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Onderulero:AsDartaam
GeachteMevrouWheer.
'Onze
'Een op de vijf Nederlanders
krijgt
ln uw advertentiezet u:
hersenenwordenbedanld'
een hersenaandoening.
Dan ziet het levener wel even andersuit. soms van de ene op de
anderedag.
Doorhet gebruikvande kunstmatige
zoetstofAspartaamonstaanhêrsenaandoeningen.
phenylalanine,
Aspartaam wordt samengestelduit asparaginêzuur,
en methanolom
methylesterte vormen.
chemische
stof, L-aspartyl-L-phenylalanine

de

Er is geen enkel correctgehoudenexperimentop langetermijngeweestop het gebiedvan
heterozygotephenylketonurie.
Maandentot jaren lang piekenvan het plasma phenylalanine
kan dê scheikunde
van de hersenenveranderen.
Onderzoekers
hebbengêstelddat de stof
phenylalanine
gecontraïndiceerd
is bij bovenstaande
aandoening.Echter, ook bij 4vangere
gevolgenhebbenvoor de ongeborenvrucht,daar
vrouwenkan deze stof zeer onaangename
phenylalanine
foetus
de stof
zeer snel door de
wordt opgenomenen daar hersenbeschadigingendoetontstaan.
Staatssecretaris
E. Terpstra stelt echter in een brief dat het gevaar van het gebruikvan
phênylalaninegevoeglijkbij patiëntenmet PKU bekend is zodat zij van de gevaren op de
hoogtezijn. Daar phenylalanine
êchterbij iedereenbij langduriggebruikgevarenoplevertvoor
in Nederlandniet
de gezondhêid,
vraag ik mij af oÍ er in het belangvan de Volksgezondheid
gevolgen
meer onderzoekdientte wordenverrichtnaar een tijdbomwaarvande aÍschuwelijke
zichpas overvelejarenzullenopenbaren.
that kills - Aspartaam
De neurochirurgRussel Blaylockzegt in zijn boek; Exitotoxins-thetaste
gevonden
gfstoffen
worden in bv. Nutrasweet.
kan diabetesveroorzaken.Hij zegt dat de
die
mate beschadiletterlijk neuronen
zodanigstimuleren
dat de dood er op volgt,in verschillende
ging van de he.rsenen
vêroorzaaK.Waar
ik me echt bezorgdover maak voor wat betrefi
Aspartaam is dSamenhangmet Hersenlumoren.
en eveneenspancrqas-blaas-en eierstoklangdurigeblootstelsyndÍoomontwikkelenpij
tumoren...en dat'zoveleneen Alzheimer-achtig
I
ling.
Zodra aspartaamin een vloeistoÍoplost wordt het instabielen begint af te breken in zijn
individuelebestanddelenin plaats van dat het zÍn stabiele chemischestructuurbehoud.
te vormen,DKP hetgeeneen
diketopiperazne
Bovendienbegintách aspartyl-phenylalanine
stof is.
kankerverwekkende
een
niet meer dan logischdat de Hersenstichting
Het lijkt me geziênhet bovenstaande
zekere verantwoordingheeft naar de Nederlandsebevolkingdie machteloosis als het gaat
over een voedings supplementdat door de rijksoverheidgekwaliÍceerd wordt als volkomen
veilig.
Hoogachtend,
E. Gunneweg
MissionPossible
NL

E. Gunneweg,
Schieweg30a,
3039BB Rotterdam.
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Onderwerp:
Kunstmatige
ZoetstoíAspartaam
GeachteMevrouw/ Heer,
gehouden
Van 30 maarttot 6 aprileanstaande
zal de vijfdeNationale
Hersenweek
worden.Metde
HeÍsenweekin gedachtenis het goed om even íil te íaan bij hersenbeschadigingen
die veroorzaaktkunnenwordendooÍ hetgebruikvan de kunstmatige
zoetstofaspartaam.
phenylalanine,
AspartaamwoÍdtsamengesleld
uit esparaginezuur,
en methanolom de chemische
stoÍ,L-aspartyl-L-phenylalanine
methylester
te vormen.
De z.g. 'natuurlijke
eiwitten'uit aspartaamwordenin grote hoeveelheden
naar de hersenen
getransporteeÍd,
zonderdat ze door de natuurlijkebarÍièrein de hersenenkunnenwordentegen
gehouden.Eiwitten,zoalsze in onze voedingvoorkomenkunnenonmogelijkallemaaltegelijktot
onzê hersenendoordringen.Door de grote toevloedvan de aspaíaginezuurkunnenbepaalde
hersencellenzodanigoveÍgestimuleerdworden,dat ze aÍíerven. Omdat in eersteiníantie de
motorischezenuwenniet woÍden aangetaslduurt het vaak lang voordat patiëntenzichtbare
gaanvertonen.
verschijnselen
Het veroozaaktnêurologische
aandoeningen
omdathetde chemiein de hersenen
verandert.
Het
veranderthet dopamineniveauvan de heÍsenen.De phenylalanine
veíaagt de drempelvooí het
krijgen van epileptischeaanvallenen blokkeertde serolonine,zodat er nu veel vaker manischdepressieve-en paniekaanvallened. voortomen.Een triestdetail is dat het medicijntegendeze
depÍessiviteit(Prozac)geproduceerd
wordt door dezelfdefabrikantdie Nutrasweetop de markt
brengt.
Bovendien begint zich aspartyl-phenylalanine
diketopiperazine
te vormen, DKP hetgeeneen
kankerveMekkende
stoÍ is, het is tevenszo dat veleneen Alzheimer-achtig
syndroomontwikkelen
bij langdurigeblootslelling.
Alle bekendeíofi/visselingsproducien
van aspartaamzijn van bekende
giftigheiden duidelijkonveiligvooÍ menselijkgebruik.
of twijfelachtige
De ADI zoalsdie nu wordtgehanteerd
wordtvele malenovertroffen.ïen eerstedoorde zeergrote
hoeveelheden
voedingsmiddelen,
medicijnenen vitaminesdie op dit momentaspartaambevatten.
In bijna alle zoetwarenwordt aspartaemveMerkt. Er zijn bijnegeen mensenmeerte vindendie
dagelijksgeen keuuÍgomgebruikenmet aspartaam.Ten tweede voegt de fabrikant50% meer
aspartaam
toe een limonadeom de achteruitgang
in smaakdoorde snelleafbraakven aspartaam
tijdens opslaged. te voorkomen.
Hersenziekten
zijn op dit momentde derdedoodsooeaakvan Nederlandmet tachtig-tot honderdperjaaÍ. ls er in Nederland
duizendslachtoffers
dangeenenkeleinstantie
die de gevarenvandeze
stof durftte onderftennen
en op eigeninitiatiefer verderondezoeknaarwil verïichlen?HierlijK me
eenvoortrekkers
rol voorde HersenStichtingweggelegd!
Gaemezou ik een antwooÍdop mijn briefvan u ontvangen.
Met víiendelijkegroet,
E. Gunneweg

