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ZeergeachtemevrouwPolak,
Hartelijk
dankvooruw reactievan 10 oktoberjl. op mijnbriefaan de DiabetesVeÍeniging.
Daar ik niet wist dat genoemdebrief naar u zou wordendoorgestuurd,heb ik ook een
briefgerichtaan hetOogziekenhuist.a.v. "OndezoekDiabetesPatiënten".
Hierinnoemik juistde gevolgenop de langetermijn,waarDr. MorganRaifordal in 1987
op wees. Ook Dr. H.J. Roberts(waarvanik een foldermet de origineletekst bijsluit)
waarschuwdeal vanafde allereerstegoedkeuringtegenhet gebruikvan aspartaam.
U steltin uw brief. "dat de omzettingsproductenvan aspartaam'soms' schadelijkkunnen
zijn voorde oogzenuwen andere(perifere)zenuwuiteinden."
Doordat aspartaamin steeds meer productenvoorkomtnl. alleÍlei soortenfrisdranken,
kauwgom,gebak maar ook in de zoetjesdie diabetespatièntenin koffie en thee gebruiken. Het wordt ook steedsmeer gebruiktin allerleimedicijnenen multivitamines
voor
kindeÍen en waarschijnlijknog veel meer pÍoducten,de ADI kan daardoortoch wel
behoorlijk
hoogzijn.
Kinderen,en zeker kinderenmet diabetes,met een Íelatief laag lichaamsgewicht
bevindenzich naar mijn meningin de gevarenzdne.Zi4zijn de patièntenvan morgendie
als ze latervolwassenzijn problemenzullenkrijgen.
Hierbij dient vermeldtte worden dat het omzettingsproductvan de methylalcoholuit
aspartaam,
formaline,zeerlangzaamdoorhet lichaamwordtuitgescheiden.
Tevensvindt
opslagin de vetweefselsplaats.Formalinestaatbekendals een cumulatiefgif.
Alcohol, evenals allerlei sooÍten fruit ed. bevatten naast de aanwezigemethylalcohol
tevens een veelvoudethylalcohol,
dat de opnamevan methylalcohol
veítraagt.De
aanwezigheidvan methylalcoholin fruit en alcoholwordt in veel pseudowetenschappelijke verhandelingen
aangevoerd
om aan te tonendat aspartaamniet schadelijkkan zijn.
Doch dit is een verkeerdeweergavevan de werkelijkheiddie in dat soort ondezoeken
goedvan pas komt.
die geensuikerwillengebruikenen dat zijnop dit momentemormveel
Ook niet-diabeten
mensen, zullen na korte of langere tijd de gevolgenvan het gebruik van aspartaam
ondervinden.
De door u in uw brief genoemde"gevaarlijkebloedspiegels"zulleninderdaadmaar
zelden worden bereikt.Hoewelde fenylalaninebloedspiegelbij het gebruikvan aspartaam wel degelijk'gevaarlijk'hoog kan zijn. Het probleemvoor diabetespatièntenschuilt
in het feit dat beschadigingendie veroozaakt worden door het gebruikvan aspartaam
woroen

aangezienals een 'eenvoudageretinopathie'zodat verdeÍ niet naaÍ een eventuele
andereooeaak wordtgezocht.
Dat de door Dr. Raifordgesignaleerde
van de oogzenuwdoor o.a. asparbeschadiging
taam brj iedereenkan vooíkomendie teveel van dit product gebÍuikt, onderschrif ik
volkomen.Dat het ísico voor diabetespatiéntenniet groteris dan voor niet-diabeten
is
mijnsinziensnietjuist. Diabetespatiëntenlin aangewezenop het gebruikvan kunstmatige zoetstoÍen zullener dan ook veelmeervan gebruiken.
VolgensDr. Robertsis er ook
een samenhangbij diabetespatiëntenmet een moeilijkte regelen bloedsuikeren het
gebruikvan aspartaam.Dat drtvoor het verloopvan de ziekteeen vervelendecomplicatie
is magduidelUk
z|jn.
"Het blijktdat er bi het BureauBijwerkingen
geen
van hel Minislerievan Volksgezondheid
meldingenzrjnvan schadeveroorzaaktdoor het gebruikvan aspartaam."
Dit komt omdat het overgrotedeel van de Nederlandsebevolking,inclusiefartsen,
specialistenen diëtistenvolkomenovertuigdis van de veiligheidvan het productasparen de
taam. Dit veiligegevoelwordt veroozaaktdoor de enormereclamecampagnes
promotievan aspartaamwaaËij vooralde nadruk$/ordtgelegdop de onschadelijkheid
"De bouwstenen
van de natuurlijke
bestanddelen.
van eiwit"en "uw lichaamkan geen
onderscheidmaken tussen de aminozuren in aspaÍtaamen in melk" zijn normale
uitdrukkingenom de bestanddelenvan aspartaamte beschrijven.Door het gebruikvan
deze analogieênraakthet publiekervanoveÍtuigddat aspaÍtaamnet zo veilrgis als melk.
Het gevaar is iuist ontstaandoor de aminozurenuit hun natuurlijkevorm te halen
ontstaatzonderdat andereaminozuÍen
waardooreen te hoge phenylalanine
bloedspiegel
aanwezigzrjnom deze plotselingetoevloedte neutraliseren.
Aspartaamis nu ongeveernegenjaar in Nededandop de markt.In het begin mondjesmaat als droge zoetstof, daarna voozichtig in frisdranken.Op dit moment bevindt
aspartaamzichwaarschijnlijk
in meerdan 5000 productenHierdooÍis het onmogelijkvast
mensenperdag binnenkrijgen.
te stellenhoeveelaspartaam
lk hoop dat u de tijd kunt vindenzodat ik verdermet u van gedachtenkan wisselen,
omdatik, door de onderzoekenvan diversewetenschappers,
waaronderDr. H.J. Roberts,
R.J.Wurtman,Dr.JohnW. Olney,Dr.WoodrowC. Monte,Dr. RusselL. Blaylocken vele
anderen,oveÍtuigdben geraaktvan het wezenlijkegevaarvoor de volksgezondheid
op de
kortezowelals de langeretermijn.
Wellichtis het mogelr.lk
om tijdenshet ondezoek bij diabetespatiënteneen kleineplaats
in te Íuimenvooreen enkelevraagnaar het gebruikvan kunstmatigezoetstoffen.
Met vriendelijkegroet,
E. Gunneuêg

Bflagerí. Foldervan Dr. H.J.Roberts
2. Artikel:EmergingFactsaboutaspartame(J. Baruna,A. Bal)

