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Betref t :  overqevoe I  iqheid voor aspartaam (Canderel)

Geachte heer Gunneweg,

Naar aanleiding van uw br ief  van 18 apr i l  rnet betrekking tot
overgevoel igheid voor de zoetstof  aspartaan in het produkt
Canderel ,  deel  ik u het volgende mede.

De zoetstof  aspartaan is opgebouwd ui t  de eiwitbestanddelen
asparaginezuur en fenylalarnine. Deze eiwitbestanddelen kornen
ook in voedsel voor.
Na innane van canderel in de vorn van tabletten of poeder
$/ordt aspartaam op de gebruikel i jke wi jze door het l ichaam
opgenomen en omgezet in beide eiwitbestanddelen, fenylalanine
en nethanol .
Personen net fenylketonurie (PKU) dienen er rekening nee te
houden dat aspartaam het eiwi tbestanddêel fenylalanine bevat.
l tethanol (nethylalcohol)  Í r rordt  omgezet in rnethaanzuur (niet
in formal inê) .  Eên synoniern voor nethaanzuur is rnierezuur.
Fornaldehyde ( fornal ine) wordt eveneens omgezet in rnierezuur.
Opgenerkt wordt dat fornal-ine wordt gebruikt voor desinfectie
van levenloze oppervlakken (oplossing en gas).  Sons word.t  d i t
ook gebruikt  bi j  een blaasbloeding. over toepassing van
forrnaline in crèrnes en shanpoos staan ons geen gegevens ter
beschikking .

Ter informat ie deel ik u mee dat overgevoel igheid voor de
zoeÈstof aspartaam niet  kan worden ui tgeslotên. Er z i jn
gebruikers die hier,  on welke reden dan ook, gevoel ig voor
b l i j ken  te  z i j n .  Fo r rna l i ne  spee l t  h ie rb i j  geen  ro1 ,  daa r  deze
stof geen bestanddeel is van aspartaan.

Met vri e groec,

H.  van
Med ica I

Hu ls t
Services Manager
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