Mc LOUGHLIN SCAR TISSUE RELEASE (MSTR®) BIJSCHOLING. ( KTNO geregistreerd
nr K10765)

MSTR® Littekenbehandeling is nieuw in Nederland en is ontwikkeld door de Bowenteacher
Alastair Mc Loughlin. Het wordt met succes wereldwijd toegepast bij postoperatieve en
traumatische littekens. Inmiddels is via een erkend Engels onderzoek dmv ultra-sound
beelden aangetoond dat na één sessie van 15 minuten 33,5 % van het littekenweefsel zich
heeft herstelt.
Het is een manuele zachte en pijnloze techniek en geeft snel en effectief resultaat. Je kunt
het inpassen in je behandeling maar ook als aparte techniek aanbieden. Veel mensen
kampen met littekens en de vervelende gevolgen er van.
De behandeling zorgt direct én blijvend voor:
- betere doorbloeding
- betere lymfeafvoer
- het zachter worden van het litteken
- bewegingsbeperkingen worden minder of verdwijnen
- Gevoelsherstel ( en minder pijn, jeuk, trekkerig gevoel.)

(Op de foto’s zie het resultaat na één sessie )
Je kunt in een eendaagse workshop leren hoe je deze techniek direct toe kunt passen.
Voorwaarde is dat je een therapeut bent met medische kennis op HBO niveau of
vergelijkbare competenties en aangesloten bent bij een beroepsvereniging.
De scholing is geschikt voor fysiotherapeuten, Bowen beoefenaars, osteopaten,
chiropractors, massagetherapeuten, verpleegkundigen, vroedvrouwen, huidtherapeuten, etc.

Inhoud van de workshopdag:
-

Soorten littekenweefsel, contra-indicaties, indicaties, toepassingsduur, werken met
niet-organische implantaten
Vorming van littekenweefsel, effecten van littekenweefsel op het lichaam
Psychologische en emotionele effecten - Littekens bevatten emotioneel trauma.
Soorten emoties gekoppeld aan littekens. Waarom het soms de enige procedure is
die op de dag wordt uitgevoerd. Omgaan met de emotionele release van een cliënt.
Resultaten van de cliënt na de behandeling
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-

-

-

Omgang met cliënt - cliënten bewust maken van de gevolgen van littekenwerk, alle
littekens zijn trauma's. Het intake formulier- belangrijke vragen om te stellen. Hoe het
litteken te benaderen. Een typische littekenweefselsessie - planning, nazorg bij
emotionele release, Follow-up behandeling.
Toepassing van MSTR® : Kenmerken van het werk – de toegepaste druk /
weefseltolerantie. Uiteenzetting van hoe en waarom MSTR® zo effectief is
(weefselspecifiek / multi-directioneel). Praktische demonstratie.
Vooral veel tijd voor praktische demonstraties/oefenen/ Praktijkmomenten. Hulp om
de techniek onder de knie te krijgen. Bespreken van de reacties van de deelnemers.

Na de deelname van de eendaagse workshop ontvang je een deelnamecertificaat.
Om erkend MSTR® -practitioner te worden kun je na deze workshop een korte toets met 20
vragen in te vullen en 5 korte casestudy’s in te dienen ter beoordeling van je techniek. Na
succesvolle voltooiing hiervan ontvang je:
• Een bewijs van bekwaamheid
• 'Approved Practitioner' logo voor je website etc.
• Gratis promotievideo voor je website en sociale media-pagina
• Gratis vermelding van Worldwide Practitioner op de MSTR®-website
• Educatieve backup als je hulp of advies nodig hebt bij een cliënt.

Kosten en aanmelden:
Je kunt je uitsluitend aanmelden via de website http://www.nl.mstr-online.eu/index.html . Hier
kun je ook de betalingslink volgen.
De kosten bedragen € 195,00 per dag, inclusief koffie en thee.
Voor meer informatie kun je contact opnemen via elian.mstr.littekenbehandeling@gmail.com
Je kunt ook veel informatie krijgen en resultaten zien op de facebookgroep: McLoughlin Scar
Tissue Release Practitioner group. Bij aanmelding als lid van deze besloten groep, graag
meteen even je beroep en vooropleiding vermelden.
Data en locatie:
7 maart 2020

CC Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat1, 5051 RJ Goirle.
Aanvang 9.30 uur- 17.00 uur.

9 mei 2020

CC Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat1, 5051 RJ Goirle.
Aanvang 9.30 uur- 17.00 uur.

19 sept. 2020

CC Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat1, 5051 RJ Goirle.
Aanvang 9.30 uur- 17.00 uur.
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14 nov. 2020

CC Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat1, 5051 RJ Goirle.
Aanvang 9.30 uur- 17.00 uur.

Met grote regelmat organiseren therapeuten zelf een groep andere locatie in Nederland. Hier
kunnen soms nog mensen bij. Heb je op deze manier interesse in een workshop in jouw
omgeving houd dan deze pagina in de gaten of laat het me weten dan zet ik je op een
wachtlijst.
Heb je zelf een groepje van minimaal 5 personen, ben ik bereid naar je praktijk te komen
voor de workshop.
Vanaf 10 personen betaal je als organisator slechts 30 euro voor de dag.

Vriendelijke groeten, Elian Krekels. 06-36027819
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