
Deze richtlijnen kunnen u helpen bij het opstellen van uw casestudy's om uw MSTR®-
cursuswerk te voltooien: 

In de casestudy’s zien we graag de volgende elementen terug:

• Leeftijd en geslacht van cliënt
• Geschiedenis van het litteken - hoe is het ontstaan.(operatie, ongeval)
• Heeft het litteken invloed op het dagelijks leven van de cliënt (beperking van 

beweging, pijn, ongemak)
• Heeft het litteken een emotionele of psychologische invloed (angst, schuldgevoel, 

gevoel van falen)
• Neem de informatie over de beoordeling van de voor- en na indruk op in je 

beschrijving
• Foto's zijn optioneel en kunnen met toestemming van de klant worden opgenomen
• Behandelingsresultaten: op welke manieren heeft de littekenbehandeling hun 

levensstijl verbeterd - d.w.z. kan beter lopen, verbeterd ROM, verhoogde energie, 
enz.

• Zijn er verbeteringen geweest wat betreft hun emotionele connectie met het litteken?
• Als er maar ÉÉN behandeling nodig was, is dat in orde. Maar doe alsjeblieft ten 

minste een vervolggesprek met de cliënt om te zorgen dat de positieve uitkomst 
gehandhaafd blijft.

• Als je cliënt meer dan één behandeling voor het weefsel nodig heeft om een 
maximale verbetering te bereiken, dan kun je die behandelingen voortzetten en 
opnemen in uw casestudy.

• ALLEEN de MSTR®-behandeling moet in het onderzoek worden opgenomen. Het 
toevoegen van andere technieken aan de behandelingssessie toont niet duidelijk aan 
dat MSTR® de positieve uitkomst heeft gecreëerd.

• Als je casestudy te kort van aard is, geen competentie of positieve resultaten 
vertoont, wordt het niet meegeteld en word je om een vervangend onderzoek 
gevraagd.

• Uw casestudy moet GETYPED zijn - niet met de hand geschreven.

Afgezien van deze informatie ben je vrij om je studies op een creatieve en interessante 
manier samen te stellen en uit te werken zoals je wilt.

Als je de casestudy’s klaar hebt, e-mail ze dan naar je instructor voor evaluatie. Als alles 
goed wordt bevonden, wordt je Diploma van bekwaamheid naar je gemaild en kun je 
vervolgens worden toegevoegd aan de Worldwide Practitioner Directory op de site  zodat 
je vindbaar bent voor deze gespecialiseerde manier van littekenbehandeling.

Succes!
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