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Geachte ni j nheer Gunnêr./eg,

Op verzoek van dê Diabetês Vereniging Nederland reageer ik
hierbi j  op Uw br ief  van 29 septenber j1.

Het is bekend dat ornzettingsproducten van Asrpartaann, zoals
Formal ine, Methanol-  en Methy]alkoho] (en ook.alcohol ! )  soms
schadel i jk kunnen zi jn voor oogzenu$/ên en anàere (per i fere)
zenuwuiteinden: een dergelijke schadelijke hrerking trêedt echter
alleen op bij grote hoeveelheden gedurende langere tijd.
Alcohol isten kunnen slechtziende en zel fs bl ind wordên ten
gevolge van een langdurig, overnatig alcoholgêbruik !
Aspartaan zi t  o.a.  in verschi l - l -ende zoetstof fen, die door diabe-
ten gebruikt (kunnen) hrorden, naar ook door niet-diabeten die
geen suiker wi l len gebruiken.
Bij rr normaal rt gebruik in het dagelijkse leven worden nooit
potent ieel  gevaarl i jke b. loedspiegels bereikt ,  ook niet  na jaren-
Iang gebruik.
Mensen met diabetes kunnen sl-echtziênd worden door afwijkingen
aan de bl-oedvaten in het netvl ies,  die tot  bloedingen en net-
vl  iesloslat ingen kunnen feiden.
Beschadigingen van de oogzenuwen kunnen bij diabeten voorkornen,
zoals ook andêre zenuwen aangetast kunnen rdorden als cornplicatie
van de diabetes ne11itus.
Een dergelijke diabetische zenu$rbeschadiging of neuropathie
Ieidt niet tot sl-echtziendheid of blindheid en is heel- hrat
anders dan de diabetische netvliesschade of retinopathie die
helaas v/e1 tot slechtziendheid en zelfs bl indheid kan leiden-

Dê door Dr.Ratford gesignaleerde bêschadiginq van de oogzenuvt
door o.a Aspartaan kan bij iedereen voorkonên die teveel ge-
bruikt,  en dit  r isico is voor diabeten niet groter dan voor
niet-diabeten.
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Eên dêrgelijke beschadiging van de oogzênulren kont meêstaL in
beide ogen voor, en r^rerd door nij nog nooit blj een diabeet
!'raargenomên en ook niet gerneld bij het Bureau Bijwerkingen van
het Minister ie van Volksgezondheid.

In de veronderstel- l ing U met dezê infornat ieevan dienst te z i jn
geweest,  teken ik,  met vr iendel i jke groet,
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