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Onderwerp: Aspartaam

Zeer geachte heer Smalhout,

Graag wr1 il< het'gebru:t van Aspartaam' onder uw' aandacht brengen dat. voigens mi1 en
vele anderen. waaronder gerenommeerde onderzoekers. niet van gevaar ontbloot is en op
den duur voor veel mensen heel r.ervelende gevolgen zal hebben.
lk schnjf u dit orndat ik r,veet clat u dit onderwerp niet zomaar ials onzin af zult doen.

AspaÍaam wordt samengesteld uit asparaginezuur, phenylalanine, en methanol om de
chemiriche stof, L-aspartl'1-L-phenylalamne methyl ester te vomen. De Methyl-alcohol
wordt in het hchaam door oxidatie omgezet in formaline dat wordt omgezet rrr miereatur.

Er is geen entel correct gehouden expenment op lange term4n geweest op het gebied van
heterozlgote phenylketonune. Maanden tot jaren lang preken van het plasma phenylalamne
peil kan de scheikrurde van de hersenen veranderen. Onderzoekers stellen dat de stof
pheny'lalanine gecontraïndiceerd rs brj bovenstaande aandoemng. \rolgens de Europese
regelgevurg zou de tekst. "Bevat Phen14nlamne" ách op ieder produkt nloeten be\tnden dat
aspadaam bevat. Eclrter. ook br1 zlvangere wou\ ren kan deze stof zeer onaangename
gevolgen hebben voor de ongeboren r,rlcht. daar de stof phenylalansne zeet snel door de
foetus wordt opgenomen en hersenbeschadigingen doet ontstaan. waardoor rvellicht ook het
grote aantal vroeggeboorten en miskamen ájn te verklaren, \\raamaa.r kort geleden een
onderzoek is afgerond. Ook kan de stof bij borstvoedng worden doorgegeven aan het knd,
waardoor alsnog hersenbeschadrgrrgen b! de baby Lrrxten ontstaiur.

Onderzoeken hebben aangetoond dat bij het gebrurt var aspartaam. neuronen zodarug
worden overgesímuleerd dat ze afsterven. In deze onderzoeken worden drt 'exrtotoxins'

genoemd waardoor de hormoon huishoudurg behoorlijk tn de war kan raken. Tevens bhjkt
dat Aspartaam chverse zektebeelden kan doen ontstaan, of verergeren nl. drabetes,
demenhe, Ziekle van Parkinson, Multiple Sclerose, het Chronisch Vermoeidheids
Syndrom, de Zekte van Alzheimer , epilepsie enz. Voordat er echter sy,rnpthomen van een
bepaalde ziekte optreden girat er enige tijd voorbij, of men moet exheerl gevoehg zijn.
Door dit tijdsverschil zullen de gevolgen voor diabetes- en veel oudere pahënten veel te laat
ontdekt worden, pas als de schade al grotendeels rs aangencht. Wetenschappers hebben 92
sympthomen beschreven z1n d1e naar alle waarschijnljkheid aan het gebnxt van
Aspartaam te wrjten zjn.

De meeste hulsiirtsen en specialrsten zijn echter ruet op de hoogte van de schadehjk
gevolgen. mecle doordat c1e EU Aspartaam zonder diepgaand onderzoek voor de Europese
markt heeft goedgekeurd, neemt iedereen aan dat het om een verlg voedingsadditief gaat.
De toelattrgs eisen voor voedngsaddrheven zijn ook zeer genng te noemen.



Staatssecretans Fi. 'ferpstra stelt echter in een bnef dat het gevaar van het gebrurk van
pherry.lalanine gevoegLjk bij patiënten met PKU bekend rs zodaï Àj van de gevaren op de
hoogte zijn. Er zjn echter veel adikelen urair aspaÍtaam inzit zonder dat de gebnlker dat
weet. Daar phenylalamne echter bi-j iedereen bry langdurg gebruik gevaren opleved voor de
gezondheid. waag ik mrj af of er m het belang van de Vollisgezondheid in Nederland niet
meer onderzoek drent te worden verricht naar een stof waawan de afschuwehjke gevolgen
zich pas over jaren zullen openbaren. llet moet als bekend worden geircht dat de stoffen
aspartaat, maar ook glutamaat emstrge gevolgen hebben op de hersenen van zeer jonge
krnderen tot de jong volwassenen, zonder dat daar in eerste r-nstanhe veel van te merken is.
De alschuweLjke gevolgen 211en zch op latere leefojd openbaren. zoncier dat er ook maar
iets aan de uiteinclehjke oorzaak is te doen

De gevaren dre langdurige blootstellng aan nlethanol dat n het hchaam wordt omgezet rn
de neurotoxine met zch rneebrengt voor drabetes paiténten, nl. beschadigurg ian de
oogzenuw en netvlies. waardoor gedeeltehjke tot algehele blndheid ontstaat, en dat bij een
bevoll rgsggoep die rs aangewezen op het gebruttr; van oa. aspartaam.

Zodra aspartaarn rn een vloerstof oplost wordt het urstabiel en begnt af te breken ur zjn
individuele bestancldelen rr plaats van dat het zijn stabiele chemische shucturu behoudt.
Bovendien begrnt zich aspag4-phenylalarune drketopipeÍazine te vornen. DKP hetgeen een
kanken'erN,ekkende stof is.

Door het toestaan van het gebrurk van aspartaam ur allerlei afirke1en, waaronder
mulÍrntammes voor 1qÍrderen, verschrllende sooden medicljnen maar ook door het gebmrt
in alle mogehjke voedingsmiddelen , kaurvgum en light dranken komt men al snel over de
ADI van 40mgi kgi lichaamsgeuricht heen.
Helaas zal blijken dat krnderen veel te veel Aspafiaam buuren knjgen, waardoor de
gevolgen. zoals slecht leren en wre weet wat nog meer. door de blokkenng van neurohans-
mitteÍs, ruet zullen uitblijven.

Vooral door de sport- en dreefgeke gebrurken onnoemehjk veel rnensen ur Nederland veel
te veel Aspartaam. Het gebrurk rn spoÍtdranken tesamen met koolhydraten verergefi de
negatreve werking nog eens exÍa.

Geachte professor Smalhout, rtr; hoop oprecht dat u met deze gegevens, dre aftomstig zijn
van zeer veel goedwdlende onderzoekers. iets zult kururen en willen doen voor de
Nederlandse bevolhrg.
Bovestaande gegevens zijn ontleend aan hentalle wetenschappeJrjke onderzoeken van veel
vooraanstaande onderzoekers en medisch speciahsten.

Hoogachtend,

E. Gunneweg


