Beantwoord onderstaande vragen door
genummerde getypte antwoorden te mailen naar
elian.mstr.littekenbehandeling@gmail.com
Ik wens je veel succes!

1.

Noem 5 manieren waarop het lichaam positief beïnvloed wordt door dit litteken werk.

2.

Noem 4 types operatielittekens die bij behandeling mogelijk een emotionele ontlading kunnen ontlokken.

3.

Beschrijf kort hoe je met een cliënt omgaat bij wie een emotionele ontlading plaatsvindt.

4.

Noem 10 symptomen en effecten die door een litteken veroorzaakt kunnen worden- zowel in de acute als in
een chronische fase.

5.

Welke meridianen kunnen verstoord raken bij een transversaal litteken op de buik?

6.

Hoeveel tijd moet er MINIMAAL zitten tussen de operatie en de littekenbehandeling?

7.

Wat zou een reden kunnen zijn als door de toepassing van deze behandeling geen gevoelssensatie
terugkomt in en rond het litteken?

8.

Het tempo van de toepassing van de techniek is vrij langzaam. Waarom?

9.

Hoe komt het dat het gevoel in het litteken verandert van hard en fibreus naar zacht en soepel?

10.

De move zelf wordt met een snelle beweging uitgevoerd. Waarom?

11.

Waarom wordt elk litteken gezien als een trauma?

12.

De doorbloeding en de lymfeafvoer verbetert vaak in en om het litteken door deze techniek. Hoe komt dat?

13.

Wanneer vermijden we de toepassing van de techniek, ook al is de minimale wachttijd na de operatie
verstreken?

14.

Welk soort litteken kan rugpijn aan de rechter zijde veroorzaken?

15.

Waarom is de behandeling van een litteken op de buik essentieel als je iemand behandelt voor lage rugpijn?

16.

Waar of niet waar: Het is onverstandig om een litteken te behandelen waar chirurgische schroeven en platen
zijn gebruikt.

17.

Waarom werken we niet langer dan 15 minuten maximaal ( in één sessie) op een groot litteken zoals een
keizersnede of een vervanging van een kniegewricht?

18.

Hoe komt het dat een litteken lijkt te krimpen of kleiner lijkt in omvang na MSTR® ?

19.

Wat zijn de contra-indicaties of waar moet je op letten als je deze litteken techniek toepast?

20.

Wat is de aanbevolen MAXIMALE tijd dat je mag werken op een klein litteken zoals van een blindedarm- of
carpaal tunnel operatie?

