
Methode Dorn, 
Door Conny Coppen 
 
Dieter Dorn was houtzager. Toen hij op een dag krom liep van de rugpijn, kwam hij 
bij een oude man terecht die een dorp verderop woonde en hem snel en eenvoudig 
weer op de been hielp. Dorn was hiervan zodanig onder de indruk dat hij er meer van 
wilde weten. Uiteindelijk ontwikkelde hij op basis van zijn ervaring een eigen 
methode:”De methode Dorn”. Inmiddels heeft deze methode al vele mensen 
enthousiast gemaakt.  
 
Eind oktober 2011 komt er bij Ankh Hermes een boek uit over deze methode. De 
titel: Een gezonde rug; de heilzame werking van de Dorn methode.  
Op de website van Ankh Hermes kun je de volgende tekst lezen over deze methode: 
‘Of het nu om een acuut of een al jarenlang bestaand letsel gaat, speelt voor een 
succesvolle behandeling geen rol. Dat is het gedurfde uitgangspunt van de 
Dornmethode. Een op de drie personen heeft rugpijn, vaak als een chronische kwaal. 
Maar dat is niet nodig! De holistische Dorn-methode biedt duurzame hulp, ook bij de 
meest hardnekkige problemen. Deze methode is even eenvoudig als geniaal: niet de 
therapeut maar de patiënt zelf neemt het actieve deel van de behandeling op zich. 
Alleen zo kunnen nieuwe, gezonde houdings- en bewegingspatronen verankerd 
worden. Zo vind je letterlijk en figuurlijk je innerlijke middelpunt terug. De 
schadelijke patronen worden voorgoed losgelaten, de eigen ‘houding’  ten opzichte 
van het leven inbegrepen. Rugproblemen worden vanaf de basis uit de wereld 
geholpen.’ 
 
Natuurgeneeskundig massage therapeute Conny Coppen onderging speciaal voor De 
Natuur Uw arts een Behandeling met deze veelbelovende methode bij Bep ten Berge.  
Bep is een ervaren Natuurgeneeskundig therapeut en Masseuse. 40 jaar geleden begon 
zij als fysiotherapeute. Zij leerde de methode Dorn jaren geleden in Duitsland bij 
Helmuth Koch, die al eerder een boek over deze methode publiceerde. Inmiddels 
geeft Bep nascholingen aan therapeuten in de Dorn methode. 
 
Liggend op de massagebank, maakt Bep een cirkelbeweging met mijn benen, waarna 
ze het beenlengte verschil meet. Na een keer of drie, heeft ze een goed beeld over de 
lengte van mijn beide benen en hoe de scharnieren in mijn heupen werken. Mijn 
linker been is wat langer dan het rechter. Ze begint met dat been. 
Nu geeft ze tegendruk tegen mijn heupgewricht, zodat het bovenbeen dieper in de 
kom gedrukt wordt. Tegelijk moet ik mijn been van een gebogen stand in een 
gestrekte stand brengen. Even een paar keer doen... en mijn benen zijn weer gelijk! 
Nu mag ik gaan staan.  
Stap voor stap worden al mijn gewrichten gecheckt; bekken, onderrug, bovenrug, 
sleutelbeenderen, nek en hoofd.  Van onder tot boven word ik vakkundig los gemaakt 
en weer netjes ‘in mijn midden’ gezet.  
Nee, ik kan beter zeggen: we doen dat samen. Wat dat is wat deze methode zo de 
moeite waard maakt. De therapeut helpt je door bepaalde gewrichten dieper op hun 
plek te duwen of de fixeren. Vervolgens maak je zelf eenvoudige bewegingen en als 
je dan weer ‘goed scharniert’, leer je hoe je het zelf kunt onderhouden. Je hoeft dus 
niet telkens weer terug als je tenminste bereid bent om zelf wat eenvoudige 
oefeningen te doen. 



Houd je het een maand of 2 vol, dan kun je de oefeningen weer vergeten, want dan is 
je lichaam aan de nieuwe houding gewend geraakt. 
 
Als Mijn bovenrug en sleutelbeenderen aan de beurt zijn, krijg ik beelden van 
allemaal mensen die ik ken: mijn vader die langzaam krom groeit en bijna niet meer 
plat op de rug kan liggen, mijn zoon die veel achter de computer zitten en over wiens 
gebogen houding ik mij wel eens zorgen maak, een cliënte wiens wervels regelmatig 
scheef schieten en die telkens weer afhankelijk is van een manuele therapeut of 
Chiropractor om het weer recht te zetten... 
Terwijl Bep mijn wervels tegendruk geeft en mij eenvoudige bewegingen laat maken, 
krijg ik het gevoel dat al deze mensen geholpen zouden zijn met deze eenvoudige, 
zachte methode, die je in staat stelt om heel veel zelf te doen. 
Ik vraag het haar en zij beaamt mijn vermoeden. 
Een mooie ervaring. Fris en soepeltjes ga ik weer naar huis. De dag loopt verder 
‘gesmeerd’. 
 
 
Een gezonde rug; de heilzame werking van de Dorn methode.  
Uitgeverij Ankh Hermes. Isbn:9789020204971.  Prijs: € 19,90 
 
Met dank aan: 
Bep ten Berge, fysiotherapeut / natuurgeneeskundige 
Praktijk voor natuurgeneeskunde “Wijdemeren”. 
Nederhorst den Berg 
Tel 0294-267855 
Email: beptenberge.natuurgeneeskunde@hetnet.nl 
Website:www.natuurlijkbep.nl 
 
 
 
 
 


