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Hans Kraak

In de jaren zeventig ontstond door de 
kruising van de twee appelrassen Elstar en 
Pricilla de Santana-appel. Plant Research 
International in Wageningen slaagde 
erin een schurftresistent ras te veredelen, 
waardoor minder bestrijdingsmiddellen 
nodig zijn bij de teelt. Maar wat bleek 
in 2004: de Santana-appel is ook hypo-
allergeen, wat wil zeggen dat in de appel 
het allergeen MalD1 ontbreekt, waardoor 
mensen met een appelallergie toch 
een seizoensappeltje kunnen eten, van 
oktober tot en met maart. De Wageningen 
Universiteit en de Stichting Voedselallergie 
begonnen een project waardoor de appel 
sinds 2006 te vinden is in de schappen van 
Albert Heijn en C1000. 

Rien van deR Maas, santana-pRoject-
leideR pRaktijkondeRzoek plant en 
oMgeving, Wageningen UniveRsiteit 
en ReseaRchcentRUM
‘De appel heeft de claim geschikt te zijn voor 
mensen met een milde appelallergie. Dat 
kan de koper zien aan een stickertje op de 
appel. Voor de appel op de markt kon komen, 
is met juristen, allergologen en de Stichting 
Voedselallergie een protocol gemaakt, van 
pluk tot winkel, waardoor het risico van 
een allergische reactie zoveel mogelijk is 
uitgesloten. Niet iedereen met een appelal-
lergie vertoont geen reactie als hij of zij een 
Santana-appel eet. Hiervoor hebben we een 
bijsluiter ontwikkeld, waarin staat hoe kopers 
met een appelallergie voorzichtig aan de 
appel kunnen wennen, om te zien of er wel of 
geen effect optreedt. 

De introductie van de Santana-appel vond 
plaats bij Albert Heijn in 2006, daar waren 
zowel de biologische als de regulier geteelde 
appels te koop. Het afgelopen jaar is C1000 
voor het eerst met de verkoop gestart, met 
regulier geteelde Santana’s. Albert Heijn be-
sloot alleen de biologische in het assortiment 
te houden. Daarnaast is er in de buurt van 
de telers nog wel wat losse verkoop van het 
product, via huisverkoop. Dan ligt de nadruk 
echter niet op het hypo-allergene aspect. 
Hoewel nu twee winkelketens de Santana-
appel in het assortiment voeren, kunnen 
we nog niet spreken van een afzet in grote 
volumes. Kwalitatief zijn we op de goede weg, 
maar we zoeken nog naar mogelijkheden om 
de bekendheid van de appel onder een groter 
publiek onder de aandacht te brengen. Er 
zijn in Nederland ongeveer driehonderd- tot 
vierhonderdduizend mensen met een lichte 
appelallergie, die verwant kan zijn aan een 

Rien van deR Maas

berkenpollenallergie. Als we deze mensen 
bereiken, dan hebben we een substantiële 
doelgroep. Het probleem is dat niet al deze 
mensen bekend zijn met de Stichting Voed-
selallergie, waardoor we ze via algemenere 
media moeten zien te bereiken. Maar die 
promotieslag valt niet mee, we hebben te 
maken met een nicheproduct waarvoor niet 
zoveel budget beschikbaar is. De kwaliteit is 
goed, nu de kwantiteit nog.
Het is mooi dat C1000 afgelopen jaar de stap 
heeft gezet en we hopen dat de Santana-
appels in het nieuwe seizoen in weer in de 
schappen liggen.’ 

theo RooveRs, alleRgoloog st. elisa-
beth ziekenhUis, tilbURg
‘Ik zet gedurende het appelseizoen vaak een 
kistje Santana’s in de polikliniek waar mijn 
klanten komen. Ook heb ik er de foldertjes 
liggen die vertellen hoe je als allergiepatiënt 
het beste met de appel om kunt gaan. 
Ik vind de Santana-appel een uitstekend 

Hypoallergene appel wint supermarktterrein, nu nog volume
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tot de familie van  rosaceae, waartoe de ap-
pels en peren behoren. Ik kom mensen tegen 
die last hebben van perziken, citrusvruchten, 
druiven of zelfs meloenen. Ze hebben alleen 
last van de allergene glyco-proteïnen in 
deze verse producten. Als het fruit verhit is 
geweest, dan destabiliseert het en is het niet 
meer gevaarlijk. Het is prettig dat allergiepa-
tiënten zich even niet aan het dieet hoeven 
houden en gewoon een appel kunnen eten.
Aan de andere kant moeten we aan de 
Santana-appel geen gouden bergen toedich-
ten, er zijn nog steeds mensen die een al-
lergische reactie vertonen bij het eten ervan. 
Het grootste appelallergeen is in de Santana 
niet aanwezig, maar de zogeheten epitopen 
ervan zijn niet zo makkelijk weg te poetsen. 
Ongeveer 95 procent van de mensen die een 
allergie hebben, heeft last van een appelal-
lergie. Van die mensen heeft ongeveer dertig 
procent nog last van de Santana-appel. Maar 
daarmee heb je dan wel ongeveer zestig 
procent patiënten tevreden gesteld. 

Het is wel jammer dat de appel een beperkte 
houdbaarheid heeft, het seizoen van verkrijg-
baarheid is tamelijk kort. 

ineke van beRkel, veRpleegkUndige, 
veRbonden aan de stichting voedsel-
alleRgie
‘Dat de Santana-appel hypoallergeen is, is 
per toeval ontdekt, doordat de vrouw van een 
kweker met een appelallergie geen reactie 
vertoonde na het eten van een Santana-ap-
pel. Later is door onderzoek bevestigd dat de 
Santana-appel hypoallergeen is. De belang-
rijkste vragen die wij krijgen gaan vooral over 
de combinatie van medicijngebruik en het 
eten van de Santana-appels. Iemand met een 
appelallergie die antihistaminica gebruikt of 
bepaalde bètablokkers, wordt ten sterkste 
ontraden om de appel zelf uit te proberen. 
Het gebruik van antihistamine kan de reactie 
maskeren. In eerste instantie zal er geen 
reactie zijn, maar later zou de reactie des te 

alternatief voor allergiepatiënten die zich aan 
een dieet moeten houden. Het gaat zoals 
bij Adam en Eva, als je iets niet mag, dan 
worden de verboden vruchten het lekkerst. 
Veel mensen met een appelallergie hebben 
een fruitallergie. Dat beperkt zich niet alleen 

Hypoallergene appel wint supermarktterrein, nu nog volume

Theo RooveRs

Fo
To

 sT. elisa
b

eTh
 Ziek

en
h

u
is

ineke van beRkel

Bij gebruik van 
bètablokkers is er een 
grotere kans op een 
heftige allergische 

reactie
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heftiger kunnen zijn, bijvoorbeeld als met de 
medicatie wordt gestopt of men een tablet 
vergeten is in te nemen en die dag juist 
een Santana-appel eet. Bij het gebruik van 
bètablokkers wordt het zelf uitproberen sterk 
afgeraden omdat er dan een grotere kans 
is op een heftige allergische reactie, terwijl 
ook de medicijnen die gebruikt worden om 
die ernstige allergische reactie te stoppen, 
dan minder effectief kunnen zijn. Bij een 
appelallergie en gebruik deze medicatie kan 
onder medisch toezicht getest worden of de 
Santana wel verdragen wordt. De appel is 
uitsluitend bedoeld voor mensen met een 
lichte appelallergie, bij mensen die een lichte 
prikkeling en/of jeuk in de mond ervaren.’

de bijsluiter die bij de Santana-appels zit
Heeft u niet-ernstige of milde appelallergie (bij het eten van appels krijgt u jeuk 
en milde irritatie van mond, lippen, tong, keel, neus en ogen) en gebruikt u geen 
betablokkers of allergiemedicatie als antihistiminica, dan kunt u Santana zelf 
proberen. Hier leest u hoe. 
Stap 1: neem een hap uit een Santana-appel, met schil, kauw er even op en 
spuug de hap uit. 
als u na 20 minuten geen van de hierboven genoemde klachten krijgt, kunt u 
overgaan naar stap 2; 
Stap 2: neem een hap uit een Santana-appel, met schil. nu kunt u de appel door-
slikken.  
als u na 20 minuten geen van de hierboven genoemde klachten krijgt, kunt u 
overgaan naar stap 3; 
Stap 3: Snijd een partje uit de Santana-appel, met schil en eet dit op.  
als u na 20 minuten geen van de hierboven genoemde klachten krijgt, kunt u 
overgaan naar stap 4; 
Stap 4: eet een halve Santana-appel, met schil.  
als u na 20 minuten geen van de hierboven genoemde klachten krijgt, kunt u er 
van uit gaan dat u de Santana-appel goed verdraagt. 
meer informatie: http://www.santana-appel.nl
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