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De casussen die in dit boek worden beschreven, komen grotendeels uit 

eigen praktijk. De namen zijn omwille van de privacy veranderd. 

De reguliere geneeskunde heeft de effecten van conflictschokken op ziekte 

tot op heden aanvaard noch erkend. Het is de intentie van de auteur om te 

inspireren tot een zoektocht naar zelfverantwoordelijkheid, fysiek en emo-

tioneel welzijn. Het gebruik van dit boek en de toepassing van de informatie 

die er in staan, zijn op eigen risico.  

 

Dit boek is geen vervanging voor een raadpleging en behandeling bij 

een ervaren arts. Noch de uitgever, noch de auteur kan verantwoordelijk 

worden gehouden voor handelingen naar aanleiding van het gebruik van dit 

boek of de informatie in dit boek.  

 

Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 

Noch de maker, noch de uitgever stelt zich aansprakelijk voor eventuele 

schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in of 

verkeerd gebruik van deze uitgave. 

 

Behoudens de in of krachtens de auteurswet gestelde uitzonderingen mag 

niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd door middel van druk, foto-

kopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze 

dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. 
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Ik wil de vele mensen danken die me hielpen door mee te lezen en 
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Dedicatie 

 

Ik draag dit boek op aan allen die lijden aan allergie. Moge ze door 

de inzichten uit dit boek vertrouwen krijgen in de wonderlijke wer-

king en diepe wijsheid van hun lichaam. Het betrof geen defecten, 

maar was steeds zinvol. 

 

Het ging gewoon over alert zijn en klaarstaan om ons te waar-

schuwen voor wat ons ooit erg schokte. Dat was alles… 

Eens het oude spook begrepen en losgelaten, zijn de klachten op 

slag gedaan.  
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Voorwoord  

 
“Eenvoud is het kenmerk van het ware.“   

Boerhaave 

 

Wie tegenwoordig iets te weten wil komen, gaat naar de grootste 

bibliotheek ooit: het internet. Je tikt gewoon een zoekterm in  je 

browser in en de antwoorden rollen eruit. 

 

Voor de zoekterm ALLERGIE vinden we al snel: een medisch raadsel, 

wordt beschouwd als ongeneeslijk. Maar is dit zo? 

 

Als natuurarts met een holistische kijk op ons organisme, ben ik er 

steeds vanuit gegaan dat ons lichaam wijs is en dat alles wat zich 

voordoet aan kwalen in het organisme gewenst is. 

 

Met dit boek wil ik u de inzichten geven die toelaten de taal van het 

organisme te begrijpen, bevestigd door praktijkobservaties en vele 

geheelde casussen. Bij het schrijven van dit boek heb ik er voor 

gekozen om de technisch/wetenschappelijke achtergronden en ver-

klaringen echt tot een minimum te beperken (anders was dit boekje 

dubbel zo dik geweest) en zoveel mogelijk ons beeldend vermogen 

en intuïtief begrijpen aan te spreken. 

 

Als je namelijk enkele cases vertelt, begrijpt iedereen bijna direct hoe 

het werkt. Kan het echt zo simpel zijn? Door vele verhalen uit de 

praktijk hoop ik laagdrempelig een breed publiek te bereiken, die zo 

de wonderlijke samenhangen ontdekken die leiden tot allergie. 

 

Allergie ongeneeslijk? Als je het mechanisme begrijpt, is allergie vaak 

in één enkele sessie heelbaar!  

 

Ik wens je veel ontdekkingsplezier! 

Dr. Johan Denis, Lier mei 2022 
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1 Enkele cases  

 
Soms zegt een kort verhaal meer dan duizend woorden. In detective 

verhalen komt de ontknoping (meestal na eerst op het verkeerde 

been te zijn gezet) verrassend op het einde. 

 

Ik wil beginnen met de ontknoping en daarna laten zien hoe het 

detectivewerk gebeurt. 

 

Case: appelallergie – sterke opzwelling van de lippen  

 

Toen Jantje vijf jaar was, gebeurde er iets ergs. Zijn moeder was 

alleen thuis met hem en had plots iets scherps in haar oog gekregen. 

Ze was helemaal overstuur en was hals over kop naar de kliniek 

gereden, nadat ze eerst Jantje had gedropt bij een vriendelijke 

buurman. 

 

Deze had de angstige en snikkende jongen getroost en hem een 

appeltje gegeven, in mooie soldaatjes gesneden zoals kinderen 

graag hebben. Toen z’n moeder enkele uren later terugkwam, leek 

de gehele geschiedenis vergeten. Maar sindsdien leed Jan aan een 

zware appelallergie: bij het kleinste stukje appel zwollen de slijm-

vliezen van zijn mond en keel op en werd ademen soms moeilijk. Een 

appel was een trigger geworden van sterke lichamelijke reacties. 

 

Case: pollenallergie – hooikoorts 

 

Toen Peter drie jaar was, was het grote moment aangebroken: de 

eerste dag naar de kleuterschool! Het draaide allemaal heel anders 

uit dan verwacht. De normaal zo rustige jongen werd helemaal 

panisch van angst, klampte zich vast aan zijn moeder en krijste als 

een speenvarken. Zijn moeder kon het niet over haar hart krijgen 
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hem zo achter te laten en nam de jongen terug mee naar huis. Mis-

schien was het gewoon nog te vroeg. In de lente na de paasvakantie 

werd een nieuwe poging ondernomen. Maar hetzelfde scenario her-

haalde zich: krijsen en brullen. 

 

Deze keer zette zijn moeder echter door en liet de radeloze jongen 

achter bij de vriendelijke kleuterjuf. Hij verzette zich uit alle macht 

en zag zijn moeder vertrekken. Sindsdien lijdt Peter aan een jaarlijks 

terugkerende pollenallergie in de lente, die zich uit als hooikoorts 

met niezen en zwelling/tranen van de ogen. 

 

Het lijkt alsof zijn organisme zich de traumatische scheiding herin-

nert en deze heeft geassocieerd met de op dat ogenblik rondvlie-

gende pollen. 

 

Case: scampi-allergie met netelroos 

 

Een veertigjarige dame lijdt sinds enkele jaren aan een sterke 

scampi-allergie. Bij het eten van scampi’s verschijnen er jeukende 

vlekken op de huid – whole body, die in enkele dagen wegtrekken. 

Vijf jaar terug was er iets ergs gebeurd. 

 

Sinds een tiental jaren reisde ze de wereld rond voor haar beroep. 

Ze had geen gezin. Ze had wél een LAT relatie, een lover die ze zag 

als ze terugkwam van haar reizen. Ze hadden een vrije, maar innige 

relatie. Op een avond verraste hij haar met een scampidinertje (een 

speciaal familierecept), romantisch, met alles erop en eraan. Met 

achteraf ook een heerlijke, passionele vrijpartij. Voor haar was dit 

een soort verdieping, bevestiging (bijna verloving) van hun band, een 

soort ja-woord.  

 

Maar enkele maanden later deelde hij haar mee, dat hij ging ver-

huizen naar een ander deel van het land – zonder haar mee te 

vragen. Dat betekende ook, vanwege de afstand, het einde van hun 
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relatie. Het kwam als een schok. Toen ze achteraf op facebook zag 

dat hij ging huwen (waarbij het nieuwe paar scampi’s aan het eten 

was) kwam de bitterzoete herinnering van hun romantische liefdes-

nacht terug. Sindsdien lijdt ze aan de beschreven scampi-allergie. 

 

Case: kattenallergie - kortademig en verstopte neus 

 

Toen Amalia acht jaar was, woonde ze met haar ouders als enig kind 

in een appartementsblok. Aan de andere kant van de gang woonde 

een ander gezin met een jongetje van dezelfde leeftijd: Alex. Amalia 

en Alex waren onafscheidelijk. Als ze niet naar school waren, zaten 

ze bij elkaar en speelden samen. De ouders van Alex hadden een 

Siamese kat in huis – Othello. 

 

Het was voor Amalia een grote schok, toen ze te horen kreeg dat 

Alex en zijn ouders gingen verhuizen. Het was een abrupt einde van 

een diepe vriendschap (met zelfs een beetje verliefdheid erbij) – ze 

heeft hem nooit meer terug gezien of gehoord. Sindsdien is ze kort-

ademig als ze in de buurt van poezen komt. 

 

Een kat ruiken, lijkt dus hoogst dramatisch verbonden met de pijn-

lijke scheiding van haar onafscheidelijke vriend. 

 

Als we deze vier cases lezen dan vallen er verschillende dingen op:  

- Het betreft telkens scheidingsconflicten, gescheiden worden 

van dierbaren.  

- Deze scheiding werd als erg dramatisch beleefd (paniek, 

radeloosheid, diep verdriet).  

- De klachten starten steeds ná deze dramatische gebeurtenis. 

 

Erg interessant was vast te stellen, dat de betrokkenen zich soms 

niet onmiddellijk de dramatische scheiding konden herinneren. 

Maar met wat hulp en geduld konden ze achteraf haarfijn de feiten 

vertellen, zoals we ze lezen in de cases.  
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Zou het kunnen dat ons organisme zich alle details van trauma’s 

inprent en achteraf onmiddellijk reageert indien het met één van de 

ingeprente elementen contact heeft? 

 

 






