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Webinar Ronnie Gardiner Methode.

RGM: Muziek, bewegen en.........nog iets!?



Inhoud Webinar

Blok 1: Bewegen, muziek en RGM

Blok 2: Doelgroepen RGM, niet aangeboren hersenletsel 
(NAH) en de ziekte van Parkinson

Blok 3: RGM en Cognitieve functies



• Wat doet bewegen met je?
• Wat doet muziek met je?
• En die combinatie? 
• Wie is Ronnie Gardiner? 
• Hoe werkt de Ronnie Gardiner methode
• Vragen….

Webinar RGM: eerste blok



Zes bewezen cognitieve effecten van bewegen

Beter plannen and multitasking

Denken wordt scherper en helderderGeheugen verbetert

Betere beslissingen

Aanmaak nieuwe zenuwcellen, 
bloedbanen Concentratie verbetert



Wat doet bewegen met je brein?



Effecten van muziek:

Creëert een ontspannen of 
spannende atmosfeer.

Bevordert gevoel van welbevinden

Bevordert creativiteit en fantasie

Beïnvloedt energie niveau

Stimuleert lichaamsbeweging Bevordert focus

Roept herinneringen op

Emotioneert





Geboren in 1932 in de USA. Woont al langer
in Zweden en is professioneel jazzdrummer. 

In 1993 gestart met de ontwikkeling van de  
RGM methode in eerste instantie gericht op 
NAH en Parkinson.

Ronnie Gardiner methode RGM



Wat is de Ronnie Gardiner Methode (RGM)?

Een multi-sensorische oefenmethode voor de hersenen 
met als doel: optimaliseren van de hersenconditie 

• Ritme                    
• Muziek
• Beweging 
• Spraak
• Symbolen 
• Plezier 





29 november 2013

• Symbolen in rood, blauw of  rood/blauw  

• Rood is links, blauw is rechts

• Ieder symbool heeft een naam

• Ieder symbool representeert een beweging

• Beweging op het ritme van muziek

Hoe werkt RGM?
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Motorische cortex
Bewegingen uitvoeren, 
anticiperen, ritme, spraak

Sensorische cortex
Tactiele informatie, bij uitvoeren 
van bewegingen, ritme, emotie

Visuele cortex
Verwerken van visuele info

Auditieve cortex
Waarnemen en analyseren 
van geluiden/muziek/ritme

Cerebellum
Emoties, ritme, afstemmen van 
beweging en sensomotoriek

Dieper in het brein:

hippocampus
geheugen

Gebied van Broca
Spraak, timing, ritme 

Hersenstam
Ontvangen 
van klanken

Dieper in het brein: 

Amygdala
beloning

Dieper in het brein: 

Thalamus
Ontvangen en verwerken 
van muziek, emotie

Prefrontale cortex
Plannen van beweging, 
ritme, in actie komen 
en afremmen

Gebied van Wernicke 
Uitspreken juiste woord bij elk 
symbool
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Tijd voor 
enkele vragen



RGM wordt o.a. ingezet bij:

Niet aangeboren hersenletsel

Neurodegeneratieve aandoeningen: 
MS, Parkinson, Alzheimer

Autisme spectrum stoornissen Psychiatrie

(Speciaal) onderwijs

Licht verstandelijke  
beperking

Gezonde ouderen



Niet aangeboren hersenletsel

motoriek

communicatie

cognitie

sensorisch

emotie



Lange termijn verbeteringen na multimodale therapie 
(RGM) in de chronische fase na een CVA. 

Wetenschappelijk onderzoek



Conclusie
Multimodale interventies (RGM) kunnen het zelf-waargenomen 
herstel op lange termijn (zelfs na 6 mnd) verbeteren, evenals 
balans, lopen, knijpkracht en werkgeheugen in een gemengde 
groep in de chronische fase na een CVA.

Voor meer details of gehele publicatie: www.rgm-nederland.nl

Lange termijn verbeteringen na multimodale therapie (RGM) 
in de chronische fase na een CVA. 

Wetenschappelijk onderzoek

http://www.rgm-nederland.nl/


Problemen bij de ziekte van Parkinson

motoriek

communicatie

cognitie

sensoriek

psychiatrisch

Dopamine tekort

slapen

bijwerkingen medicatie



Wat kan RGM betekenen?

• Verbeteren van concentratie en focus.

• Balans en motoriek verbeteren.

• Beter welbevinden voor de cliënt. 

• Muziek stimuleert ritme en het maken van 

grotere bewegingen.

De ziekte van Parkinson



Tijd voor 
enkele vragen



Balans en bewegen verbetert

Toename alertheid

Toename controle

Verbetering van aandacht 
en concentratie

Toename informatieverwerkingssnelheid

Toename verstaanbaarheid

Verbeteren executieve 
functies

Geheugen verbetert

Effecten van RGM

Toename conditie

Stemming verbetert



Het remmen en onderdrukken van prikkels die overbodig zijn 
in een situatie (ontremd gedrag).

Middels muziek en bewegen een significante verbetering op  
“respons inhibitie”

(studie onder ouderen uit 2013 gedurende 4 maanden 45min muziekles p.wk en dagelijks oefenen)

Controle en Inhibitie



Klap mee in een vierkwarts maat.

Sla de tel over die verdwijnt.

1 2 3 4    

Twist again
Chubby Checker

Meeklappen
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Concentratie en focus



Concentratie en focus
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Dance above the rainbow
Ronan Hardiman
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Geheugen



Geheugen

De hippocampus 
speelt een 
belangrijke rol bij 
de opslag van 
informatie in het 
geheugen.



Nog enkele 
vragen



Heb je straks nog vragen? Stel ze in de chat 
of mail naar: info@rgm-nederland.nl



Volgend webinar: 
‘Vergroot je Werkkracht!’, Januari 2021

Inschrijving start 2 december a.s. via www.fitsurance.nl/webinar-werkkracht/  Dit webinar is onderdeel van een 
serie webinars, gericht op de verschillende aspecten die een rol spelen bij het optimaliseren van de ‘werkkracht’ 

en het vitaliseren van het kostbare menselijke kapitaal.



Meld je in 2020 aan voor een cursus RGM in 
2021 en ontvang 5 - 15% webinarkorting * 

Vermeld bij je aanmelding: Webinar RGM. Voor informatie over RGM 
Nederland en het scholingsaanbod, ga naar : rgm-nederland.nl

Webinar aanbieding

* De korting betreft 5% op deelname aan een introductiecursus of 15% korting op de combinatie introductie 
en vervolg. De korting komt niet bovenop de reguliere combikorting als aangegeven op de website. 

https://rgm-nederland.nl/

