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Samenvatting
Wageningen University & Research centre heeft samen met het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht en Universitair Medisch Centrum Groningen een hypoallergene appel geïdentifi-
ceerd, de Santana, die sinds 2006 als zodanig verkrijgbaar is in de supermarkt. In 2011 is 
hier het ras Elise met een ander smaakprofiel en andere bewaareigenschappen als nieuwe 
hypoallergene appel bijgekomen. Hiermee is het aanbod verbreed. daarnaast zijn appels 
genetisch gemodificeerd (GM) om te onderzoeken of de techniek van ‘gene silencing’ geschikt 
is om het meest voorkomende allergeen in appel, Mal d 1, uit te schakelen. deze GM-appels 
zijn niet bestemd voor consumptie. Ten slotte is met een combinatie van dNA-onderzoek en 
veredelingsonderzoek een mogelijk laagallergene eiwitvariant van Mal d 1 geïdentificeerd 
die slechts één aminozuur verschilt van een hoogallergene variant. de kennis uit dit onderzoek 
wordt benut om de ontwikkeling van hypoallergene appelrassen en andere hypoallergene 
plantaardige producten te versnellen en daarmee de kwaliteit van leven van de allergische 
consument te verbeteren. 
(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2012;12:106-113)

Summary
The hypoallergenic apple cultivar Santana, that has been marketed since 2006, was identi-
fied by Wageningen University & Research centre, in cooperation with University Medical 
Centre Utrecht and University Medical Centre Groningen. In 2011, a second hypoallergenic 
cultivar, Elise, became available. This cultivar has a different taste and storage qualities 
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Inleiding
Appels zijn het meest geconsumeerde fruit in grote 
delen van de wereld en spelen als gezond voedings-
product een belangrijke rol in het dagelijkse dieet. 
Echter, appelallergie is een veelvoorkomend feno-
meen, vooral bij personen die lijden aan berkenpollen-
allergie. Dit is een gevolg van IgE-kruisreactiviteit 
tussen het belangrijkste berkenpollenallergeen (Bet 
v 1 en het appelallergeen Mal d 1.1 Beide allergenen 
behoren tot de familie van pathogenesegerelateerde 
(PR10) eiwitten die zeer algemeen in planten voor-
komen. De primaire allergische sensibilisatie wordt 
veroorzaakt door het Bet v 1-eiwit in berkenpollen, 
en de hooikoortsklachten ontstaan daarom ook eerder 
dan de voedselallergie. Appels kunnen ook andere 
allergenen bevatten, namelijk Mal d 2 (een taumatine-
achtig eiwit, TLP), Mal d 3 (een lipideoverdragend 
eiwit, LTP, met een lage prevalentie maar wel ernstige 
allergische reacties, vooral in Zuid-Europa) en Mal 
d 4 (een cellulair structuureiwit, profiline). Ook hier 
geldt dat de allergische reactie door deze appelaller-
genen het gevolg is van allergische kruisreactiviteit en 
dat de sensibilisering veroorzaakt wordt door soort-
gelijke eiwitten uit andere bronnen. De appeleiwitten 
zijn op zichzelf dus niet in staat om sensibilisering te 
veroorzaken. Wat de prevalentie betreft, is Mal d 1 
het belangrijkste appelallergeen. De symptomen die 
bij dit allergeen horen, staan bekend als het orale-
allergiesyndroom. De klachten zijn veelal vrij mild 
en bestaan uit jeuk in mond, keel en oren (Figuur 1). 
Soms zijn de klachten ernstiger en ontstaan er blaren 
in de mond, zwelling van lippen, tong en gehemelte, 
en kunnen er zwellingen in de keel optreden die tot 
een beklemd en verstikkend gevoel leiden. Ongeveer 
70% van de patiënten die allergisch zijn voor berken-
pollen, ondervindt klachten bij het eten van appels. 
De klachten treden alleen op na het eten van een 

onbewerkte appel; de PR10-eiwitten zijn gevoelig 
voor verhitting waardoor vrijwel alle appelallergische 
patiënten in Nederland verwerkte appel (bijvoorbeeld 
in appeltaart) zonder klachten kunnen eten. De naar 
schatting tien miljoen appelallergische individuen in 
Noordwest-Europa kunnen door deze allergie geen 
appels eten, evenmin als andere fruitsoorten die het 
orale-allergiesyndroom kunnen veroorzaken, zoals 
peren, perziken en kersen. Daarmee boeten zij in op 
de gezondheidskwaliteit van hun dagelijks dieet.

Dit probleem vraagt om de ontwikkeling van een 
hypoallergeen en gezond alternatief. Zoals eerder 
beschreven, bevat de appel meerdere allergenen en 
verschillen de allergische consumenten onderling in 
hun reactie op die verschillende allergenen. Aange-
zien Mal d 1 verreweg het belangrijkste allergeen is, 
heeft het onderzoek naar de ontwikkeling van hypo-
allergene appelrassen zich op dit specifieke allergeen 
gericht. De consequentie hiervan is dat een individuele 
consument toch nog een allergische reactie kan onder-
vinden na consumptie van een appel die hypoallergeen 
is voor Mal d 1, ook al is deze appel voor de meerder-
heid van de allergische consumenten prima geschikt. 
Daarom is bij het op de markt brengen van het 
betreffende hypoallergene appelras veel aandacht 
geschonken aan een goede communicatie en duide-
lijke labels. De productie is ook volledig gescheiden 
van die van gangbare appels.2-4

Mogelijke strategieën om hypoallergene rassen te 
ontwikkelen, zijn: 
•  binnen de bestaande rassen gericht zoeken naar 

rassen die van nature hypoallergeen zijn (selectie); 
•  bestaande rassen met elkaar kruisen en in de nakome-

lingschap selecteren op hypoallergeniciteit (kruisings-
veredeling);

and thus broadens the supply. In addition, apples have been genetically modified (GM) to 
investigate the potential of this technology to introduce hypoallergenicity. In these apples, 
the expression of the major apple allergen, Mal d 1, was ‘switched off’ by gene silencing. 
These GM-apples are not meant for consumption. finally, by using a combination of dNA 
research on apple allergen genes and plant breeding research, a potentially low-allergenic 
isoform of Mal d 1 has been identified which differs from a potentially high-allergenic isoform 
by a single amino acid. The information from this research will be applied to accelerate the 
development of hypoallergenic apples and other hypoallergenic plant foods, aiming at the 
improvement of the quality of life of food-allergic individuals.
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•  in een bestaand hoogallergeen ras het belangrijkste 
allergeen via genetische modificatie (GM) uitscha-
kelen (‘gene silencing’). 

De mening van de consument over de productie-
wijze en het product zelf is een kritische factor voor 
de succesvolle ontwikkeling en marktintroductie 
van nieuwe voedingsproducten, zoals hypoallergene 
plantaardige producten. De verschillende strategieën 
hebben elk hun voor- en nadelen die we hieronder 
beschrijven en becommentariëren.

Ontwikkeling van hypoallergene
appels
Selectie 
Mensen met appelallergie geven veelal aan dat ze 
sommige appelrassen beter kunnen verdragen dan 
andere. Dat wijst erop dat de allergeniciteit tussen 
appelrassen sterk kan verschillen. Met deze mogelijk-
heid als uitgangspunt is een groot selectieonderzoek 
aan tientallen appelrassen uitgevoerd. Het testcrite-
rium was de grootte van de huidreactie (de kwaddel) 
op een individueel appelras in de huidpriktest.

Wageningen University & Research centre leverde 
de verschillende appelrassen, terwijl het Universitair 
Medisch Centrum Utrecht de huidpriktesten uit-
voerde. Met deze huidpriktesten konden inderdaad 
grote verschillen in allergeniciteit tussen de onder-
zochte rassen aangetoond worden.5,6 Op basis van 
de uitkomsten is een selectie gemaakt en de meest 
veelbelovende rassen zijn vervolgens in een samen-
werking met het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht getoetst in een enkelblinde provocatietest.7 
Uiteindelijk kwam het ras Santana als  meest hypo-
allergene ras uit de test. Dit onderzoek is in Groningen 
herhaald met een assortiment van tachtig rassen, 
waarin Elise en Santana (zie Figuur 2, pagina 109) als 
laagstallergeen naar voren kwamen. Eerst is Santana 

(2006) en afgelopen jaar (2011) is Elise op de markt 
gebracht. Omdat Elise langer bewaard kan worden 
en later afrijpt dan Santana, zullen appelallergische 
consumenten binnenkort gedurende een langere 
periode per jaar de beschikking gaan krijgen over 
hypoallergene appels. Omdat Elise een ander smaak-
profiel (zoet) heeft dan Santana (fris-zuur), krijgt de 
allergische consument ook een keuze. Het teeltareaal 
van de Elise is op dit moment beperkt, waardoor de 
bekendheid van het ras nog gering is. 

Kruisingsveredeling
Nieuwe appelrassen worden gemaakt door twee rassen 
met elkaar te kruisen, en vervolgens de beste nakome-
lingen op te sporen. Om tot een goed ras te komen, 
worden vaak vele duizenden nakomelingen gescreend. 
Dit vraagt veel tijd, temeer daar het vijf tot zeven jaar 
duurt voordat er uit een zaadje een boom is ontstaan 
die vruchten geeft. Nakomelingen kunnen zeer sterk 
verschillen in hun allergeniciteit. Dit biedt in principe 
de mogelijkheid om hypoallergene nakomelingen te 
selecteren. Hierbij is het toepassen van DNA-diag-
nostiek een belangrijk tijdbesparend hulpmiddel. 
Dit vraagt detailkennis over de genen die verantwoor-
delijk zijn voor het maken van de allergene eiwitten. 

De afgelopen jaren hebben we onze kennis over 
genetica aanzienlijk vergroot. Zo weten we nu dat 
een appelboom niet één, maar wel liefst 32 Mal d 
1-genen heeft,8 die overigens niet allemaal in de vrucht 
tot expressie komen. Daar komt bij dat in elke boom 
van ieder gen twee allelen aanwezig zijn, en dat deze 
allelen in bomen van verschillende rassen ook ver-
schillend kunnen zijn (allelische variatie). Behalve 
deze ‘kwalitatieve’ factor zijn er andere genen die 
bepalen hoeveel eiwit door een enkel gen geproduceerd 
gaat worden (‘kwantitatieve’ factor). Verder hebben 
we gezien dat er ook andere allergenen (Mal d 2, 3 
en 4, met vergelijkbare allelische complexiteit) in een 
appel zitten die mogelijk hier bovenop een rol kunnen 

figuur 1. Orale-allergiesyndroom.



Jaargang 12, nr. 3 - 2012 Nederlands Tijdschrift voor Allergie & Astma

Allergie

109

spelen in de allergische reactie. De optelsom van deze 
factoren is nu bepalend voor de grote verschillen die 
gevonden kunnen worden in de allergeniciteit tussen 
de nakomelingen. De grafiek met de reacties op de 
huidpriktest bij twee patiënten van een aantal nako-
melingen uit de kruising van de rassen Fiesta en 
Discovery illustreert dit (Figuur 3).
 
We hebben een begin gemaakt met het bepalen van 
de bijdrage van deze genen en allelen in de mate van 
allergeniciteit (gemeten als grootte van de kwaddel): 
van enkele allelen die in de vrucht tot expressie komen, 
is de vererving onderzocht bij een aantal rassen met 
een gemeenschappelijke stamboom. Hierin lijkt een 
patroon zichtbaar te worden waarbij een allel van één 
van de Mal d 1-genen gekoppeld is aan verlaagde aller-
geniciteit. Zo’n allel zou dan als genetische merker 
gebruikt kunnen worden bij het vroegtijdig opsporen 
van hypoallergene planten, dus in het stadium waarin 
plantjes net uit het zaad gekomen zijn. Om dit verder 
te onderzoeken, zijn het eiwit van het allel met 
mogelijke koppeling aan hoge allergeniciteit en het 
eiwit van het allel met mogelijke koppeling aan lage 
allergeniciteit apart gesynthetiseerd om beide in 
immunologische testen met elkaar te vergelijken. 
Opmerkelijk is dat beide eiwitten slechts in één 
aminozuur van elkaar verschillen.6 De resultaten 
van dit experiment kunnen bijdragen tot een beter 
antwoord op de cruciale vraag wat een eiwit al dan 
niet tot een allergeen maakt. 
Met dit onderzoek is het mogelijk om hypoallergene 

appelrassen te ontwikkelen. Het hele proces om een 
appelras marktrijp te maken vanuit een nieuw zaadje 
(genotype) duurt echter minimaal twintig jaar. Dat 
dit zo lang duurt, komt doordat een appelboom pas 
na vele jaren vruchtdragend wordt en daarna via 
stekken vermeerderd moet worden. Ook moet een 
mogelijk geschikte appel aan diverse andere eigen-
schappen voldoen, zoals groeikwaliteiten in het veld, 
smaak en textuur van de vrucht, productie- en opslag-
eigenschappen, consumententevredenheid, en econo-
mische levensvatbaarheid van het nieuwe ras. Ook 
hiermee zijn vele jaren van uittesten gemoeid. 
 
Gene silencing
Een aanzienlijke besparing in tijd en geld kan ver-
kregen worden door uit te gaan van een bestaand en 
succesvol ras waarin de allergeniciteit sterk geredu-
ceerd wordt door verlaging van de genexpressie via 
GM (‘gene silencing’) van het allergeenproducerende 
gen.9,10 Gene silencing maakt het ook mogelijk om met 
één transformatie een hele genfamilie (cluster van 
homologe genen, zoals het geval is bij Mal d 1) stil te 
leggen. Dit gebeurt via zogeheten RNA-interferentie,11 
waarbij gebruikgemaakt wordt van de eigen planten-

figuur 2. Santana. Foto: PRI, Wageningen. figuur 3. Reactieoppervlak (kwaddel) van huidprik-

testen (SPT) met appels uit de nakomelingschap van 

een kruising tussen de appelrassen fiesta en disco-

very. Iedere stip vertegenwoordigt een appel van een aparte 

nakomeling (boom). Voor sommige nakomelingen hebben 

de patiënten een sterk verschillende gevoeligheid (onge-

publiceerde data, met dank aan dr. Suzanne Bolhaar en dr. 

André Knulst, Universitair Medisch Centrum Utrecht).
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genen waaruit een genconstruct wordt samengesteld 
met een ‘sense’ en een ‘antisense’ (complementair) deel 
van het uit te schakelen gen (of homologe genen), in 
dit geval Mal d 1. Dit construct wordt via transfor-
matie met een bacterie in het DNA van een appelcel 
gebracht. Deze appelcel gaat delen en kan uitgroeien 
tot een nieuw plantje (regeneratie) (Figuur 4). Alle 
cellen van die plant bevatten dan dat ingebouwde 
genconstruct. Wanneer genen in de celkern afgelezen 
worden, ontstaat er enkelstrengs mRNA. Dit geldt ook 
voor het overgedragen construct waarbij een mRNA 
gevormd wordt met een normaal en een complemen-
tair deel. Deze beide delen herkennen elkaar en vormen 
een dubbelstrengs RNA haarspeldmolecuul dat in 
staat is om het enkelstrengs mRNA van het stil te 
leggen gen (of genen uit dezelfde genfamilie) in te 
vangen. Dergelijke complexe RNA-moleculen worden 
door specifieke enzymsystemen in de celkern als 
virale indringers herkend en onmiddellijk afgebroken. 
Door deze afbraak wordt verhinderd dat mRNA van 
de eigen Mal d 1-genen in eiwit vertaald kan worden. 
Via deze methode zijn inmiddels transgene appel-
bomen verkregen die bij een Deense onderzoekspart-
ner in een kas tot vruchtvorming zijn opgekweekt. 
Wageningen University & Research center en het 
Universitair Medisch Centrum Groningen onder-
zoeken nu de mate van allergeniciteit van de verkregen 
vruchten in orale provocaties bij een groep allergische 
vrijwilligers. Dit patiëntenonderzoek zal wellicht ook 
uitwijzen of Mal d 1 de allergische gevoeligheid voor 

de andere appelallergenen (Mal d 2, 3 en 4) kan 
maskeren en een verklaring kan geven voor de grote 
verscheidenheid in respons tussen verschillende proef-
personen voor bepaalde appelrassen. 

Dit GM-experiment heeft inmiddels aangetoond dat 
het Mal d 1-eiwit niet van wezenlijk belang is voor de 
appel voor zover we dat kunnen nagaan met betrek-
king tot de regeneratie, de plantontwikkeling, de 
bloei en de vruchtvorming. Mal d 1 heeft als PR10 
(pathogenesegerelateerd) eiwit mogelijk een functie 
bij de bestrijding van ziekteverwekkers door de plant 
zelf. De planten zijn nog niet in het open veld getest 
op ziekteresistentie. 

Maatschappelijke bezorgdheid over GM bleek tot 
nu toe een bepalende factor bij de ontwikkeling en 
acceptatie van GM-producten in Europa.12 Diverse 
aspecten van de toepassing beïnvloeden de maatschap-
pelijke houding tegenover GM, waaronder de herkomst 
van het overgedragen gen, het organisme dat gemo-
dificeerd is en het doel waarvoor dit gedaan is.13,14 
Op dit moment wordt GM vooral toegepast voor het 
verbeteren van de landbouwkundige eigenschappen 
van een gewas, zoals resistentie tegen onkruidbestrij-
dingsmiddelen en plagen (insectenvraat). De tweede 
generatie GM-gewassen zal ook andere gewaseigen-
schappen omvatten, zoals droogte- en zoutresistentie, 
maar ook eigenschappen met een direct nut voor de 
consument. De meerderheid van de Europese consu-

figuur 4. Jonge transgene appelscheutjes waarin de 

genen voor Mal d 1 stilgelegd zijn. Foto: PRI, Wageningen.

figuur 5. Santana in de verpakking voor mensen met 

een mild appelallergie. Foto: PRI, Wageningen. 
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menten staat positief tegenover medische toepassingen 
van GM (productie van medicijnen) en ervaart ook 
geen probleem met de toepassing van GM voor pro-
ductie van bijvoorbeeld wasmiddelen. Consumenten 
blijven echter terughoudend ten aanzien van toepas-
singen die gericht zijn op voedselproductie. Hypoal-
lergeen GM-voedsel is in dit kader interessant, omdat 
het zich op het grensvlak bevindt tussen medische en 
voedselgerelateerde toepassingen. Ook de mogelijk-
heid om bij de ontwikkeling van een hypoallergene 
GM-appel uitsluitend appel-eigen DNA (cisgenese) te 
gebruiken, lijkt voor de consument drempelverlagend 
te zijn.15 

Consumptie van de hypoallergene 
Santana
Verschillende Nederlandse supermarkten verkopen 
sinds 2006 de Santana als verpakte hypoallergene 
appel. Om de consument zelf te laten beslissen of 
deze de Santana kan eten, bevat iedere verpakking 
(zie Figuur 5, pagina 110) een bijsluiter met infor-
matie over de totstandkoming van het product en 
een eetprotocol voor veilige consumptie door appel-
allergische consumenten. Twee belangrijke uitgangs-
punten zijn dat de Santana alleen geschikt is voor 
mensen met een milde appelallergie en dat het eet-
protocol de gevolgen van een eventuele allergische 
reactie zo veel mogelijk moet inperken. Diverse kopers 
hebben in de eerste jaren van de introductie (2006 
tot 2008) een op internet geplaatste enquête over  
de Santana ingevuld. Dit alles heeft plaatsgevonden 
in samenwerking met de Stichting Voedselallergie, 
Wageningen University & Research center, de Neder-
landse Fruittelers Organisatie en twee Nederlandse 
supermarkten. Het onderzoek naar de acceptatie is 
uitgevoerd binnen het Allergie Consortium Wage-
ningen (ACW).
De resultaten van de enquête waren consistent over 
beide jaren.4,16 Vijfenveertig procent van de driehon-
derd respondenten die zelf aangaven dat ze appel-
allergisch zijn, had helemaal geen klachten bij het 
eten van de Santana, 51% rapporteerde lichte klachten 
(jeuk), terwijl 4% ernstigere klachten rapporteerde 
(lichte tot heftige zwellingen). Indien er een reactie 
plaatsvond, gaf meer dan driekwart van de consumen-
ten aan dat de reactie op Santana minder heftig was 
dan op andere appelrassen. Enigszins verontrustend is 
dat slechts 15% van de consumenten daadwerkelijk 

het volledige eetprotocol voor veilige consumptie had 
opgevolgd. Ondanks de expliciete aanbeveling dat 
Santana alleen geschikt is voor patiënten met milde 
appelallergie, weerhield dit allergische consumenten 
met een zware appelallergie er niet van de hypoal-
lergene appel uit te testen. Blijkbaar maken allergi-
sche consumenten hun eigen risicoafweging voor 
het uittesten van hypoallergeen voedsel. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat appelallergie en het orale-aller-
giesyndroom vrijwel nooit resulteert in een gevaarlijke 
allergische (anafylactische) reactie. Mogelijke produc-
ten waarbij potentieel dodelijke allergenen betrokken 
zijn, zoals in pinda’s of schaaldieren, vragen daarom om 
explicietere waarschuwingen of zijn zelfs ongeschikt 
voor marktintroductie. In ieder geval zou voor deze 
ernstige allergenen de uittestfase voorafgaand aan 
marktintroductie van hypoallergene varianten veel 
uitgebreider moeten zijn.

Bij de ontwikkeling van hypoallergene producten 
en de bijbehorende productinformatie moet terdege 
rekening gehouden worden met variatie in de reactie 
tussen individuele consumenten. Er zijn diverse ver-
klaringen mogelijk waarom de consumptie van een 
hypoallergene appel bij sommige individuen een aller-
gische reactie veroorzaakt en bij andere niet. Allereerst 
bevat een appel meerdere allergeengenen (Mal d 1 tot 
Mal d 4), die coderen voor vier totaal verschillende 
eiwitten, waarvan per gen ook nog eens enkele gen-
varianten (allelen) tot expressie kunnen komen (zoals 
eerder beschreven onder Kruisingsveredeling). Het is 
zeer waarschijnlijk dat een appel die geselecteerd is 
op bijvoorbeeld een hypoallergische Mal d 1-respons, 
niet hypoallergeen is voor de andere drie allerge-
nen.6,17,18 Verder kunnen verschillen in de mate van 
sensibilisatie en drempelwaarde voor de allergeentypen 
– waar de Mal d 1- tot Mal d 4-allergenen mee kunnen 
kruisreageren – bij individuele patiënten een verschil 
in de totale allergische respons voor deze specifieke 
hypoallergene appel geven. Dergelijke verschillen in 
sensibilisering en allergische reactie zijn goed te zien 
in Europa: appelallergische mensen in Noordwest-
Europa reageren vooral op Mal d 1, terwijl deze in 
Zuid-Europa (waar nauwelijks berken voorkomen) 
vooral op Mal d 3 reageren.19 

Over het algemeen waardeerden zowel allergische 
als niet-allergische consumenten de Santana, die zo 
een bijdrage kan leveren aan een normaal en gezond 
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dieet van allergische consumenten en een smakelijke 
appel bleek voor consumenten in het algemeen. Ook 
de consumenten die een licht allergische reactie rap-
porteerden, waren zowel positief over Santana als 
over hypoallergene producten in het algemeen. Deze 
positieve opstelling kan het directe gevolg zijn van 
hun toch wel positieve ervaring met de Santana, maar 
kan ook het indirecte effect zijn van de algemene 
aandacht die besteed wordt aan het allergieprobleem 
van deze consumenten, een welbekend psychologisch 
effect.20 

Acceptatie van GM-voedsel
Ook de acceptatie van hypoallergene voedingspro-
ducten die via GM geproduceerd zijn, was een aan-
dachtspunt in de enquête die de marktintroductie 
van Santana begeleidde. Hierin is onderzocht welke 
factoren de acceptatie van GM-voedselproducten 
beïnvloeden en is gekeken naar de voorkeuren van 
de consument. Eerdere studies hebben aangetoond 
dat mensen ten aanzien van de acceptatie van GM 
onderscheid maken tussen de waargenomen voor-
delen en de waargenomen risico’s.13,21 Het al dan niet 
accepteren van GM wordt sterker beïnvloed door de 
perceptie van de voordelen dan van de risico’s.22,23 
Doordat allergische consumenten een individueel 
voordeel hebben bij de hypoallergene GM-producten, 
zijn ze meer geneigd om zulke producten te accepteren 
dan niet-allergische consumenten.21 In de enquête 
gaven consumenten ook aan dat ze voor de ontwikke-
ling van hypoallergene appels een voorkeur hebben 
voor de traditionele veredeling boven veredeling via 
GM. Dit komt overeen met resultaten uit eerder 
onderzoek.21,24,25 Al met al laat deze studie zien dat 
bij de acceptatie van GM-producten het persoonlijk 
voordeel voor consumenten zwaarder weegt dan het 
maatschappelijk voordeel.16

Conclusie
Hypoallergeen voedsel heeft de potentie om bij te 
dragen aan beheersing van voedselallergie. Er zijn 
verschillende strategieën beschreven om hypoaller-
gene voedselrassen te maken, die elk voor- en nade-
len hebben: via selectie uit bestaande rassen, via 
kruisingsveredeling en via ‘gene silencing’ (stilleggen) 
van allergeengenen. De pilotverkoop van de Santana 
in supermarkten en de daarbij uitgevoerde internet-
enquête laten zien dat de helft van de consumenten 
met een appelallergie deze appel zonder klachten 
kan eten. Consumenten die toch een milde reactie 
ondervonden bij het eten van de Santana, waren 
desondanks positief over de appel. Consumenten 
geven voor de ontwikkeling van nieuwe hypoaller-
gene rassen de voorkeur aan traditionele veredeling. 
Het nieuwe ras Elise, dat onlangs als hypoallergeen 
ras geïdentificeerd is, past geheel in deze voorkeur. 
Voor een deel van de consumenten was ook het 
gebruik van GM acceptabel, omdat hierbij het ervaren 
van een eigen voordeel een belangrijke rol speelt. 
Dit geeft aan dat consumenten hun persoonlijke 
behoeften vooropstellen bij het al of niet accepteren van 
GM-producten. Wegens de individuele verschillen 
tussen appelallergische consumenten in hun reactie 
op de Santana – de appel blijkt niet voor iedereen 
hypoallergeen – wordt een voorzichtige aanpak gead-
viseerd bij introducties van hypoallergeen voedsel in 
het algemeen, bijvoorbeeld door middel van een duide-
lijke bijsluiter en een begeleidende vragenlijst zoals in 
het hier beschreven onderzoek.
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Aanwijzingen voor de praktijk

1. Hypoallergeen voedsel kan goed bijdragen aan allergiemanagement.

2. De hypoallergene appel Santana is geselecteerd uit het bestaande assortiment 
appelrassen en door allergische consumenten positief ontvangen.

3. Toepassing van GM voor de ontwikkeling van hypoallergeen voedsel is acceptabel 
voor veel consumenten wegens het eigen voordeel.
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