E.Gunnrwcg,
Schicwcg
30a,
3039BBRott.rdan.

Onderwerp: ASPARTMIM
GZBlB8/96985
Uwkenmerk:
Rotterdam,
23juli1996

GeachteMevrouwTerostra.
tot uw briefvan 13 mei 1996j.l. hetvolgende.
Met betrekking
De door u genoemdezeer uitgebreideonderzoeken
op schadelrjke
eÍfectenvoor de mens blrjkenin het
land van herkomst,Amerika,zeer discutabel
te zijn. Er ájn geen onaÍhankelijke
onderzoekente noemen
waarop het toelatingsbêsluitis gebaseerd.Alle genoemdeonderzoeken,
ook de dierproeven,
werden
gesubsidieerd
door de Firma Searle/Monsanto.
Bij onderzoekers
die, voor Sêarle/Monsanto
ongunstige
test resultatenproduceerden,werd de subsidieingetrokken.Niet gunstigetest rapportenwerden vooráen
van onjuiste gegevens.Veel van de onderzoekers
van Nutrasweetwaren ten trjdevan de onderzoeken
gewoonin dienstbij de írma Searle.
personênwaarin de gevarenvan
Er zijn tientallegetuigenissen
voor de Senaat van vooraanstaande
Aspartaam duidelijk uiteengezetworden. Ook zÍn er vêèl wetenschappeltjkestudies waarvan bij dê
toelating
vanaspartaam
op de marK in het geheelgeengêbruikwerdgemaaK.
Geen enkele klacht over aspartaambrj de FDA werd gehonoreerd.Terwijl het een voorschrinvan de FDA
is om zelfs bij eèn veel minderaantalklachten,eên bepaaldvoedingsmiddel
oÍ medicÍnvan de marK tê
geengebruikgemaaK.
verwijderena,
werd hiervanbÍ alleklachten
overaspartaam
De toegestanehoeveelhêidvan 40 mg per kg lichaamsgewicht
wordt door een kind van 25 kg
gemakkelijk overschreden.Door de enorme hoeveelheidvoedingsmiddelen
waarin op dit moment
aspartaamvoorkomtbv. light-drankèn,
kauwgom,vitaminesvoor kinderen,snoêpenz.enz.
pas een eersteeffectwerd geconstateerd
U noemt een onderzoekdat in proefdieren
bí een hoeveelheid
van 4 glkg lichaamsgewichtperdag. In een onderzoekvan Roe Sturtevant(1985) wordt tot in dêtail
uiteengezetdat er groteverschillenbestaanhoe de diverseproeÍdieren(rattenen resusaapjes)methanol
veMerken en dat dezeproefgegevens
onmogelíkgeëxtrapoleerd
kunnenwordenop mensen.
Gaarne zou ik van de genoemdegedetailleerde
onderzoeken
bij 6000 huishoudens
en van de studievan
hetWetenschappelijk
Comitévoorde mensêlÍke
voedingin de EuropeseUnie eenkopieontvangên.
gevolgenechterniet om de ADI van 40 mg per kg
Bij het gebruikvan aspartaamgaat het bij de eventuele
van
lichaamsgewichtper dag maar om de gevolgenop langetermrjn.Door de regelmatige
beschadiging
cellen, met een hoge stofwisseling
zoals de oogzenuw,het netvliesen de hersenendoor de aÍbraakprodukten van aspartaam zullên bepaalde áeKebeelden verergeren en brj diabetes patiënten het
gezichtsvermogen
aangetastwordên. 0oor de huidigedieet-gektezullenveel mensênproblemenkrijgen
gebruikvan aspartaam.
door het veelvuldige
Zwangerevrouwen,diê zonderdat te weten veel aspartaam
gèbruiken,
hebbeneênveelgroterekansop kinderen
met geboortedefecten.
Dat veel produKenvan natureeen bepaaldehoeveelheid
methanolbevattenis een bekendeverdediging
van naturêmêthanol
voor het gebruikvan aspartaam.Wanneerer echterin bepaaldevoedingsmiddëlen
voorkomt bevat dat zelfde voedinosmiddel
van
vêel
ook
nature een
orotere hoeveêlheidEthanol,een
tegengiftegenmethanol.
werdengedaan
U kwam tot dê slotsomdat er in de brochure-tekst
nogalgemakkeliik
allerleibeweringên
en gegevensuit hun contextwêrden gehaald.Op dit momentzijn er zoveelmeer gêgevênsvoorhanden
om te zeggêndat er nogal gemakkeljkallerleibeweringenworden gemaaK. In allê landenter wereld
waar aspartaamis toegelatenwordt aldie gevoerdtegen het gebruik.Als het is zoals u stêlt dan zouden
niêtzoveelmensenin dê wereldzichmet dil probleêmbezighouden.

Helaasis er op dit momentin Amerikaeen richtlÍnaangenomen
dat Aspartaam
in allevoedingsmiddelen
gaataspartaam
toestaat,ookin die produKen
waaraspartaam
verwarmt
moetworden.Doorveruarming
onmiddellijk
tot ontbinding
overin Methanol,
Pherrylalanine
enasparaginezuur.
geimplementêerdê
die
Op basisvan de nog nietin Nederland
richtlijne
69/21lEGdienenlevensmiddelen
"Bevateen bronvanfenylalanine".
aspartaambèvatten
voorzien
à.invan de medêdeling
Wêllichtkuntu
gehouden
in hoeverre
mijmededelen
Íabrikanten
ájn zichaandezericirtlijn
te houden.
Têvensis In de richtlÍnen
voor zoetstoffënop 10 septembèr
1994in het Publikatieblad
van de EG
opgenomên
dat de ADI op een lagerniveaugestêlddienttê worden.Er wordt gestelddat dit deêls
veroorzaaktwordt omdathet aantalcategorieën
levensmiddelên
dat mag wordengëzoetis toegenomen.
in
lk nêemaan dat u ookbekendbentmetde hoeveelhêid
mediciinen
ên vitamines
waar nu al asoartaam
wordtverwerK.
van Volksgezondheid,
Vanwege uw positieals staatssecretaris
Welzijnen Sport bent u verantwoordelijk
gesteld
voor een juisteuitvoering
van gestelderegelsen richth.inên.
lk denk ook dat u verantwoordeli,k
zult kunnenwordenals bliiK dat zondereen gedegenwetenschappelijke
studièeen voedingsmiddelen
additieÍ grote gevarenblrjKop te leverenvoor het Wêlzijnen de Volksgezondheid
van de Nederlandse
bevolking.
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