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AspaÍtaam
Ondeniverp'
MÍne heren,
uw aandachtbrengendat,volgensmUen
Graagwil ik hêt 'gebruikvanAspartaam'onder
gerenommeeÍde
niet van gevaar ontblootis en
waaronder
onderzoekers,
vele anderen,
gevolgen
zal hebben.
op denduurvooÍveelmensenheel veNelende
lk schrilfu dit omdatik weetdat u dit onderuerpnietzomaaralsonzinaf zultdoen.
phenylalanine,
en methanolom de
uit asparaginezuuÍ,
Aspartaamwordtsamengesteld
methylesterte vormen.
chemischestof, L-aspartyl-L-phenylalanine
Er is geen enkel c,onectgehoudenexperimentop lange termrjngeweestop het gebied
van heterozygotephenylketonurie.Maanden tot jaren lang pieken van het plasma
peilkan de scheikunde
phenylalanine
van de hersenenveranderen.
Ondezoekersstellen
gecontraïndiceerd
is brjbovenstaandeaandoening.Echter,ook
dat de stof phenylalanine
bU zwangere vrouwen kan deze stof zeer onaangenamegevolgen hebben voor de
zeer sneldoor de foetuswordtopgenomen
ongeborenvrucht,daar de stof phenylalanine
doet ontstaan,waardoorwellichtook het grote aantalvroeggeen hersenbeschadigingen
boorten en miskramenzijn te veÍklaren,waamaarkort geledeneen onderzoekis afge'
rond. Ook kan de stof bi.i borstvoedingworden doorgegevenaan het kind, waardoor
bil de babykunnenontstaan.
alsnoghersenbeschadigingen
Onderzoekenhebbenaangetoonddat bij het gebruikvan aspaÍlaam,neuronenzodanig
dat ze afsterven.In dezeonderzoedoor de stoÍ phenylalanine,
wordenovergestimuleerd,
ken worden dit 'exitotoxins'genoemdwaardoorde hormoonhuishoudingbehoorlilkin de
war kan raken.TevensblÍkt dat Aspartaamdiverseziektebeeldenkan doen ontstaan,of
verergerennl. diabetes,dementie,Zekte van Parkinson,MultipleSderose, het Chronisch
VermoeidheidSyndroom,de Ziektevan Alzheimer, epilepsieenz. Voordater echter
symptomenvan een bepaaldeziekteoptredenkan er al een grootpercentagehercencellen zijn afgestorven.
Door dit tijdsverschil
zullende gevolgenvoor diabetes-en veelouderepatiëntenveelte
laat ontdektworden,nl. pas als de schadeal grotendeelsis aangericht.Wetenschappers
aan het gebruikvan
hebben 92 symptomenbeschrevendie naar alle waarschiinlijkheid
Aspartaamte wijtenzijn.
De meeste huisaÍtsenspeciafistenen diëtistenztjn echter niet op de hoogle van de
schadelilkgevolgen. Mede doordat de EuropeseUnie, Aspartaamzonder diepgaand
ondeazoekvoor de EuropesemaÍkt heeft goedgekeurd,neeÍntmen aan dat het om een
gaat.De toelatingseisen
zilndan ook zeer
voorvoedingsadditieven
veiligvoedingsadditief
geringte noemen.

StaatssecretarisE. Terpstrastelt echterin een brief dat het gevaarvan het gebruikvan
phenylalanine,(een van de stoffen waaruit AspaÍtaamis samengesteld)gevoeglijkbtj
patiêntenmet PKUbekendis zodatzil van de gevarenop de hoogtezÍn.
echterbij iedereenbij langduriggebruikgevarenoplevertvoor de
Daar phenylalanine
niet
gezondheid,
in Nederland
vraagik mij af of er in het belangvan de Volksgezondheid
meer ondezoek dient te worden venicht naar een stof waarvan de afschuwellke
gevolgenzich pas overjaren echt zullenopenbaren.Dat reedsnu al veel mensenmet
klachtenbij hun dokter komenwaar geen oozaak voor te vindenis moet toch wêl een
duidelrjkeaanwijzingzijn. Het moet als bekendwordengeachtdat de stoffenaspartaat,
maar ook glutamaatde grootste gevolgenhebben op de hersenenvan zeer jonge
kinderentot de jong volwassenen,zonderdat daar in eersteinstantieveel van te merken
is. Als het zo was dat er bij het gebruik van bovengenoemdestoffen direct ernstige
verschiinselen
zoudenoptreden,dan was het niet zo'n probleem.Maargenoemdestoffen
veroorzawerkenin op die delenvan de hersenendie niet directzichtbareverschijnselen
gevolgenzullenzich op latereleeftijdopenbaren,zonderdat er dan
ken. De afschuwelijke
ook maariets aan de uiteindelijkeoozaak is te doen.
voor diabetes
blootstelling
aan methanolmet zich meebrengt
De gevarendie langdurige
gedeeltelijke
tot
patiënten, nl. beschadigingvan de oogzenuwen netvlieswaardoor
op het
die is aangewezen
algeheleblindheidontstaat,en dat bij een bevolkingsgroep
gebruikvan o.a..aspartaam.
ZodÍa aspartaamin een vloeistofoplostwordt het instabielen begintaf te brekenin zijn
individuelebestanddelenin plaatsvan dat het zirnstabielechemischestructuurbehoudt.
diketopiperazine
te vormen,DKP hetgeen
Bovendienbegintzich aspartyFphenylalanine
stof
is.
een kankerverwekkende
Door het toestaanvan het gebruikvan aspartaamin allerleiartikelen,waarondermultivitamines voor kinderen,verschillendesoortenmedicijnenmaar ook door het gebruikin alle
mogelijkevoedingsmiddelen
, kauwgumen lightdranken komtmen al snelover de ADI
heen.
van 4omg/kg/lichaamsgewicht
Helaas zal blijken dat kinderenveel te veel Aspartaambinnen krijgen,waardoorde
gevolgen,zoals slecht leren en wie weet wat nog meer, door de blokkeringvan neurotransmitters,
niet zullenuitblijven.
veel mensenin Nederland
Vooraldoor de sport-en dieet-gektegebruikenonnoemelijk
veel te veelAspartaam.Het gebÍuikin sportdrankentezamenmet koolhydratenverergert
de negatievewerkingnog eensextra.
fk hoop oprechtdat u met deze gegevens,die afkomstigztln van zeer veel goedwillende
ondezoekers, iets zult kunnen en willen doen voor de Nederlandsebevolkingdie
dat door de Rtlksoverheid
machtêloosis als het gaat over een voedingssupplement
gekwalificeerd
wordtals volkomenveilig.
Hoogachtend,
E. Gunneweg
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