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Zoetstof Aspartaam!

Geachte MevÍouuÍ Palm,

Hartelijke dank voor het beantwoorden van mijn schrijven aan de SP aan Yorik Haan en het feit dat
de SP de moeite neemt om in dit moeilÍke ondeftveÍp te duiken-

Dat de zoetstof Aspartaam in Nederland is goedgekeurd lijkt een logisch gevolg van de goêdkeu-
ring (op dubieuze gronden) door de FDA.
SlaatssecretaÍis Mevr. E. TerpíÍa schÍijft in haar antwoord op mijn brieÍ, waarin ik de gevaÍen van
het gebÍuik van Aspartaam uile€nzet:
"Op basis van het zoÍgvuldig bestuderen van alle beschikbare ondezoeken en gegevens werd
vastgesteld dat hel veilig geconsumeerd kan woÍden-"

Over welke beschikbare ondezoeken woÍdt hier gepÍaat? Er bestaat geen enkel onafhankeluk
onderzoek waaÍin de veiligheíl van aspartaam wordt aangetoond. In alle onafhankelijke onderzoe-
ken komen de gevaren van het gebÍuik van aspartaam duidelijk naar voren. Wellicht heeft
Mevrouw Terpstra het hier over de door de firma Monsanto/Seaíl gesponsorde ondeÍzoeken waarin
de dooÍ deze fiÍme belaalde lÍvetenschappers' tot de conclusie kwamen dat het pÍoduct van hun
broodheer zondeÍ gevaer is. lk ben in het bezit kodeèn van bijna alle onderzoeksgegevens van
onaÍhankelijke onderzoekeÍs die zeer lerecht tot geheel andeÍe conclusies kwamen.

Uit een door mii uit het Engels vertaald artikel. 'Hel weren veÍtaal van Monsanto" met meer dan 90
veíwízingen, komt duidelijk het misbÍuik van onderzoeksgegevens en dierproeven naar voren, om
tot goedkeuring te komen.

Mevrouw Terpstra schÍijft verder
'Een peísoon kan zonder problemen een hoeveelheid van maximaal 40 mg per kg licheamsgewicht
per dag consumeren. In Nederland heb ik 2 keeÍ gedetailleerd ondetzoek laten uitvoeren bij 6000
huishoudens naar de consumptie van zoetstoÍfen, waarondeÍ aspartaam. Het laatste weÍd vorig
jaar gepubliceerd. Hieruit bleek dat zelÍs de persoon die de grootste hoeveelheid aspeÍtaam
gebruikte niet in de buurt kwam van de 40 mg peÍ kg lichaamsgewiót per dag."

Mevrouw TerpstÍa no€mt hier de consumptie van zo€tstoffen waaÍonder aspartaam. Nu vraag ik
me toch af over hoeveel aspaÍtaam hier wordt gepraat. Zeker in de beginfase werd aspartaam
slechts in enkele pÍoducten gebÍuikt. Nu bevindt aspaÍtaam zich waaÍschijnlijk al in meer dan 6000
producten, waaronder medictnen voor kinderen, vitamine preparat€n €n alle mogelÍke voedings-
middelen en frisdÍanken. Door veel mensen woídt de ADI ruimschoots overschreden, door het
vooÍftomen van asparlaam in zoveel voedingsmiddelen en het vrii op de markt zijn van de zoetstof.
Een veel gÍoter gevaar is gelegen in het gebruik van aspartaam op de lange teÍmijn. Van een pekje
sigaretten krijgt men ook geen longkanker, wel van het jarenlang gebruik van sigaÍetten.


