F. Gunneweg
Schieweg 30a
3039 BB Rott.erdam

Den Haag 25 jwni

L997,

Geachte F. Gunneweg,
Uw brieven naar de SP zijn naar mij, bel eidsmedewerker
VWS van de Trrreede Kamerfractie,
doorgesEuurd.
Ook bij mij zijn de brieven even blijven
liggen,
waarvoor
mijn weront schuldiging.
Daarom wil ik u nu even laten
wet.en da! ik zeker aandacht aan deze kwestie hrilbesÈeden. Ik zaf uw brieven nauwkeurig doorfezen en
levens nagaan of dit probleem in de Kamer a1 aan de orde
is geweest en wat de stand van zaken is.
Binnenkort
hoort u van mij. U kunt mij ook be11en, mijn
nummeris 070-3183806.
Met vriendelijke

q

groeÈen,

/\----

Ineke PaIm
Beleidsmedewerker

vws Tweede Kamerfractie

SP

's-Gravenhage,
Partij,Tweede-Kameríractie,
83044,fax070-3183803
Socialistische
Postbus
20018,2500ÊA
tel.070-31

F. Gunneweg
Schieweg 30a
3039 BB Rotterdam

Den Haag,

20 jufi

1997

Geachte F. Gunneweg.

stukken
en bijgevoegde
Inmiddel-s heb ik je brief
doorgelezen,
van
beschreven procês van goedkeuring
Het in het artikel
inderdaad dubieus.
de FDA lijkt
worden door een aantal Amerikaanse artsen de
Vervofgens
werking die zij
bestanddelen beschreven en de schadelijke
of dragers van PKU en bij
zouden hebben bij patienten
zwangerschap.
voor mij
Het door jou toegezonden materiaal- is aanleiding
om dit punt nog eens verder uit. te diepen. Voorzover ik
heb kunnen nagaan is in de Kamer geen aandacht besteed aan
van Aspartaam.
effecten
eventuefe schadelijke
Ik kan je nj-et beloven dat dit snel gebeurt omdat we met
fractie
en handenvol werk zitten.
een kleine
hierop
Ik zaf in efk geval de Nederlandse vakliÈeratuur
naslaan. Bovendien zal ik conÈact opnemen met mensen die
die
ik ken en deskundig zí1n op het gebied van stoffen
zijn voor het nageslacht.
mogelijk schadelijk
zou ik het
in handen krijgt,
Indien je zelf nog materiaal
prettig
vinden als je hiervan een copy op wil-t sturen.
Met vriendelijke

Pal-m
Ineke
Be Le idsmedewerker

groeten,

fracEie

sP

's-Gravenhage,
Socialistische
Partij,Tweede-KamerfÍactie,
Postbus
20018,2500
EA
Íax070-3183803
tel.070-3183044,

