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Onderwerp:Aspartaam
Zeergeachteheer Smalhout,
Graag wr1il< het'gebru:t van Aspartaam'onder uw' aandachtbrengen dat. voigens mi1 en
vele anderen.waaronder gerenommeerdeonderzoekers.niet van gevaar ontbloot is en op
den duur voor veel mensen heel r.ervelendegevolgenzal hebben.
lk schnjf u dit orndat ik r,veetclat u dit onderwerp niet zomaar ials onzin af zult doen.
AspaÍaam wordt samengestelduit 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 omgezetin formaline dat wordt omgezetrrr miereatur.
Er is geen entel correct gehouden expenment op lange term4n geweestop het gebied van
heterozlgote phenylketonune.Maandentot jaren lang prekenvan het plasmaphenylalamne
peil kan de scheikrurdevan de hersenenveranderen.Onderzoekersstellen dat de stof
pheny'lalaninegecontraïndiceerdrs brj bovenstaandeaandoemng. \rolgens de Europese
regelgevurgzou 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 ongeborenr,rlcht. daar de stof phenylalansnezeet snel door de
foetus wordt opgenomenen hersenbeschadigingen
doet ontstaan.waardoorrvellicht ook het
grote aantal vroeggeboortenen miskamen ájn te verklaren, \\raamaa.rkort geleden een
onderzoekis afgerond.Ook kan de stof bij borstvoedng worden doorgegevenaan het knd,
waardooralsnoghersenbeschadrgrrgen
b! de baby Lrrxten ontstaiur.
Onderzoekenhebben aangetoonddat bij het gebrurt var aspartaam.neuronen zodarug
worden overgesímuleerd dat ze afsterven.In deze onderzoekenworden drt 'exrtotoxins'
genoemd waardoor de hormoon huishoudurgbehoorlijk tn de war kan raken. Tevensbhjkt
dat Aspartaam chversezektebeelden kan doen ontstaan, of verergeren nl. drabetes,
demenhe, Ziekle van Parkinson, Multiple Sclerose, het Chronisch Vermoeidheids
Syndrom, de Zekte van Alzheimer , epilepsieenz. Voordat er echtersy,rnpthomenvan een
bepaalde ziekte optreden girat er enige tijd voorbij, of men moet exheerl gevoehg zijn.
Door dit tijdsverschilzullen de gevolgenvoor diabetes-en veel ouderepahëntenveel te laat
ontdekt worden, pas als de schadeal grotendeelsrs aangencht.Wetenschappershebben 92
sympthomen beschreven z1n d1e naar alle waarschijnljkheid aan het gebnxt van
Aspartaamte wrjten zjn.
De meeste hulsiirtsen en specialrstenzijn echter ruet op de hoogte van de schadehjk
gevolgen. mecledoordat c1eEU Aspartaamzonder diepgaandonderzoekvoor de Europese
markt heeft goedgekeurd,neemt iedereenaan dat het om een verlg voedingsadditiefgaat.
De toelattrgs eisen voor voedngsaddrheven zijn ook zeer genng te noemen.
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Bovendienbegrntzich aspag4-phenylalarune
drketopipeÍazine
te vornen. DKP hetgeeneen
kanken'erN,ekkende
stofis.
Door het toestaanvan het gebrurk van aspartaamur allerlei afirke1en,waaronder
mulÍrntammesvoor 1qÍrderen,
verschrllende
soodenmedicljnenmaarook door het gebmrt
in alle mogehjkevoedingsmiddelen
, kaurvgumen light drankenkomt men al sneloverde
ADI van 40mgikgilichaamsgeuricht
heen.
Helaas zal blijken dat krnderenveel te veel Aspafiaambuurenknjgen, waardoorde
gevolgen.zoalsslechtlerenen wreweetwat nog meer.door de blokkenngvan neurohansmitteÍs,ruetzullenuitblijven.
Vooral door de sport- en dreefgeke gebrurkenonnoemehjkveel rnensenur Nederlandveel
te veel Aspartaam. Het gebrurk rn spoÍtdranken tesamen met koolhydraten verergefi de
negatrevewerking nog eensexÍa.
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