
Zet je brein in beweging
De Ronnie Gardiner Methode (RGM)
Muziek, bewegen en ontmoeten

Op Pad

Praktische informatie

Is uw interesse voor de Ronnie Gardiner Methode gewekt?

Neemt u dan contact op met Josien Hijink of Marieke de Koning. 
Josien en Marieke zijn opgeleid en gecertificeerd practitioners voor 
de Ronnie Gardner Methode.

Wij kunnen de Ronnie Gardner Methode individueel of in een groep 
aanbieden. Uiteraard bent u van harte welkom om eens gratis en vrijblijvend 
deel te nemen aan een proefles, bijvoorbeeld in Doetinchem of in Doesburg.

Met een Wmo en bij een Wlz-indicatie krijgt u een vergoeding voor 
deelname aan de Ronnie Gardiner Methode bij Zozijn.
Mocht u niet voor een Wmo of Wlz- indicatie in aanmerking komen, 
neemt u dan toch contact met ons op. Samen met u kunnen we dan 
overleggen wat mogelijkheden zijn.

Op Pad

Graag tot ziens!

www.zozijn.nl/nah

Hebt u interesse? 
Neem dan contact op 
met Josien Hijink en 
Marieke de Koning.
Mail naar: RGM@zozijn.nl 
Of bel naar: (088) 575 17 28



Zozijn biedt de Ronnie Gardiner 
Methode, kortweg RGM. Dit is een 
oefenmethode voor de hersenen, 
ontwikkeld door de Amerikaanse 
drummer Ronnie Gardiner. Hierbij 
maakt u op het ritme van muziek 
eenvoudige bewegingen. Bij elke 
beweging hoort een symbool en 
een klank, die u ziet op een groot 
scherm. 

Voor wie
Onderzoek toont aan dat mensen 
met een niet-aangeboren hersen-
letsel (NAH) baat kunnen hebben
bij de RGM. Dat geldt ook voor 
mensen met andere aandoeningen 
aan de hersenen en het centrale 
zenuwstelsel. Bijvoorbeeld bij 
multiple sclerose, beginnende 
dementie en de ziekte van Parkinson. 
De RGM heeft ook een positief 
effect bij mensen met burn-out en 
depressieve klachten. En bij leer- 
en concentratieproblemen.

De positieve effecten van de RGM 
zijn wetenschappelijk aangetoond. 
Ook deelnemers van de RGM cursus 
bij Zozijn merken verbetering:

Marcel Hengefeld:
‘Meestal heb ik geen energie om 
thuis schoon te maken, maar na 
een les RGM wel’

Reinier Massen:
‘Jarenlang dacht ik dat mijn harde 
schijf vol was. Door RGM blijkt dat 
er nog wat bij kan. Goed voor mijn 
zelfvertrouwen’

Anne-Marie van der Storm:
‘Nu ik RGM doe, is mijn coördinatie 
verbeterd en ben ik meer bewust 
van mijn lichaam’

Positieve effecten
Wie aan de Ronnie Gardiner Me-
thode doet, kan er in het dagelijks 
leven baat bij hebben. Op meerdere 
fronten zijn er positieve effecten. 
Denk daarbij aan verbetering van:

• concentratie
• coördinatie
• geheugen
• stemming
• zelfvertrouwen
• spreken
• energieniveau 
• conditie

Wie de staande oefeningen kan 
doen, werkt ook aan een betere 
balans. 

Ook mensen in een rolstoel kunnen 
de RGM beoefenen. Wie zijn of haar 
voet niet kan optillen, kan dat in 
gedachten doen. Ook dat activeert 
de hersenen.

Hoe het werkt
Hoe komt het dat de Ronnie Gar-
diner Methode positieve effecten 
heeft op de hersenen en het cen-
trale zenuwstelsel? Bij de RGM zijn 
gehoor, zicht, motoriek, spraak en 
gevoel betrokken. Daardoor worden 
verschillende delen van de hersenen 
tegelijk geactiveerd. Dit zorgt voor 
een betere samenwerking tussen 
deze gebieden. Het oefenen op 
muziek stimuleert daarnaast de aan-
maak van hormonen die een prettig 
gevoel geven. Het samen doen in 
een groep geeft plezier.

De Ronnie Gardiner Methode wordt 
gegeven door practitioners die hier-
voor zijn opgeleid en gecertificeerd. 
Zo ook bij Zozijn. Meestal wordt de 
RGM in een groep beoefend, maar 
het kan ook individueel.
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