konden ontdekken. en
die voor het overgote deel werden bekostigd door de fabrikant van aspaÍaam. zrjn er legio
$'etenschappelijke onderzoeken bekend waarin de gevaren van deze giÍïige cocktail wèl duide|1k
wofden omschÍeven.

Dr. H. J. Roberts een vooraanstaand diabetes specialist in Amerika verklaarde dat Aspartaam dat de
oogzcnulv venvoest er tevens de oorzaak var is dat mensen sneller diabetes krrlgen.
Zoals u wellicht weet rs retinopathie voor diabetes patiënten een van de meest gelreesde
complikaties van hun ziekte. Doordat diabetes patiénten juist heel veel van de stof aspartaam
gebruiken is voor hen het gevaaÍ van loslating van het netvlies en blindheid het uiteindelijke gevolg.
De langdurende belasting van het lichaam door de zeer giftige stof formaline, die zelfs in zeer kletne
hoeveelheden in bv. spaanplaat voor de mens al gevolgen heeft, zal op den duuur veel slachtoffers
eisen onder de groep mensen.

Met wiendelljke pxoet.
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