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Over deze handleiding
Is dit de juiste handleiding voor u?
De Complete Dynamics documentatie is beschikbaar in een groot aantal varianten.
We hebben verschillende handleidingen voor verschillende programma configuraties.
Programma editie: Browser, Praktijk, Master.
Computer type: Apple OS-X, Windows, iPad, iPhone, Android.
Meerdere internationale talen.
De juiste handleiding is precies aangepast aan uw situatie.
Als u denkt dat u niet de perfecte handleiding in handen hebt, ga dan naar onze website www.completedynamics.com, onderdeel
Documentatie, en download uw handleiding daar.

Vertalingen
Waneer we een nieuwe versie van Complete Dynamics vrijgeven, is de Engelse handleiding altijd bijgewerkt.
Het maken van de vertalingen van de gewijzigde tekst kan wat extra tijd kosten.
Delen van de handleiding die nog niet vertaald zijn, tonen de originele Engelse tekst, afgedrukt in deze stijl.
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Welkom
Welkom bij Complete Dynamics - Praktijk editie.
Het Complete Dynamics programma biedt u de ultieme ervaring in het lezen en bestuderen per computer van het Complete Repertory.
Onder professionale homeopaten is het Complete Repertory wereldwijd geroemd om zijn volledigheid, nauwkeurigheid en de
hoeveelheid erin verwerkte oorspronkelijke bronnen van informatie.
Het programma is beschikbaar voor Apple macOS ®, Microsoft Windows ®, Linux ®, Apple iOS ®, Android ®.
Met de Praktijk editie kunt u:
- Het gehele Complete Repertory lezen en bestuderen, in meerdere talen.
- Patienten dossiers beheren.
- Analyses uitvoeren.
- Materia Medica boeken lezen.
Deze pagina's zijn bedoeld om u wegwijs te maken in het programma.
We raden u aan te beginnen met het onderdeel Aan de slag, dat een overzicht geeft van de verschillende mogelijkheden.
We hopen oprecht dat Complete Dynamics een verrijking zal zijn voor uw homeopathische leven, of u nu een praktijkhouder bent,
student, docent of onderzoeker.
Het Complete Dynamics ontwikkel team:
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Aan de slag
Intuïtitief ontwerp
Complete Dynamics is ontworpen om op een intuïtieve manier gebruikt te worden, door mensen die een professionele achtergrond
hebben in de homeopathie.
Sommige onderdelen van het programma kunnen veel effectiever gebruikt worden als u een paar handigheidjes aanleert.
Dit geldt vooral voor het gebruik van het Spring naar veld en het Vind veld. Neem gewoon even de tijd om de hulpteksten over deze
onderwerpen door te lezen, om u zo de krachtige mogelijkheden eigen te maken. Het is een paar minuutjes van uw tijd best waard...

Gebruik van de muis
Uw computermuis of -aanraakvlak kan gebruikt worden om snel de meest gangbare taken uit te voeren, of om extra informatie op te
roepen.
Zodra de muis verandert in een handje , zal klikken een actie uitvoeren op het onderdeel waar de cursor boven staat. Als voorbeeld:
Klikken op een verwijzing in het boek, zal onmiddellijk een sprong maken naar de repertorium rubriek waarnaar verwezen wordt.
In bepaalde gevallen kan dubbelklikken gebruikt worden om gedetailleerd informatie te krijgen over het onderdeel waarop geklikt is. Als
voorbeeld: Dubbelklikken op een remedie in het boek, roept een venster op met gedetailleerde informatie.
Het schuifwieltje kan gebruikt worden om snel door de rubrieken van het boek heen te bladeren. Als uw muis of aanraakvlak horizontaal
schuiven ondersteunt, kan deze functie gebruikt worden om snel door de pagina's van het boek heen te bladeren.

Gebruik van het toetsenbord
Het toetsenbord kan gebruikt worden om snel toegang te krijgen tot de meest gangbare functies. Het heen en weer schakelen tussen
toetsenbord en muis wordt hiermee sterk beperkt.
U kunt het toetsenbord gebruiken om snel door het boek te navigeren, of menu opties kiezen met sneltoetsen. Als u het menu opent, ziet
u de sneltoetsen genoemd naast de verschillende menu opties.
Voor een overzicht van Sneltoetsen, zie Sneltoetsen.

Popup menu's
In veel situaties geven popup menu's snel toegang tot handige functies. Rechts klikken opent het popup menu (Mac: ctrl-Klik).
Voorbeeld:

Meervoudige selectie
In veel situaties wilt u misschien een taak uitvoeren met meerdere onderdelen tegelijkertijd, in plaats van alleen het ene onderdeel dat u
geselecteerd hebt.
In deze gevallen kunt u eerst meerder onderdelen selecteren, en dan de functie op allemaal uitvoeren.

Hoe meerdere regels selecteren
De voorbeelden hieronder laten meervoudige selectie van rubrieken in de Analyse module.
Op andere plaatsen zijn de principes hetzelfde.
Om een enkele regel te selecteren, klikt u er eenvoudig op met de muis:
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Om een reeks regels te selecteren, klikt u op de eerste regel, houd de shift toets ingedrukt en klik op de laatste regel:

Om de selectie van een enkele regel te veranderen, houd de cmd toets ingedrukt en klik op de regel. U kunt ook de selectie van een
enkele regel veranderen door links van de tekst op de regel te klikken. (In de Boek en Vinden modules, kunt klikken links van de naam
van de rubriek)

Om alle regels te selecteren, houdt de cmd toets samen met de shift toets ingedrukt en klik dan op een regel.

Functies die werken om meerdere geselecteerde regels
Boek module
In de Boek module kunt u meerdere rubrieken selecteren. Sommige functies werken op meerdere rubrieken, andere alleen op een enkele
rubriek.
Dit zijn de functies die werken op meerdere rubrieken:
Rubrieken toevoegen aan de analyse. (Menu optie Casus / Rubriek toevoegen, control-R, popup menu optie Rubriek toevoegen
aan analyse).
Rubrieken toevoegen aan een bepaald symptoom in de analyse. (Menu optie Casus / Rubriek toevoegen aan ... / Nieuw
symptoom..., popup menu optie Rubriek toevoegen aan ... / Nieuw symptoom...).
Rubriekslabels kopiëren naar het klembord. (Menu optie Boek / Kopieer / Kopieer rubriekslabel, popup menu optie Kopieer /
Kopieer rubriekslabel).
Rubriekslabels, met hun remedies, kopiëren naar het klembord. (Menu optie Boek / Kopieer / Kopieer rubriek en remedies, popup
menu optie Kopieer / Kopieer rubriek en remedies).
Alle andere functies werken op een enkele rubriek. In het geval dat u meerdere rubrieken geselecteerd hebt, wordt de rubrieken gebruikt
waarop u voor het laatste geklikt hebt.
Vinden module
In de Vinden module zijn de functies die werken op meerdere rubrieken dezelfde als in de Boek module.
Casus module
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In de Casus module zijn dit de functies die werken met meervoudige selectie:
Meerdere analyses verwijderen. (Menu optie Casus / Analyse verwijderen, popup menu optie Analyse verwijderen).
Meerdere analyses verplaatsen naar een andere casus. (Menu optie Casus / Analyse verplaatsen naar casus..., popup menu optie
Analyse verplaatsen naar casus...).
Meerdere voorschriften verwijderen. (Menu optie Casus / Voorschrift verwijderen, popup menu optie Voorschrift verwijderen).
Analyse module
In de Analyse module zijn dit de functies die werken op meervoudige selectie:
Verwijderen van meerdere rubrieken of symptomen (Menu optie Casus / Geselecteerde verwijderen, popup menu optie
Geselecteerde verwijderen).
Toekennen van een gewicht (Menu optie Casus / Gewicht / Gewicht x2, Knoppenbalk knop , popup menu optie Gewicht /
Gewicht x2). Etcetera.
Toekennen van een symptoom classificatie klasse. (Menu optie Casus / Symptoom classificatie / Psora, Knoppenbalk knop ,
popup menu optie Symptoom classificatie / Psora). Etcetera.
Alle groepeer functies.
De functies om rubrieklabels to kopiëren, met of zonder remedies.
Kopiëren van geselecteerde rubrieken, om ze in te plakken in een andere analyse. (Menu optie Analyse / Kopieer geselecteerde
regels, ⌘-C, popup menu optie Meer / Kopieer geselecteerde regels, menu optie Analyse / Plak gekopieerde regels, ⌘-V, popup
menu optie Meer / Plak gekopieerde regels).
Omhoog en omlaag verplaatsen van geselecteerde rubrieken, naar een ander symptoom. (Menu optie Navigeer / Verplaats
omhoog, Knoppenbalk knop , popup menu optie Meer / Verplaats omhoog, menu optie Navigeer / Verplaats omlaag,
Knoppenbalk knop , popup menu optie Meer / Verplaats omlaag).
Selecteren van meerdere rubrieken laat de remedies uit die rubrieken oplichten in de analyse resultaten.
Selecteren van meerdere remedies in de analyse resultaten, laat de rubrieken oplichten waarin deze remedies voorkomen.
MM module
In de Repertorium sectie van de MM module zijn de functies die werken op meerdere rubrieken dezelfde als in de Boek module.

Tab bladen
De hoofd modules van Complete Dynamics zijn toegankelijk via zogenaamde tab bladen. Om een module te openen klikt u op de tab,
kiest het uit het menu (Beeld optie), of met een toetsenbord sneltoets.
In de Praktijk editie zijn deze Index, Boek, Vinden, Casus, Analyse en Materia Medica.

De Index module geeft snel toegang tot de verschillende hoofdstukken van het boek, zowel in tekst als middels plaatjes. Zie hulp
onderdeel Index module voor details.
De Boek module toont het Complete Repertory boek. U kunt het lezen zoals u een gedrukt boek leest, maar er ook in een meer compacte
vorm naar kijken. Zie hulp onderdeel Boek module voor details.
De Vinden module biedt u zeer krachtige mogelijkheden voor het vinden van rubrieken en geneesmiddelen in het boek. Zie hulp
onderdeel Vinden module voor details.
De Case module laat u uw patiënten dossiers aanmaken en beheren. Zie hulp onderdeel Casus module voor details.
De Analyse module wordt gebruikt van het maken van analyses van uw dossiers. Zie hulp onderdeel Analyse module voor details.
De Materia Medica module geeft informatie over verschillende remedies. Zie hulp onderdeel Materia Medica module voor details.

Knoppenbalk
Aan de bovenzijde van het scherm geeft een knoppenbalk snelle toegang tot veel gebruikte functies.

Klik op een knop om de functie te activeren. Beweeg de muis erover heen om een korte beschrijving te krijgen van waar de knop voor
dient.
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Licentie
Hoe schaft u een licentie aan
Om een van onze commerciële licenties aan te schaffen, kunt u direct naar onze Internetwinkel gaan via de volgende menu opties:
- om een licentie te kopen voor de Praktijk Editie. (Menu optie Help / Koop licentie).
- om een vertaalde versie te kopen van het Complete Repertory. (Menu optie Help / Koop vertaling van Complete Repertory).
Betalingen kunnen veilig en gemakkelijk gemaakt worden via PayPal, met uw credit card of via een bankoverschrijving (mogelijkheden
verschillen per land).
Nadat de betaling ontvangen is, worden uw licentie informatie en uw faktuur naar u toegestuurd per email.

Licenties en prijzen
Commerciële licenties voor Complete Dynamics kunnen aangeschaft worden op basis van een abonnement.
U kunt zich abonneren voor een korte periode, bijvoorbeeld een maand, of voor langere periodes. Hoe langer de periode die u aanschaft,
hoe aantrekkelijker de prijs is.
Uw abonnement geeft recht op:
Onbeperkt gebruik van Complete Dynamics op een enkele computer. Gebruikt u zowel thuis als in de praktijk een computer, of
ook nog een laptop? Geen probleem, het is inbegrepen in de prijs(zie onderdeel Extra licenties verderop).
Gratis nieuwe versies van het programma. We voegen voortdurend nieuwe functies toe. Geen extra kosten, het is inbegrepen in
de prijs.
Gratis nieuwe versies van het Complete Repertory. Zodra een nieuwe versie van Complete Repertory beschikbaar is, bent u de
eerste die hem in huis heeft, zonder extra kosten.
Gratis technische ondersteuning. Wij geloven dat programma's het moeten doen zonder problemen. Dit betekent dat onze
technische ondersteuning veel verder gaat dat wat u bij andere bedrijven ervaart. Wij luisteren naar u en lossen uw probleem op.
Snel en zonder kosten.
Merk alleen op dat onze ondersteuning niet over uw computer en zijn besturingssysteem gaat, zoals Windows. Wij ondersteunen
onze programma's maar laten Microsoft haar eigen programma's ondersteunen. We hopen dat u hiervoor begrip kunt opbrengen.

Welke Editie heb ik nodig?
Het hangt van uw wensen af welke Editie u nodig hebt, de gratis Browser Editie, of de betaalde Praktijk Editie.
Browser Praktijk Master
Index
Boek
Taal wisselen
Meerdere talen
Vinden
Casus
Analyse
Materia Medica
Repertorium Editor
Repertorium selectie
Repertorium index
Grafisch repertorium
Remedie suggesties
Markeren zoekresultaten
Vinden in Materia Medica
Synoniemen
Analyse formules
Analyse filters
Materia Medica Editor
Rijken analyse
Differentiële diagnose
Geavanceerde opties

Index module, voor gemakkelijke interactieve ingang.
Lezen van het volledige Complete Repertory.
Wisselen tussen twee talen van het repertorium.
Twee talen van het repertorium kunnen tegelijkertijd getoond
worden.
In het reportorium vinden van remedies en rubrieken.
Casus Beheer, voorschriften, afdrukken.
Analyse ("repertorisatie") functionaliteit.
De Materia Medica module.
Maak uw eigen toevoegingen in het repertorium.
Definieer uw eigen repertorium filter, zoals het selecteren van
auteurs.
Sneller vinden van rubrieken, met een speciale repertorium index.
Een grafische weergave van de relaties tussen repertorium
rubrieken.
Suggesties voor aanvullende remedies, op basis van remedies in
gerelateerde symptomen.
Markeren van de zoekresultaten in Repertorium of Materia
Medica.
Zoek in de Materia Medica boeken.
Zoeken met woordsynoniemen.
Definieer uw eigen formules voor een analyse.
Geavanceerd filteren van analyse resultaten.
Bewerken van uw eigen Materia Medica.
Analyse gebaseerd op Rijken en Families.
Een krachtige module om u te helpen remedies te differentiëren.
Diverse andere opties voor de meer ervaren en veeleisende
professional.
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Prijzen
Voor licentie prijzen bezoekt u onze internet pagina's www.completedynamics.com, onderdeel Prijzen (of: Pricing).

Extra licenties
U bent gerechtigd om Complete Dynamics te gebruiken op meer dan een computer die u bezit.
Na het aanschaffen van een licentie, kunnen we u extra licenties sturen voor uw andere computer(s). Hiervoor hebben we het Licentie
Nummer van uw andere computer(s) nodig. U vindt de Licentie Nummers in het venster achter Menu / Help / Gebruiker en licentie op de
andere computer(s).
Stuur ons de extra Licentie Nummers, en wij sturen u aanvullende licentie informatie per email. U kunt contact met ons opnemen via het
menu, met Menu / Help / Algemene reacties.
Er gelden een paar beperkingen. U hebt het recht om uw licentie te gebruiken op:
- een computer in uw praktijk
- een computer thuis
- een laptop.
Als uw situatie anders is, neem dat contact met ons op en we zoeken samen met u naar de juiste oplossing.
Uw licentie is persoonlijk, en kan alleen gebruikt worden door uzelf, uw personeel of familieleden die voor u werken.
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Index module
De Index module openen
Ga naar de Index module door te klikken op de Index tab. (Menu optie Beeld / Index, ⌘-I).

Het gebruik van de Index module
De Index module biedt u de mogelijkheid om snel toegang te krijgen naar de belangrijkste onderdelen van het repertorium.
Het is verdeeld is drie gebieden:
- het linker gedeelte is een index naar de verschillende hoofdstukken van het repertorium,
- het middelste gedeelte is een grafische index,
- het rechter gedeelte is een snelle index naar vaak gebruikte rubrieken.
Beweeg de muis over de tekst of plaatjes. Waar een keuze gemaakt kan worden, verandert de aanwijzer in een handje
bijbehorende actie uit te voeren. Klik om een onderdeel om de bijbehorende actie uit te voeren.

. Klik om de

Meerdere repertoria gebruiken
Indien u een licentie heeft voor aanvullende repertoria, laat de index ook de naam van het repertorium zien.
Complete Repertory (...)
Wanneer u op de naam van het repertorium klikt, wordt het volgende repertorium geselecteerd en ziet u de hoofdstukken ervan.
Er is ook een popup-menu, waarin u direct een repertorium kunt selecteren.
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Boek module
De Boek module openen
Ga naar de Boek module door te klikken op de Boek tab. (Menu optie Beeld / Boek, ⌘-B).
In het volgende voorbeeld is het boek geopend op de rubriek Mind; Anxiety; flushes of heat, with.

De weergave van het boek past zich automatisch aan wanneer u de grootte van het venster verandert.
Als u het venster groter maakt, zal het boek getoond worden in een fraaie weergave van een opengeslagen boek:
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Remedies en Verwijzingen
Een rubriek bestaat uit een tekst, gevolgd door Remedies en Verwijzingen.
Remedies kunnen getoond worden in 4 graden.
De graden worden onderscheiden door ze te tonen met verschillende tekststijlen
en kleuren.
In dit voorbeeld zijn deze:
- graad 4: CHAM, LYC. - graad 4: CHAM, LYC.
- graad 3: ABIES-N, ACON, ANAC, ANDROC, AUR, etc. - graad 3: ABIES-N,
ACON, ANAC, ANDROC, AUR, etc.
- graad 2: Alco, Bung-f, Mosch, Nit-ac, Sil, Staph. - graad 2: Alco, Bung-f,
Mosch, Nit-ac, Sil, Staph.
- graad 1: agath-a, agki-p, aloe, am-c, am-m, etc. - graad 1: agath-a, agki-p, aloe,
am-c, am-m, etc.
Verwijzingen naar andere rubrieken volgen direct op de lijst met Remedies. In dit
voorbeeld zijn er 10 verwijzingen.
Klik eenvoudigweg op een Verwijzing om naar de betreffende rubriek te springen.

Volledige of compacte weergave
Verbergen van remedies en verwijzingen
In de compacte weergave worden alleen de rubrieken getoond, met het aantal remedies dat ze bevatten; de remedies en verwijzingen
worden verborgen om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte op het beeldscherm. (Menu optie Beeld / Remedies / Toon
remedies, Knoppenbalk knop ). Gebruik de spatiebalk om te wisselen tussen de volledige en de compacte weergave.
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Wanneer u twee keer snel op de spatiebalk drukt, worden ook de verwijzingen weggelaten, zodat u alleen de rubrieken ziet. Om alle
remedies en verwijzingen te verbergen of weer te tonen, dubbelklikt u ergens op de witte ruimte van de pagina. U kunt ook
dubbelklikken op de tekst van een rubriek.

Verbergen van subrubrieken
Het is ook mogelijk om alle subrubrieken te verbergen, zodat u alleen nog de hoofdrubrieken van het repertorium ziet. (Menu optie Boek
/ Hoofdrubrieken alleen, popup menu optie Hoofdrubrieken alleen).
Deze mogelijkheid is bijzonder nuttig voor wie de structuur van het repertorium wil leren.
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U kunt gemakkelijk teruggaan naar het tonen van alle rubrieken. (Menu optie Boek / Hoofdrubrieken alleen, popup menu optie
Hoofdrubrieken alleen).
U kunt ook terug naar de normale weergave, door te klikken op een rubriek.

Sorteervolgorde van remedies
De standaard volgorde waarin remedies worden weergegeven, is alfabetisch.
U kunt de remedies tonen in volgorde van belangrijkheid. (Menu optie Beeld / Remedies / Sorteer volgens belangrijkheid, popup menu
optie Remedies / Sorteer volgens belangrijkheid). (shift+spatiebalk).
Alfabetische volgorde

Gesorteerd op belangrijkheid

Extra informatie
Door met de muis over een tekst in het boek te bewegen, wordt aanvullende informatie getoond waar beschikbaar.
Deze informatie wordt getoond in het berichtenbalkje onderaan het venster.
In het voorgaande voorbeeld zal bewegen met de muis de volgende aanvullende informatie geven:
Muis boven de
rubriekstekst
ABUSIVE

Deze rubriek heeft zijn oorsprong in drie traditionele bronnen:
- Repertorium van Kent, blz. 1
- Barthel & Klunker's Synthetic Repertory, deel 1, blz. 7
- Künzli's Repertorium Generale, blz. 1.

Muis boven de remedie
afkorting LYC
Remedie afkorting lyc staat voor Lycopodium clavatum.
Auteurs die gebruikt zijn als bronnen, zijn Bönninghausen, Gallavardin, Jahr and Knerr.
Dubbelklik op de remedie om meer gedetailleerde informatie over de remedie en de bronnen te
krijgen. Deze extra informatie wordt getoond in een afzonderlijk venster.
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Muis boven verwijzing
Contemptous
De rubriek waarnaar verwezen wordt is Mind; Contemptous.

Beperken van de getoonde informatie
Naast het wisselen tussen volledige en compacte weergave, is het mogelijk om het aantal getoonde remedies te beperken.
Dit doet u met de toetsen 1, 2, 3, of 4. Dit zal de weergegeven remedies beperken tot diegenen die minstens de graad 1, 2, 3, of 4
hebben. (Menu optie Beeld / Remedies / Alle graden, Knoppenbalk knop , menu optie Beeld / Remedies / Graad 2+, Knoppenbalk
knop , menu optie Beeld / Remedies / Graad 3+, Knoppenbalk knop , menu optie Beeld / Remedies / Graad 4, Knoppenbalk knop
, popup menu optie Remedies / Alle graden, popup menu optie Remedies / Graad 2+, popup menu optie Remedies / Graad 3+, popup
menu optie Remedies / Graad 4).
Een voorbeeld, weer met de rubriek Mind; Abusive:
Druk toets 4.
Alleen graad 4 remedies.
Druk toets 3.
Graad 3 en 4.

Druk toets 2.
Graad 2, 3 en 4.

Druk toets 1.
Alle remedies worden getoond.

Tekst grootte
Tekst kan kleiner en groter gemaakt worden. (Menu optie Beeld / Kleinere tekst, Knoppenbalk knop , menu optie Beeld / Standaard
tekstgrootte, Knoppenbalk knop , menu optie Beeld / Grotere tekst, Knoppenbalk knop , popup menu optie Kleinere tekst, popup
menu optie Standaard tekstgrootte, popup menu optie Grotere tekst).
Knop Actie
Maak tekst kleiner.
Originele tekst grootte.
Maak tekst groter.

Navigatie, gebruik van toetsenbord en muis
Navigeren door het boek kan gedaan worden met het toetsenbord, de muis, knoppenbalk, of het menu (Menu / Navigeer menu).
Bladeren met de muis is mogelijk bij een muis met een wieltje, om het schuifvlak dat in laptop computers is ingebouwd. Sommige
muizen hebben een wieltje dat alleen op en neer kan schuiven, sommige moderne muizen kunnen ook naar links en rechts schuiven.
Links/rechts schuiven kan uitgezet worden via de Voorkeuren instellingen in het menu, als u het niet handig vindt.
Knop Toetsenbord Muis
Boven
Schuif
omhoof
Onder
Schuif
omlaag
Shift-Boven ShiftSchuif
omhoog

Action
Vorige rubriek.
Volgende rubriek.
Vorige hoofdrubriek.
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Shift-Onder ShiftSchuif
omlaag
Alt-Boven
Alt-Onder
Links
Vorige
Pagina
Rechts
Volgende
Pagina
Shift-Links

Volgende hoofdrubriek.

Alt-Schuif Vorige rubriek op het gelijke niveau.
omhoog
Alt-Schuif Volgende rubriek op het gelijke niveau.
omlaag
Schuif
Vorige pagina.
links
Shuif
rechts

Volgende pagina.

ShiftSchuif
links
Shift-Rechts ShiftSchuif
rechts
Alt-Left

Vorige hoofdstuk.

Alt-Right
Shift-Cmd(toets)

Volgende hoofdstuk.
Spring terug in de geschiedenis.
Gebruik dit na het springen via een verwijzing naar een andere rubriek, om weer terug te
springen naar waar u vandaan kwam.
Spring vooruit in de geschiedenis.
Gebruikt in combinatie met de vorige optie. Deze twee werken zoals de knoppen die vaak
gebruikt worden in internet browsers, om heen en weer te springen tussen pagina's.
Snel openen van een hoofdstuk:
M - Mind
G - Generatities
etc., zie sneltoetsen in het menu voor meer toetscombinaties (Hoofdstuk menu).

Een rubriek kopiëren naar het klembord
Soms is het nuttig om een rubriek naar het klembord te kopiëren en vervolgens in te voegen in een andere toepassing, bijvoorbeeld een
tekstverwerker. (Popup menu optie Kopieer / Kopieer rubriekslabel, popup menu optie Kopieer / Kopieer rubriek en remedies).
U kunt de tekst van een een rubriek naar het klembord kopiëren met Cmd-C (Control-C).
Als u Cmd-C twee keer snel indrukt (binnen een seconde), dan wordt de rubriek samen met alle remedies gekopieerd.

Taal instelling
Afhankelijk van de programma editie en licentie, kunnen verschillende taal instellingen voor Complete Repertory beschikbaar zijn.
Beschikbare talen kunnnen geselecteerd worden via het menu of via de knoppenbalk. (Menu optie Boek / Taal / Boek Engels, popup
menu optie Taal / Boek Engels). (vlag knop, )
In de Praktijk editie kan een tweede taal gekozen worden (opties afhankelijk van uw licentie) om de rubriek tekst in een andere taal te
tonen.
Als voorbeeld Frans: (Menu optie Boek / Taal / Boek extra Frans, popup menu optie Taal / Boek extra Frans).
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Favoriete rubrieken
Mogelijk vindt u sommige rubrieken belangrijk, en andere niet zo belangrijk. Dit is vooral belangrijk wanneer u de Vinden module
gebruikt om rubrieken te zoeken.
Om extra nadruk te leggen op rubrieken die voor u van groter belang zijn, kunt u ze marken als favoriet.
Om een rubriek als favoriet te markeren, klikt u op de rubriek en markeert u deze. (Menu optie Boek / Rubriek is een favoriet, popup
menu optie Rubriek is een favoriet).
Een rubriek de gemarkeerd is als favoriet, wordt onderstreept weergegeven.
Hebt u eenmaal rubrieken als favoriet gemarkeerd, dan verschijnt er een extra veld in de Vinden module, om alleen te zoeken binnen uw
favoriete rubrieken.

Remedie filter
Het is mogelijk om de getoonde remedies te beperken.
In de knoppenbalk is een optie beschikbaar, waarmee u een groep remedies kunt selecteren.
Een aantal vaak gebruikte groepen is voorgedefinieerd (mineralen, planten, dieren, nosodes). Om een andere groep te kiezen, gebruikt u
de optie Andere... en een venster verschijnt waarin u een keuze kunt maken uit alle groepen uit het hoofdstuk Kingdoms & Families
(Rijken en Families).
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Gebruik het filter veld om snel de juiste groep te vinden:

Boek module standaard repertorium filters
Normaal toont de Boek module de volledige inhoud van het Complete Repertory.
Er zijn een paar standaard filters beschikbaar. U kunt deze selecteren via de menu balk, of met het popup menu op de randen van het
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boek. (Menu optie Boek / Boek selectie / Volledig, popup menu optie Boek selectie / Volledig).
Volledig

Toont het gehele repertorium, zonder filteren.

Klassiekers

Toont alleen rubrieken en remedies van klassieke auteurs. Dit beperkt het repertorium to
rubrieken uit de belangrijkste klassieke repertoria, en remedies uit boeken tot 1930.

Betrouwbare auteurs

Toon alleen auteurs die als de meest betrouwbare worden beschouwd, volgens George
Vithoulkas.

Kent rubrieken

Repertorium wordt beperkt to rubrieken die hun oorsprong hebben in Kent's repertorium.

Rubrieken uit Allen's
Repertorium wordt beperkt tot rubrieken die overgenomen zijn uit het Therapeutic Pocket Book
Therapeutic Pocket Book van Allen.
Zelf definieerbare filters kunnen worden gemaakt met de Master editie.
Wanneer een filter geselecteerd is, wordt de naam getoond in de titel van de boekweergave. Op deze manier kunt u eenvoudig zien welk
repertorium filter u gebruikt.
Merk op: Repertorium filters hebben alleen invloed op de inhoud van het Complete Repertory.
Indien uw licentie het gebruik van extra repertorium ondersteunt, of indien u zelf extra materiaal hebt toegevoegd, wordt een
filter niet toegepast op dat extra materiaal.
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Vinden module
De Vinden module openen
Ga naar de Vinden module door te klikken op de Vinden tab. (Menu optie Beeld / Vinden, ⌘-S).

Zoek velden
Aan de linkerkant van het scherm kunt u invullen wat u wilt vinden. (Een andere manier om aan te geven wat u wilt vinden is, door
gebruik te maken van het krachtige Vind veld onderin the venster, zie onderdeel Vind veld voor details over het gebruik van dit veld voor
krachtig en flexibel zoeken.)
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Tekst

Geef de tekstfragmenten waarnaar u wilt zoeken:
xyz
Ieder woord beginnend met xyz.
=xyz
Woord moet precies gelijk zijn aan xyz.
*xyz
Woord bevat xyz ergens in de tekst.
"abc xyz"
Tekst combinatie abc gevolgd door xyz.
abc + def
Zowel tekst abc EN def moeten voorkomen.
abc+def
Hetzelfde als hiervoor, de spaties zijn optioneel.
abc def
Hetzelfde als hiervoor, EN is de standaard.
(Een + wordt automatisch ingevoegd voor def.)
-abc
Tekst abc moet NIET voorkomen in de tekst.
Dit kan gecombineerd worden met =, * en "" zoals hierboven uitgelegd.
Voorbeelden:
-=morning
-*ation
-"from bed"
abc / def
Een van de teksten abc OF def moet voorkomen(spaties zijn optioneel).
Combinaties hiervan zijn mogelijk. Voorbeelden:
four/eight pm
(four OF eight), EN pm.
pm four/eight
Zelfde als hiervoor, de volgorde is niet belangrijk.
"rising from bed" morning De volgorde rising from bed, EN morning.
fear / anxiety crowd/people (fear OF anxiety) EN (crowd OF people).
(Een + wordt automatisch ingevoegd voor crowd)

Remedies

Geef de afkortingen van de remedies waarnaar u wilt zoeken. Klikken op de
knop die zich rechts van het
veld bevindt, opent een zoekvenster waarin u interactief de remedie kunt kiezen, voor het geval dat u de
afkorting niet uit het hoofd kent.
sep
Remedie sep
sep.

Hetzelfde als hiervoor, de schrijfwijze met een punt mag gebruikt worden, maar dit is niet
noodzakelijk (het is wel noodzakelijk in het Vind veld).

-sep

Remedie sep moet NIET voorkomen in de rubriek.

sep / nat-m

Een van de remedies sep OF nat-m

sep nat-m

Hetzelfde als hiervoor, OF is de standaard.
(Een / wordt automatisch ingevoegd voor nat-m)

sep/staph+natm/mag-m

(sep OF staph) EN (nat-m OF mag-m)

sep. staph. +
nat-m. mag-m.

Hetzelfde als hiervoor. (Een / wordt automatisch ingevoegd voor staph en voor mag-m)

Min. graad Geef de minimum graad voor remedies (1 tot 4).
Min. grootte Geef het minimum aantal remedies in een rubriek.
Max. grootte Geef het maximum aantal remedies in een rubriek.
Volledige
Symptomen

Beperk het zoeken tot volledige symptomen
Een volledig symptoom is een symptoom dat bestaat uit een Locatie, een Sensatie, en Modaliteiten or
Concommiterende symptomen.
Deze optie wordt uitsluitend gebruikt bij zoeken in het Complete Repertory. Andere repertoria zijn in het
algemeen niet voorzien van deze informatie.

Repertorium Deze option wordt alleen getoond indien uw licentie het gebruik van meerdere repertoria mogelijk maakt.
Het stelt u in staat om uitsluitend te zoeken in het repertorium dat geopend is in de Boek module, of an alle
beschikbare repertoria.
Hoofdstukken Klikken op de
knop die zich rechts van het veld bevindt, opent een venster waarin u interactief
hoofdstukken kunt kiezen.
Rubric types Klikken op de
knop die zich rechts van het veld bevindt, open een venster waarin u interactief rubriek
types kunt kiezen, zoals Tijd, Zijden, Locatie etc...
Indien uw licentie het gebruik van extra repertoria ondersteunt, merk a.u.b. op een extra repertorium vaak
niet aan rubrieken het onderscheid heeft toegekend van Tijd, Zijden, Locatie etc. Een selectie die un hier
maakt, wordt alleen toegepast op repertoria die hierop goed voorbereid zijn, zoals het Complete Repertory.
Het zoeken begint automatisch na het ingeven van de zoek criteria, het is niet nodig ergens op een knop te drukken.
Merk op dat voor teksten de standaard voor meerdere teksten EN is, maar voor remedies is dit OF.
De reden hiervoor is, dat bij het ingeven van meerdere tekst fragmenten u naar alle waarschijnlijkheid de te vinden resultaten wilt
beperken, terwijl bij meerdere remedies u waarschijnlijk een differentiaal diagnose wilt maken.
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Gevonden resultaten
De resultaten van een vinden verzoek worden getoond aan de rechterzijde van het venster.
De mate van detail hangt af van waarnaar gezocht werd. Als er naar remedies gezocht wordt, dan worden de gevonden remedies getoond
in het resultaat. Als er alleen naar teksten gezocht werd, dan worden geen remedies getoond.
In het kort, het resultaat richt zich op wat u naar gevraagd hebt, niet naar details waar u niet om gevraagd hebt.
De manier waarop het resultaat getoond wordt, heeft veel overeenkomsten met de Boek module.
Navigatie gebeurt met dezelfde toetsen, muis, knoppenbalk, of menu mogelijkheden.
De manier van weergeven wordt ook hier automatisch aangepast aan de grootte van het venster.
Tip: wissel tussen de weergave van remedies of het verbergen ervan, door op spatie te drukken, net als in de Boek module.
In de Vinden module is het tonen van remedies beperkt tot de niet al te grote rubrieken. Rubrieken met veel remedies tonen
alleen het aantal remedies dat ze bevatten.
In aanvulling op de navigatie mogelijkheden zoals in de Boek module, kunt u in de zoekresultaten direct naar de betreffende rubriek in
het boek springen, door op de gevonden rubriek te dubbelklikken.

Meer voorbeelden
Er is een een-op-een relatie tussen het invullen van gegevens in de hiervoor besproken velden en het gebruik van het Vind veld onderin
het venster.
Meer voorbeelden van het gebruik van de Vinden module worden gegeven in het onderdeel Vind veld.

Differentiële Diagnose in de Find module
In de Vinden module, laat Differentiële Diagnose tevens een lijst zien van relevante remedies voor alle rubrieken die gevonden zijn,
overeenkomend met een analyse. (Menu optie Beeld / Remedies / Toon DD remedies, Knoppenbalk knop , popup menu optie
Remedies / Toon DD remedies).
In dit voorbeeld, na het zoeken op during convulsions :
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Casus module
De Casus module openen
U opent de Casus module door te klikken op de Casus tab. (Menu optie Beeld / Casus, ⌘-D).

Met de Casus module kunt u patiëntendossiers aanmaken en beheren, voorschriften registreren, en analyses maken en beheren.
Werken met de Casus module lijkt op het werken met echter dossiers.
Casussen zijn georganiseerd in groepen, zoals u in werkelijkheid uw dossiers in verschillende kasten of laden zou bewaren. Eerst kiest u
de groep of groepen waarin u wilt werken.
Casussen uit de geselecteerde groepen worden getoond in een lijst, met een beknopte weergave van de patiëntgegevens, te weten naam
en geboortejaar. De casussen kunnen gefilterd worden door een of meerdere delen van de naam van de patiënt in te vullen in het Filter
veld onder de lijst.
Zodra een casus geselecteerd is in de lijst, wordt aan de rechterkant de dossiermap getekend.
De volgende stap is het openen van het dossier, maar we zullen eerst iets meer ingaan op het beheren van uw casussen.

Het selecteren van groepen en het maken van eigen groepen
U kunt de groepenkiezer zien als een archiefkast met daarin meerdere lades.
In dit plaatje, is de Patiënten lade geopend.
De standaard groepen zijn:
Patiënten
Alle casussen die gemarkeerd zijn als Patiënt in de casus
beschrijving (meer info verderop) en waarvan u de auteur bent.
Collega's
Alle casussen die gemarkeerd zijn als Patiënt in de casus
beschrijving en waarvan iemand anders de auteur is.
Studie
Alle casussen die gemarkeerd zijn als Studie. Dit zijn casussen die
niet direct betrekking hebben op een van uw patiënten, maar die u
persoonlijk gebruikt voor studiedoeleinden.
Seminars
Alle casussen die gemarkeerd zijn als Seminar. U gebruikt deze voor
casussen die u maakt bij seminar of trainingen.
Overigen
Alle casussen die onder geen enkele andere groep vallen.
Gearchiveerd Alle casussen die u hebt gearchiveerd.
Gearchiveerde casussen verschijnen niet langer in de overige
groepen.
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U kunt een of meerdere lades tegelijkertijd open hebben. Klik op een lade om hem te openen of te sluiten. Dubbelklikken op een lade
opent deze, terwijl alle anderen gesloten worden.
Twee lades zijn geopend.
De lijst laat alle casussen zien die gemarkeerd zijn als 'Studie' of als 'Seminar'.

Uiteraard zullen deze standaard groepen niet altijd overeenkomen met uw persoonlijke werkwijzen. Het aanmaken van nieuwe laden is
erg eenvoudig. Wanneer u de casus informatie aanpast, kunt u aangeven in welke groepen de casus thuishoort. U kunt de drie standaard
groepen 'Patiënt', 'Studie' of 'Seminar' gebruiken, maar u kunt ook uw eigen groepsnamen ingeven. Nieuwe lades worden dan
automatisch toegevoegd:
De lades Familie, Lesgeven en Werkgroep zijn automatisch toegevoegd, omdat deze
namen gebruikt zijn in de casus informatie van een van de casussen.

Het kiezen van de juiste casus
Alle casusses die in de geselecteerd groepen zitten worden getoond in de lijst. Als u iets invult in het Filter veld, wordt de lijst beperkt
tot die casussen die overeenkomen met deze tekst.
Een voorbeeld van het gebruik van het filter :

Het filter heeft krachtige opties om de juiste casus te selecteren. Het gebruikt dezelfde filtermogelijkeheden als het Vind veld gebruikt
voor tekst en remedies.
In de Casus module is tekst de naam zoals die in de lijst getoond wordt, en remedies zijn remedies die ooit aan de patiënt zijn
voorgeschreven (of juist nog NIET zijn voorgeschreven).
Voor meer informatie, zie onderdeel 'Vind' veld.
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Voorbeeld: Om te zoeken naar een patiënt met de naam John of Joseph, die ooit nux-v voorgeschreven heeft gekregen maar nog nooit
sulph, tik in:
john / joseph nux-v. -sulph.
(Let op het puntje na de remedie namen!).

Casus overzicht
Als u een casus geselecteerd hebt, wordt een gedeelte van de hierbij behorende informatie aan de rechterkant getekend.
Deze informatie bevat:
- Naam van de auteur van de casus.
- Patiënt informatie (naam, adres, geboortedatum).
- Een foto (indien aanwezig).
- Lijstje met de meest recente voorschriften.
Voorbeeld:

Aanmaken van een casus dossier
U kunt een nieuw casus dossier aanmaken door op de Nieuw knop te drukken. (Menu optie Casus / Nieuwe casus, control-N).
Dit opent een venster waarin u patiënt informatie kunt invoeren, evenals achtergrondinformatie bij de casus.

Wijzigen van casus gegevens
In het Patiënt gedeelte kun u de persoonlijke informatie invoeren die u van deze patiënt wilt opslaan. Druk op de Foto knop om een
afbeeldingbestand te selecteren met een foto (gif, jpeg of png formaat). De grootte van de foto wordt automatisch aangepast. Verwijder
een al aanwezige foto met de Wis knop.
Als u geboortejaar, maand, of dag niet weet, vul dan een 0 in.
In het geval dat de exacte geboortedatum niet bekend is, maar de patient alleen zijn huidige leeftijd geeft, kunt u de leeftijd invullen in
the veld Geboortejaar.
Als u het email adres van de patiënt heeft ingevuld, kunt u gemakkelijk een email sturen. (Menu optie Casus / Email patient).
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In het Casus gedeelte kunt u achtergrond informatie van deze casus opslaan, die geen betrekking heeft op de patiënt zelf.
In het Auteurs gegevens gedeelte kunt u de naam invullen van de persoon die deze casus gemaakt heeft. In de meeste gevallen zult u dit
zelf zijn, dus is uw naam al ingevuld (of druk op de Ik knop als u deze casus van iemand anders hebt ontvangen en u deze wilt
overnemen. De auteurs gegevens worden onder andere gebruikt om de casus te archiveren onder de Patiënten of Collega's groep.
In het Casus groepen gedeelte kunt kiezen uit standaard groepen, maar u kunt ook uw eigen groepen gebruiken (gescheiden door spaties
of komma's).
Het Achtergrond casus gedeelte is praktisch als deze casus bijvoorbeeld stamt uit een seminar, tijdschrift etc. en u wilt onthouden waar
het vandaan komt.
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Een Casus openen
U kunt een bestaande casus selecteren in de lijst door erop te klikken. Vervolgens opent u de casus door op de Open knop te drukken.
(Menu optie Casus / Open casus, control-O).
Ook kunt u dubbelklikken op de casus regel in de lijst.
Wanneer u een nieuwe casus hebt aangemaakt, wordt deze automatisch geopend.
Na het openen van de casus, ziet u de inhoud van het dossier. Deze bevat wat u ook in een echt patiëntendossier zou aantreffen, namelijk:
- een vel papier met patiënt informatie,
- een formulier met de voorschriften,
- een formulier met een overzicht van alle analyses in het dossier,
- een vel papier voor iedere analyse,
- een vel papier met achtergrond informatie over de casus.
Voorbeeld:
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U sluit een open casus door te klikken op het kleine pijltje
control-C, popup menu optie Sluit casus).

in de linkerboven hoek van het dossier. (Menu optie Casus / Sluit casus,

Voorschriften beheren
U kunt een nieuw voorschrift toevoegen door te dubbelklikken op de lege regel bovenaan het formulier met voorschriften. (Menu optie
Casus / Voorschrift toevoegen, control-X, popup menu optie Voorschrift toevoegen).
Een nieuw venster opent, waarin u informatie kunt invoeren over het voorschrift:

Als de maand of dag niet bekend zijn, vul daar dan gewoon een 0 in.
Verwijder een voorschrift door het te selecteren in de lijst, en dan Voorschrift verwijderen. (Menu optie Casus / Voorschrift verwijderen,
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popup menu optie Voorschrift verwijderen).
Verander een voorschrift door er op te dubbelklikken in de lijst. (Menu optie Casus / Voorschrift bewerken, popup menu optie
Voorschrift bewerken).

Analyses beheren
U voegt een nieuwe analyse toe via het menu, of door te dubbelklikken op de lege regel bovenaan het formulier met het overzicht van de
analyses. (Menu optie Casus / Analyse toevoegen, control-A, popup menu optie Analyse toevoegen).
Een nieuw venster verschijnt, waarin u informatie over de analyse kunt invullen:

Als de maand of dag niet bekend zijn, vul daar dan gewoon een 0 in.
Verwijder een analyse door hem te selecteren in de lijst, en kies dan Analyse verwijderen . (Menu optie Casus / Analyse verwijderen,
popup menu optie Analyse verwijderen).
Bewerk een analyse door erop te dubbelklikken. (Menu optie Casus / Analyse bewerken, popup menu optie Analyse bewerken).
Als u een kopie wilt maken van een bestaande analyse, gebruik Analyse dupliceren. (Menu optie Casus / Analyse dupliceren, control-D,
popup menu optie Analyse dupliceren).
Om een analyse te verplaatsen naar een andere casus, gebruikt u Analyse verplaatsen naar casus... (Menu optie Casus / Analyse
verplaatsen naar casus..., popup menu optie Analyse verplaatsen naar casus...).
Als u klikt op een van de analyses in de lijst, wordt deze degene die gebruikt wordt door de Analyse module (zie onderdeel Analyse).

Afdrukken
U kunt uw casus geheel of gedeeltelijk afdrukken. (Menu optie Casus / Afdrukken, ⌘-P, popup menu optie Afdrukken).
In een venster kunt u aangeven wat u wilt afdrukken:
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Voorblad

Als u deze optie aankruist, zal een voorblad afgedrukt worden met daarop de patiëntgegevens en een overzicht
van de voorschriften.
Huidige analyse
Kies deze optioe als u alleen de huidige analyse wilt afdrukken, met de instellingen zoals ze gebruikt zijn in de
Analyse module.
Alle analyses
Kies deze optie om alle analyses af te drukken.
Geen analyses
Kies deze optie als u geen enkele analyse wilt afdrukken (maar alleen het voorblad).
Analyse details
Als u deze optie aankruist, wordt de informatie afgedrukt die u bij iedere aanlyse heeft ingevuld (diagnose,
notities).
Rubrieken en remedies Als u deze optie aankruist, zal iedere analyse die wordt afgedrukt een overzicht bevatten van alle rubrieken en
hun remedies, die gebruikt zijn in de analyse.
Merk op dat, vanwege kopieerbeperkingen, op zijn hoogst 20 rubrieken zullen worden afgedrukt met hun
remedies. Zijn er meer dan 20 rubrieken, dan zullen de grootste rubrieken zonder hun remedies getoond worden.
Kleur
Druk af in kleur. Als u deze optie niet aankruist, wordt afdrukken geoptimaliseerd voor zwart-wit printers.
Druk af naar printer Kies deze optie om rechtstreeks naar de printer af te drukken.
Schrijf naar bestand Kies deze option om naar een PDF bestand te schrijven.
Klembord
Selecteer deze optie om een plaatje van de analyse op het klembord van de computer te plaatsen, om deze in te
voegen in een andere applicatie.
Plaatjes bestand
Selecteer deze optie om een plaatje van de analyse in een bestand te schrijven.

Paswoord bescherming
Uw patiëntgegevens kunnen bescherm worden tegen ongewenste toegang door anderen, wanneer U weg bent van uw computer.
Hiervoor kunt U een paswoord instellen. (Menu optie Casus / Casus database / Paswoord veranderen).
Als een paswoord ingesteld is, verschijnt een nieuwe knop in de Casus module.
Drukt U op die knop, dan wordt de Casus module onmiddellijk vergrendeld en het paswoord moet gegeven worden om het te
ontgrendelen.
Het is ook mogelijk om automatisch de casus module te vergrendelen, nadat U een bepaalde periode het programma niet gebruikt hebt.
De tijd voor automatische vergrendeling kan ingesteld worden in de Voorkeuren instellingen. (Menu optie Algemeen / Voorkeuren).
Zet U de tijd op 0 minuten, dan vindt er geen automatische vergrendeling plaats.
Wees voorzichtig met het zetten van een paswoord. Buiten U, kunt niemand het paswoord. Vergeet U het paswoord, dat is dat als het
verliezen van de sleutels van uw huis; U komt er niet meer in.

Archiveren en verwijderen
Casussen archiveren
Als u een casus niet langer in de lijst van uw casussen wilt zien, kunt u hem archiveren. (Menu optie Casus / Archiveer casus).
Na het archiveren van een casus, verschijnt deze in de groep Gearchiveerd.
Zolang hij gearchiveerde is, kunt u een casus gewoon openen. Maakt u enige verandering aan de casus, dan wordt deze automatisch
vanuit de groep Gearchiveerd teruggezet bij uw actieve casussen.
U kunt ook meerder oudere casussen archiveren. (Menu optie Casus / Archiveer oudere casussen, popup menu optie Archiveer oudere
casussen).
In het venster dat opent, kunt u een aantal maanden opgeven. Een lijst toont alle casussen die meer dan het gegeven aantal maanden
geleden gearchiveerd zijn. Vervolgens kunt u alle in de lijst geselecteerde casussen archiveren.

Verwijderen van een casus bestand
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Als u een casus bestand niet langer wilt bewaren, kunt u het verwijderen. (Menu optie Casus / Verwijder casus).
Een casus kan pas verwijderd worden als deze gearchiveerd is.
Het is ook mogelijk om oudere gearchiveerde casussen automatisch te laten verwijderen. Hiervoor is een optie beschikbaar in de
Voorkeuren instellingen. Standaard worden gearchiveerde casussen niet automatisch verwijderd.

Automatische reservekopieën
Hebt u onbedoeld een casus bestand verwijderd, dan kunt u het terughalen vanaf een reservekopie. (Menu optie Casus / Casus database /
Herstel casus vanuit backup).
Reservekopieën worden automatisch gemaakt.
Ieder dag, voor de laatste maand.
Iedere maand, voor het laatste jaar.
Na een jaar worden reservekopieën permanent verwijderd.
Merk op dat reservekopieën bewaard worden lokaal op uw computer.

Casussen delen
Casussen delen met collega's
In veel gevallen wilt u misschien een casus of analyse delen met een collega, medestudent, leraar, of deze op een internet forum plaatsen.
Complete Dynamics biedt u de mogelijkheid om een casus te exporteren, volledig of gedeeltelijk, naar een bestand. Dit bestand kunt u
dan aan uw collega geven, en kan op zijn/haar computer geïmporteerd worden. Uw collega hoeft hiervoor geen licentie voor de Praktijk
Editie te hebben, met de gratis Browser Edition kan het bestand ook ingelezen en bekeken worden.
Delen van een casus can ook anoniem gedaan worden, om de privacy te garanderen van uw patiënt en uzelf.
Hoe het exporteren en importeren in zijn werk gaat, wordt verderop beschreven. Eerst kijken we naar een andere belangrijke
mogelijkheid van Casussen delen.

Synchroniseren van casussen tussen meerdere computers
Wanneer u voor uw praktijk meer dan één computer gebruikt, wilt u waarschijnlijk de casus gegevens gesynchroniseerd houden tussen
de verschillende computers. Op deze manier hebt u altijd up-to-date casus gegevens waar u ook aan het werk bent.
Met Casussen delen, beschikt u over twee krachtige methoden om casussen van een computer over te halen naar een andere.
De eenvoudigste manier is om een volledige kopie van uw casus database te maken op de ene computer en deze te importeren op de
andere.
Hiermee worden alle casus gegevens van de andere computer overschreven.
Deze exporteer optie kan ook gebruikt worden om een regelmatige reservekopie van uw casus database te maken.
Een meer geavanceerde manier is, om op de ene computer alleen de gewijzigde casussen te exporteren en deze vervolgens te importeren
op de andere computer. In dit geval worden de nieuwe en gewijzigde gegevens op de andere computer toegevoegd of samengevoegd. Dit
krachtige synchronisatie mechanisme werkt zelfs wanneer een casus op beide computers is gewijzigd!

Exporteren van een enkele casus
Om een enkele casus te exporteren, opent u de Casus module en selecteert de casus die uw wilt exporteren.
Gebruik dan de menu optie Exporteer huidige casus... (Menu optie Casus / Delen / Exporteer huidige casus..., control-Y, popup menu
optie Delen / Exporteer huidige casus...).
Een venster opent, waarin u kunt selecteren welke delen van de casus u wilt exporteren:
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Gegevens van auteur Als u deze optie uitschakelt, wordt uw naam niet meegenomen in de export.
Gegevens van patiënt Als u deze optie uitschakelt, wordt de patiënt anonieum gemaakt. Alleen het geslacht en geboortejaar vande
patiënt worden gebruikt.
Als u deze optie inschakelt, worden alle gegevens van de patiënt meegenomen in de export.
Notities van casus
With this option checked, your case background information is included in the export. (Casus achtergrond,
notities, and groepen).
Voorschriften
Met deze optie ingeschakeld, worden de voorgeschreven remedies meegenomen in de export.
Analyses
U kunt voor iedere analyse beslissen of u deze wilt exporteren of niet. Klik op een regel om de selectie aan of uit
te zetten. De knoppen Allemaal een Geen kunnen gebruikt worden of alle of geen enkele te selecteren, om zo het
selecteren gemakkelijker te maken.
Paswoord
Als u hier een waarde invoert, wordt het export bestand afgeschermd met een paswoord. Om het te kunnen
importeren moet iemand het paswoord kennnen. Wij raden het gebruik van een paswoord aan voor alle gegevens
die u exporteert, behalve voor anonyme casussen die u wilt publiceren op internet.
Bent u klaar, druk dan op de OK knop. U wordt vervolgens gevraagd om de naam van bestand en de plaats waar u dit wilt opslaan.
Een standaard naam is al ingevuld, maar u kunt iedere naam gebruiken die u wilt.

Exporten van een enkele analyse
Om een enkele analyse te exporteren, opent u de casus en selecteert u de analyse die u wilt exporteren.
Gebruik dan de menu optie Exporteer huidige analyse... (Menu optie Casus / Delen / Exporteer huidige analyse..., popup menu optie
Delen / Exporteer huidige analyse...).
Een venster opent, waarin u kunt selecteren welke gegevens uit de casus geëxporteerd moeten worden samen met de analyse:

Voor de betekenis van de velden, zie de beschrijving hierboven.

Exporteren van meerdere casussen
U kunt meerdere casussen samen exporteren in een enkel bestand. (Menu optie Casus / Delen / Exporteer meerdere casussen..., popup
menu optie Delen / Exporteer meerdere casussen...).
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In de lijst met casussen, selecteer diegenen die u wilt exporteren door erop te klikken.
U kunt een reeks casussen in een keer selecteren door de muis erover heen te slepen.

Importeren van een casus of analyse
Als iemand u een bestand heeft gegeven met de export van een casus of analyse, dan kunt u dit eenvoudig importeren met de menu optie
Importeer. (Menu optie Casus / Delen / Importeer..., control-I, popup menu optie Delen / Importeer...).
Er wordt u dan gevraagd welk bestand u wilt importeren.
Na het kiezen van het bestand, wordt het geïmporteerd in uw casus database. Als het bestand afgeschermd is met een paswoord, dient u
eerst het juiste paswoord in te geven.
U vindt een geïmporteerde casus terug onder de groep Collega's. Indien de casus anoniem geëxporteerd was (dus zonder auteur), dan
vindt u hem terug in de groep Overigen. Na het openen van de casus, kunt eenvoudige de casus informatie veranderen, of een analyse
verplaatsen naar een van uw eigen casussen. (Menu optie Casus / Analyse verplaatsen naar casus...).

Uw volledige casus database exporteren
Wanneer u uw volledige casus database exporteert, kan deze uitsluitend geïmporteerd worden op een computer met een licentie die op
naam staat.
Om uw volledige casus database te exporteren, gebruikt u menu optie Exporteer volledige Casus Database. (Menu optie Casus / Delen /
Exporteer volledige Casus Database..., popup menu optie Delen / Exporteer volledige Casus Database...).
A venster opent, waarin u een paswoord kunt ingeven om het bestand af te schermen (sterk aanbevolen).

Na het drukken op de OK knop wordt gevraagd om een bestandsnaam en -locatie.
Breng het bestand over naar een andere computer, en doe daar Importeer. (Menu optie Casus / Delen / Importeer..., control-I).

Exporteren van gewijzigde casussen
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Exporteren van gewijzigde casussen in de meest flexibele manier om casus informatie te synchroniseren tussen meerdere computers.
Om wijzigingen te exporteren, kiest u menu optie Exporteer gewijzigde casussen. (Menu optie Casus / Delen / Exporteer gewijzigde
casussen..., popup menu optie Delen / Exporteer gewijzigde casussen...).
Een venster opent, waarin u kunt aangeven wat gesynchroniseerd moet worden:

Standaard wordt de laatste synchronisatie datum ingevuld. Wilt u alle wijzigingen sinds een bepaalde datum synchroniseren, verander
dan eenvoudig de ingevulde datum en tijd.
Om een overzicht te krijgen van de casussen die in de export zullen worden opgenomen, drukt u op de knop Details.... U krijgt dan een
lijst te zien met de casussen en het tijdstip waarop ze voor het laatst gewijzigd zijn.

Importeren van gewijzigde casussen
De gewijzigde casusses kunnen geïmporteerd worden op een andere computer. (Menu optie Casus / Delen / Importeer..., control-I,
popup menu optie Delen / Importeer...).
Na het kiezen van het bestand, opent een venster met informatie over de handelingen die bij de synchronisatie uitgevoerd zullen worden:

Het belangrijkste deel hierin is de meest linkse kolom. In deze kolom kunnen vier verschillende woorden staan:
Nieuw
Vervang

De casus is niet aanwezig in de lokale database. Er zal een nieuwe aangemaakt worden.
De casus is niet gewijzigd in de lokale database, maar de versie in het export bestand is nieuwer. De lokale casus zal
overschreven worden met de nieuwe informatie.
Samenvoegen De casus is gewijzigd op beide computers. De informatie in het export bestand wordt samengevoegd met de informatie in
de lokale database. Bestaande informatie wordt niet overschreven, maar nieuwe informatie wordt eraan toegevoegd.
Negeer
Deze casus lijkt niet gewijzigd. Er wordt niets mee gedaan.
U kunt de voorgestelde aktie voor ieder van de casussen in de lijst wijzigen. Selecteer een aantal casusses door op ze te klikken, en druk
dan op een van de knoppen Negeer, Nieuw, Vervang, of Samenvoegen. De knop Herstel zet alle akties terug op hun oorspronkelijke
waarde.
Aangepaste instellingen worden in een opvallende kleur getekend, om te laten zien dat hun instelling afwijkt van de voorgestelde:
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Wanneer een aktie expliciet op Nieuw gezet wordt, dan wordt de casus als nieuwe casus toegevoegd, ook als al een soortgelijke casus
aanwezig is in de lokale database. U kunt dit doen is situaties waarin u twijfelt; na de import ziet u twee casussen met dezelfe naam, die
u dan zelf kunt vergelijken. Normaal gesproken is dit nooit nodig, de optie Samenenvoegen zal geen enkele informatie wissen.
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Analyse module
Snel aan de slag
Voor de ongeduldigen onder u...
We raden u sterk aan om de Help onderdelen over analyse te lezen, want met een klein beetje achtergrondinformatie zal uw werk veel
efficiënter worden.
Wilt u dit later lezen en nu gelijk aan de slag gaan, dan zal deze inleiding u in een paar minuten op weg helpen.

Beginnen met een Casus, of niet?
In veel gevallen wordt een analyse gemaakt omdat deze gerelateerd is aan een patiënt en u de analyse wilt bewaren voor later.
In dit geval is het raadzaam om eerste een casus aan te maken, of een bestaande casus te openen, want uw analyse wordt dat gelijk op de
juiste plaats bewaard.
Is een eenmaal een casus geopend, dan kan daar eenvoudig een analyse aan toegevoegd worden.
Voor gedetailleerde informatie over het beheren van casusssen en analyses, zie het onderdeel Casus module.
Wilt u alleen maar een snelle analyse doen, zonder de context van een echte casus, dan opent u geen casus en een standaard casus wordt
automatisch aangemaakt (met de naam Naamloze casus) en de analyse wordt daarin bewaard. Deze analyse krijgt dan als naam de
datum van vandaag.

Rubrieken toevoegen
Een rubriek toevoegen aan een analyse is erg gemakkelijk.
Kies eerst de rubriek in de Boek module. Een rubriek is geselecteerd als hij met een helder gele kleur gemarkeerd is.
Druk dan op de Enter toets. (Menu optie Casus / Rubriek toevoegen, control-R).
Om de juiste rubriek te vinden, kan de Vinden module u helpen.

Samenvatting
Menu optie
Actie
(Menu optie Casus / Nieuwe casus, control-N).
Maak een nieuwe casus, zonder analyses.
(Menu optie Casus / Analyse toevoegen, control-A). Voeg een analyse toe aan de geopende casus.
(Menu optie Casus / Symptoom toevoegen, control-S). Voeg een symptoom toe aan de analyse.
(Menu optie Casus / Rubriek toevoegen, control-R). Voeg een rubriek toe aan de analyse.
Doe dit vanuit de Boek of Vinden module, na het selecteren van een rubriek.

Analyse maken
De Analyse module openen
Ga naar de Analyse module door te klikken op de Analyse tab. (Menu optie Beeld / Analyse, ⌘-R).
Ervan uitgaande dat u al een casus geopend en een analyse geselecteerd hebt, zal het venster er ongeveer zo uitzien:
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Het venster is verdeeld in twee gedeelten:
- de symptomen en rubrieken die in de analyse gebruikt worden,
- het resultaat van de analyse.
We bespreken ze beiden in detail, en beginnen met de eerste.
Merk op dat de voorbeelden die hier gebruikt worden, onderdeel zijn van de demonstratie casussen die u kunt vinden onder de 'Overigen'
groep van de Casus module. U kunt vrijelijk met deze voorbeelden experimenteren. Iedere keer dat u Complete Dynamics opnieuw
opstart, zullen de originele demonstratie casussen teruggeplaatst worden onder de groep 'Overigen'.

Symptomen versus Rubrieken
Nadat u alle informatie van de patiënt verzameld hebt, is de traditionele benadering om in het repertorium te gaan zoeken naar rubrieken
die overeenkomen met de situatie van de patiënt.
Het grote nadeel van deze benadering is, dat voor sommige van de symptomen van de patiënt een enkele repertorium-rubriek nodig is,
terwijl het voor andere symptomen nodig is om meerdere rubrieken te gebruiken om de klacht goed de benoemen. Wanneer meerdere
rubrieken gebruikt worden om een symptoom in uit te drukken, zullen traditioneel de remedies die bij dit enkele symptoom horen sterker
meegeteld worden, zodat het symptoom in de analyse een overdreven waardering krijgt ten opzichte van de andere symptomen.
Bovendien drukt de patiënt zijn symptomen niet uit in repertorium-taal. Een verzameling repertorium-rubrieken is daarom niet een
werkelijk goede weergave van de klachten van de patiënt, vooral als er geen rubrieken gevonden konden worden die de symptomen
100% eenduidig dekken.
Complete Dynamics lost deze problemen op door een onderscheid te maken tussen Symptomen en Rubrieken.
Eerst kunt u de Symptomen, zoals u ze geanalyseerd hebt, toevoegen. Daarna kunt u repertorium-rubrieken koppelen aan deze
Symptomen.
De Analyse module kan automatisch de analyse resultaten compenseren voor het feit dat sommige Symptomen uitgedrukt zijn in weinig
rubrieken, terwijl voor andere een groot aantal rubrieken gebruikt is. U bent dus volledig vrij in de keuze hoeveel rubrieken u meent
nodig te hebben om zo zuiver mogelijk de symptomen van de patiënt weer te geven in rubrieken, zonder dat uw analyse resultaten erdoor
verstoord worden!
Symptomen zijn de taal van de Patiënt - Rubrieken zijn de taal van het Repertorium.
Er zijn meer voordelen aan het gebruik van Symptomen. Aangezien symptomen de taal van de patiënt zijn, is het gemakkelijker om een
gewicht toe te kennen aan een Symptoom, zonder het gewicht van iedere gebruikte rubriek te moeten instellen (wij noemen dit
Symptoom Gewicht en Rubriek Gewicht, ze worden op een andere plaats uitgelegd). Er zijn nog meer voordelen, maar die ontdekt u op
z'n tijd zelf.
Uiteraard is voor het maken van een snelle analyse wat overbodig werk om eerst Symptomen aan te maken en dan pas de Rubrieken
eraan te koppelen. In zo'n geval maakt u gewoon geen Symptomen. Alle Rubrieken worden dan automatisch onder een standaard
Symptoom geplaatst, zonder dat u hier iets van merkt.
Een voorbeeld. Hieronder ziet u twee plaatjes uit de Demo case Andrew, één zonder en één met het gebruik van Symptomen:

Complete Dynamics

36

De variant met Symptomen is veel overzichtelijker!

Symptomen maken en Rubrieken toevoegen
Aan een Analyse van een geopende Casus kan een Symptoom toegevoegd worden. (Menu optie Casus / Symptoom toevoegen, control-S,
popup menu optie Symptoom toevoegen).
Om een Symptoom te verwijderen (en alle Rubrieken die eraan gekoppeld zijn), selecteert u het in de lijst met de muis of de
pijltjestoetsen, daarna drukt u op de Delete toets. (Menu optie Casus / Geselecteerde verwijderen, popup menu optie Geselecteerde
verwijderen).
U kunt de details van een Symptoom bewerken door er op te dubbelklikken. (Menu optie Casus / Symptoom bewerken, popup menu
optie Symptoom bewerken).
Een Rubriek wordt altijd toegevoegd vanuit de Boek of Vinden module. (Menu optie Casus / Rubriek toevoegen, control-R, popup menu
optie Rubriek toevoegen aan analyse). Selecteer een Rubriek en druk op de Enter toets. (Menu optie Casus / Rubriek toevoegen, controlR).
De Rubriek wordt dan toegevoegd aan het Symptoom dat geselecteerd is als het 'huidige' symptoom in de lijst.
U kunt zien welk Symptoom dit is, in de knoppenbalk aan de bovenkant van het venster:

U kunt in de knoppenbalk ook snel een ander Symptoom kiezen, om daar de Rubriek aan toe te voegen. Als er geen Symptomen zijn
gedefinieerd, ziet u de tekst 'Algemene symptomen'.
U verwijdert een Rubriek uit de Analyse door het in de lijst te selecteren en op de Delete toets te drukken. (Menu optie Casus /
Geselecteerde verwijderen).

Organiseren van Symptomen en Rubrieken
U kunt de volgorde waarin Symptomen worden weergegeven zelf veranderen. Als u een Symptoom geselecteerd hebt in de lijst, kunt u
het verplaatsen. (Menu optie Navigeer / Verplaats omhoog, Knoppenbalk knop , menu optie Navigeer / Verplaats omlaag,
Knoppenbalk knop ).
Symptomen kunnen automatisch gesorteerd worden met een aantal menu opties in het popup menu:
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Een Rubriek kan verhuisd worden naar het volgende of vorige Symptoom met dezelfde menu opties en knoppenbalk knoppen.
Binnen een Symptoom zijn de Rubrieken altijd gesorteerd in de volgorde waarin zij voorkomen in het Boek.

Resultaten
De resultaten van een Analyse
Zodra de Symptomen en Rubrieken zijn toegevoegd aan de Analyse, is het tijd om naar de resultaten te kijken.
De resultaten worden getoond in de rechterhelft van het venster.
Er zijn in beginsel twee manieren om te kijken naar de resultaten:
- een overzicht van meerdere resultaten, gebaseerd op dezelfde analyse.
- een gedetailleerd overzicht van een enkel analyse resultaat.

Het overzicht van meerdere analyse resultaten bekijken
U kont een overzicht krijgen van meerdere analyse resultaten. (Menu optie Analyse / Eenvoudige lijst, Knoppenbalk knop
Het ziet er ongeveer zo uit:

).

De standaard analyse methoden
De standaard resultaten in dit plaatje hebben de volgende betekenis:
Standaard
Kleine middelen

Dit is het standaard analyse resultaat, gebaseerd op zorgvuldig gekozen standaard instellingen.
In dit resultaat, wordt aan kleine remedies meer gewicht toegekend dan aan grote remedies
(polychresten). Dit compenseert voor het ongelijkmatig voorkomen van remedies in het repertorium.
Polychresten worden niet helemaal weggelaten uit de analyse, maar hun dominantie wordt
gecompenseerd.

Kleine rubrieken

In dit resultaat, wordt aan rubrieken met weinig remedies meer gewicht toegekend dan aan rubrieken
met veel remedies. Op deze manier dragen meer karakteristieke rubrieken meer bij dan de meer
algemene rubrieken.
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Bönninghausen

In deze analyse wordt een remedie geteld op basis van het voorkomen ervan in gerelateerde rubrieken in
het repertorium.
Bönninghausen analyse maakt voornamelijk gebruik van de grotere en meer algemene rubrieken. Ook
is correctie van polaire rubrieken belangrijker. Meer informatie, zie Analyse - Bönninghausen.
Eenvoudig optellen Dit is de meest eenvoudige optelmethode, zoals in vroeger tijden met een potlood en papier gedaan
werd. Voor alle rubrieken in de analyse, wordt simpelweg de graad van de remedies bij elkaar opgeteld.
Selecteren welke analyse methodes gebruikt worden
Misschien bent u niet altijd geïnteresseerd in alle standaard analyse methodes die Complete Dynamics u biedt.
U kunt zelf beslissen welke analyses getoond worden, en in welke volgorde.
U kunt dit veranderen in de Voorkeuren instellingen. Zie onderdeel Voorkeuren voor meer informatie.
Analyse details
Als u naar de resultaten in bovenstaand plaatje kijkt, dan valt het u misschien op dat er helemaal geen getallen getoond worden. Het
enige dat u ziet is een balkje achter iedere remedie, dat het relatieve belang van de remedie toont. De remedies staan gesorteerd in
volgorde van belang. Hoe korter het balkje, hoe minder belangrijk de remedie is in het getoonde resultaat.
Als u de muis over een remedie beweegt, wordt gedetailleerde informatie getoond in het berichtenbalkje onderin het venster.
Beweegt u de muis bijvoorbeeld over chin, dan toont het berichtenbalkje het volgende:

Dit betekent dat het regel 4 is, chin staat voor remedie China officinalis, het heeft een relatief belang van 45% ten opzichte van de hoogst
scorende remedie (coff), en dat de remedie voorkomt in 8 van de getelde rubrieken in 3 symptomen.
Merk op dat in het analyse resultaat 'Eenvoudig optellen', de relatieve score de som van gradaties is voor de betreffende remedie. In alle
andere analyse resultaten wordt aan de hoogste remedie de score 100 gegeven, en alle andere getallen zijn relatief ten opzichte van deze
hoogste waarde.
Als u er de voorkeur aan geeft getallen in de resultaten te zien, kunt u drukken op de knoppenbalk knop. (Menu optie Analyse / Toon
getallen, Knoppenbalk knop ).
Het resultaat zal er dan zo uitzien:

In bepaalde gevallen wilt u de resultaten misschien niet sorteren in volgorde van belangrijkheid, maar in eerste instantie volgens het
aantal symptomen en rubrieken waarin een remedie voorkomt.
U kunt dan drukken op de knoppenbalk knop , betekenend 'Sorteer analyse op aantal symptomen/rubrieken' . (Menu optie Analyse /
Sorteer op aantal, Knoppenbalk knop ).
Al voorgeschreven remedies
Het kan vaak handig zijn om snel te herkennen welke remedies al eerder aan een patiënt zijn voorgeschreven.
Alle remedies die al voorgeschreven zijn, worden gemarkeerd met een stip achter de naam.
De relatie vinden tussen rubrieken en remedies
U kunt heel snel de relatie vinden tussen rubrieken en remedies, door op een rubriek te klikken of op een remedie in de resultaten.
De corresponderende remedies of rubrieken worden dan gemarkeerd.
Voorbeeld: Door te klikken op de rubriek Mind; sensitive, oversensitive; noise, to; painfull sensitiveness to wordt het volgende getoond
in het resultaten gebied.
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U ziet in een oogopslag welke remedies er in deze rubriek voorkomen!
Voorbeeld: Door te klikken op remedie sulph wordt het volgende overzicht van Symptomen en Rubrieken getoond:

En in een oogopslag ziet u in welke rubrieken sulph voorkomt. Bovendien wordt de geselecteerde remedie gemarkeerd in de overige
analyses, zodat u direkt het relatieve belang in de verschillende analyses kunt zien.
Tot zover het overzicht van meerdere analyses. Laten we nu eens kijken naar het gedetailleerde overzicht van een enkel analyse
resultaat...

Het gedetailleerde overzicht van een enkel analyse resultaat bekijken
Een meer gedetailleerd overzicht van een enkele analyse kan getoond worden in een Tabel of Raster weergave, afhankelijk van uw
voorkeur. (Menu optie Analyse / Tabel, Knoppenbalk knop , menu optie Analyse / Raster, Knoppenbalk knop ).
De Tabel ziet er ongeveer zo uit:
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Het Raster ziet er ongeveer zo uit:

In dit overzicht ziet u de relatie tussen rubrieken en remedies in een enkele grafiek. Vanzelfsprekend kan dit maar getoond worden voor
een enkele analyse tegelijk.
Onder het rooster ziet u een keuzevakje, waarmee u kunt schakelen tussen de beschikbare analyse resultaten.
De blokjes of balletjes geven aan dat de remedie voorkomt in een rubriek:
Graad 1
Graad 2
Graad 3
Graad 4
Als u met de muis over een balletje beweegt, krijgt u extra informatie over de remedie in deze specifieke rubriek, met inbegrip van auteur
informatie. Deze informatie wordt weer getoond in het berichtenbalkje onderin het venster. Beweegt u de muis over het blauwe balletje
op het kruispunt van coff en Mind; cheerfulness, dan krijgt u de volgende informatie te zien:

Wilt u nog meer details, dubbelklik dan op het balletje om de volledige informatie getoond te krijgen in een apart venster:
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U kunt de muis over een remedie naam bovenaan de resultaten bewegen op meer informatie te krijgen, net zoals in het overzicht van
meerdere analyse resultaten hiervoor. Evenzo kunt u rubrieken en remedies markeren door er op te klikken:

En uiteraard kunt u de knoppenbalk knoppen

en gebruiken om getallen te tonen en de sorteervolgorde te veranderen.

Een remedie opzoeken in het analyse resultaat
In bepaalde situaties wilt u niet alleen de hoogst scorende middelen in een analyse zien, maar wilt u weten waar een bepaald middel
voorkomt in de resultaten.
Hiervoor hoeft u alleen maar de afkorting van de remedie in te typen in het veld Lokaliseer remedie onder aan de analyse resultaten.
De analyse wordt zonodig opnieuw getekend, en slaat daarbij een deel van de resultaten over om zeker te stellen dat uw gezochte
remedie in beeld komt.
De gezochte remedie wordt automatisch gemarkeerd, zodat u hem gemakkelijk kunt vinden.
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In plaats van het veld Lokaliseer remedie gebruiken, kunt u ook klikken op de grafiek met resultaten en eenvoudig daarin de remedie
afkorting intypen.
Drukt u in dit geval op de Escape toets, dan wordt de selectie gewist.

Filteren van analyse resultaten
Filteren van resultaten volgens families
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Normaal toont het analyse resultaat alle remedies.
U kunt het resultaat beperken tot remedies die deel uitmaken van een bepaald Rijk, Familie, of andere groep.
Om dit te doen, maakt u een keuze uit het lijstje in de knoppenbalk:

Een aantal vaak gebruikte groepen is voorgedefinieerd (mineralen, planten, dieren, nosodes). Om een andere groep te kiezen, gebruikt u
de optie Andere... en een venster verschijnt waarin u een keuze kunt maken uit alle groepen uit het hoofdstuk Kingdoms & Families
(Rijken en Families).

Wanneer U de optie Voeg permanent aan lijst aankruist, dan wordt de geselecteerde groep permanent toegevoegd aan de standaard
groepen in de lijst. De volgende keer dat U het programma start, staat de groep dan weer in de lijst. Wilt u deze later alsnog verwijderen,
selecteer dezelfde groep dan via de Ander... optie, en deselecteer de optie.

Gevorderde onderwerpen
Het verfijnen van uw analyse
Nu u de basis onder de knie hebt van het maken van een analyse en het interpreteren van de resultaten, is het tijd voor wat meer
gevorderde onderwerpen die u in staat stellen de analyse te verfijnen in overeenstemming met uw interpretatie van de informatie van de
patiënt.
De onderwerpen die we zullen behandelen zijn:
- Toekennen van gewichten.
- Balanceren van symptomen.
- Polaire rubrieken en contra indicaties.
- Rubrieken groeperen.
- Rubriek overzicht.
- Filteren van resultaten volgens families.
Diverse handelingen kunnen uitgevoerd worden op meerdere geselecteerde regels tegelijk.

Gewichten toekennen
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Aan ieder Symptoom en iedere Rubriek kan een Gewicht toegekend worden. Net zoals u een zeker belang kunt toekennen aan een
symptoom van uw patiënt, of zoals een remedie in het repertorium een graad heeft, kunt u een belang toekennen aan Symptomen en
Rubrieken.
Door een hogere waarde toe te kennen, wordt het Symptoom of de Rubriek zwaarder meegeteld in het analyse resultaat.
En door een gewicht van 0 toe te kennen, wordt het Symptoom of de Rubriek volledig genegeerd bij de telling in de analyse.
Om een gewicht te zetten, kiest u eerst een Symptoom of een Rubriek door er met de muis op te klikken, of er met de pijltjestoetsen naar
toe te navigeren.
Nu zijn er meerdere manieren om het gewicht te zetten:
- toets 0 (Menu optie Casus / Gewicht / Negeer, Knoppenbalk knop ).
- toets 1 (Menu optie Casus / Gewicht / Gewicht normaal, Knoppenbalk knop ).
- toets 2 (Menu optie Casus / Gewicht / Gewicht x2, Knoppenbalk knop ).
- toets 3 (Menu optie Casus / Gewicht / Gewicht x3, Knoppenbalk knop ).
- toets 4 (Menu optie Casus / Gewicht / Gewicht x4, Knoppenbalk knop ).
Het volgende voorbeeld toont een analyse waarin Gewichten worden gebruikt (alleen als demonstratie)

U ziet de knoppenbalk aan de linkerkant. De knoppen geven het ingestelde Gewicht van het Symptoom of de Rubriek weer.
Het X-teken voor een Symptoom of Rubriek geeft gewicht 0 aan, het is uitgesloten van de analyse.

Balanceren van symptomen
Balanceren van Symptomen is een geavanceerd analyse hulpmiddel, dat compenseert voor het gebruik van veel/weinig Rubrieken in een
Symptoom. Als Balanceren aan staat (wat normaal het geval is), kunt u zoveel Rubrieken aan een Symptoom koppelen als u nuttig vindt
zonder dat dit de analyse verstoort.
Bij traditionele analyse methoden moest u zorgvuldig selecteren welke rubrieken u in een analyse gebruikte, omdat wanneer u een groot
aantal rubrieken gebruikte om een symptoom uit te drukken, de remedies die overwegend bij dat ene symptoom horen de analyse zouden
gaan domineren. Op dezelfde manier zouden, als u een enkele rubriek gebruikte, de middelen uit die rubriek onvoldoende bijdragen aan
het resultaat, vergeleken bij rubrieken die gebruikt werden voor andere symptomen.
Met het Balanceren van Symptomen ingeschakeld, wordt ieder Symptoom geteld volgens het eraan toegekende Gewicht (zie Toekennen
van gewichten hierboven), ongeacht of u er een enkele Rubriek aan gekoppeld hebt of bijvoorbeeld 10.
Balanceren van Symptomen wordt aan/uit geschakeld met de knoppenbalk knop
(Menu optie Analyse / Balanceer symptomen, Knoppenbalk knop ).

, die u aan de rechterkant van het venster vindt.

Laten we eens naar een voorbeeld kijken. In de volgende analyse wordt een groot aantal rubrieken gebruikt om een hoofdpijn in uit te
drukken. Als Balanceren niet gebruikt wordt, domineert Glonoinum het resultaat, terwijl met Balanceren aan Natrum Muriaticum beter
tot z'n recht komt.
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Analyse resultaat:
Zonder balanceren

Met balanceren

Opmerking: Balanceren van Symptomen heeft geen invloed op de eenvoudige analyse Eenvoudig optellen.

Polaire rubrieken en contra indicaties
Polaire rubrieken zijn twee rubrieken die een tegenovergestelde betekenis hebben.
Als voorbeeld nemen we een eenvoudige casus, waarin oorspronkelijk coff was voorgeschreven:

Onder Generalities, zien we twee rubrieken die een polaire rubriek hebben:
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- amel - agg.
- desires - aversion.
Het is mogelijk om deze polaire rubrieken in de analyse te gebruiken door te drukken op de knoppenbalk knop , die u aan de
rechterkant van het venster vindt. (Menu optie Analyse / Polaire rubrieken, Knoppenbalk knop ).
Nu worden onder de beide rubrieken amel en desires, hun polaire rubrieken getoond.
Het resultaat van de analyse verandert ook, omdat de waarden waarmee de remedies geteld worden gecorrigeerd worden voor de
waarden in de polaire rubrieken.

Remedie coff is nu rood gekleurd, omdat deze in de analyse contra geïndiceerd is.
Een contra indicatie is een situatie waarin een remedies in een rubriek voorkomt in een lage graad (1, 2, of in het geheel niet), maar in de
polaire rubriek in een hoge graad (3 of 4).
Een meer uitgebreid voorbeeld vindt u in de volgende Bönninghausen stijl analyse:
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Rubrieken groeperen
Groeperen van Rubrieken past u toe wanneer u twee of meer Rubrieken wilt tellen alsof zij samen een enkele Rubriek waren.
Er zijn twee manieren om Rubrieken te groeperen:
- Kruizen. Alleen remedies die in ALLE rubrieken voorkomen worden gebruikt.
- Samenvoegen. Remedies die in minstens EEN VAN DE rubrieken voorkomen worden gebruikt.
Voorbeelden van groeperen
Kruizen van rubrieken kan nuttig zijn wanneer er geen rubriek in het repertorium is die precies het symptoom van de patiënt dekt, maar
alleen meer algemene rubrieken.
Bijvoorbeeld een patiënt vertelt dat tijdens koorts hij angstig is 's morgens in bed. Het repertorium heeft geen rubriek Mind; anxiety;
morning; bed, in; fever, during. Maar in plaats daarvan zijn er twee meer algemene rubrieken Mind; anxiety; morning; bed, in en Mind;
anxiety; fever heat; during. Door deze twee rubrieken te kruizen, wordt een nieuwe gegroepeerde rubriek gemaakt die alleen de remedies
bevat die voorkomen in beide rubrieken.
Combineren van rubrieken kan handig zijn wanneer het symptoom van de patiënt niet precies gevonden wordt, maar alleen meer
specifieke symptomen.
Neem bijvoorbeeld een verlangen naar pizza. Wat is het dat de patiënt zo lekker vindt aan pizza? Misschien het deeg (farinaeous food),
tomaten, salami, ansjovis, kaas, of olijven? Het kan nuttig zijn om een aantal van dergelijke specifieke rubrieken te combineren, zonder
de analyse formules te verstoren met meerdere specifieke rubrieken die niet echt belangrijk zijn in relatie tot de belangrijkste klachten
van de patiënt.
Maken van rubriek groepen
Als voorbeeld, een casus met stekende hoofdpijnen tijdens het lopen, en angst voor diverse diersoorten:

We willen de twee Rubrieken die samen de hoofdpijn beschrijven Kruizen. Selecteer rubriek Head; pain; stitching door erop te klikken
en druk dan op knoppenbalk knop . (Menu optie Casus / Groeperen / Groepeer met andere rubrieken..., Knoppenbalk knop , popup
menu optie Groeperen / Groepeer met andere rubrieken...).
Een venster verschijnt, waarin de u de rubrieken kunt selecteren die gekoppeld moeten worden aan de gekozen rubriek.
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Bovenaan, selecteer optie Kruizen. Selecteer rubriek Generalities; walk, walking; during en druk op de OK knop.

Voor de tweede groep zullen we meervoudige selectie gebruiken. Selecteer de drie rubrieken uit Mind; fear en druk op

.

Selecteer nu optie Samenvoegen en druk op de OK knop.

De resulterende lijst met rubrieken wordt nu:
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Om de samenstelling van een groep te veranderen, klikt u op de eerste rubriek van de groep en drukt op . In het venster kunt u
rubrieken aan en uit schakelen door op ze te klikken. U kunt ook een enkele rubriek uit een groep verwijderen door hem te selecteren en
dan te drukken op . (Menu optie Casus / Groeperen / Groepering verwijderen, Knoppenbalk knop , popup menu optie Groeperen /
Groepering verwijderen). Om een groep in zijn geheel te ontbinden, selecteert u op de eerste rubriek van de groep en drukt dan op .
(Menu optie Casus / Groeperen / Groepering verwijderen, Knoppenbalk knop , popup menu optie Groeperen / Groepering
verwijderen).
Er zijn twee menu opties die u helpen om snel een groep te maken, zonder rubrieken te hoeven selecteren in het venster, zoals hiervoor
getoond.
U kunt eerst twee of meer rubrieken selecteren, en ze dan Combineren. (Menu optie Casus / Groeperen / Combineer geselecteerde
rubrieken, popup menu optie Groeperen / Combineer geselecteerde rubrieken).
U kunt eerst twee of meer rubrieken selecteren, en ze dan Kruizen. (Menu optie Casus / Groeperen / Kruis geselecteerde rubrieken,
popup menu optie Groeperen / Kruis geselecteerde rubrieken).
Hoe rubriek groepen gebruikt worden in de analyse
Bij het kruizen van meerdere rubrieken, bevat de groep alleen die remedies die voorkomen in alle rubrieken in de groep. De graad van
een remedie zal de laagste zijn van de graden van de remedie in alle rubrieken.
Bij het combineren van meerdere rubrieken, bevat de groep de remedies uit alle rubrieken bij elkaar. De graad van een remedie zal de
hoogste zijn van de graden van de remedie in alle rubrieken.

Rubriek overzicht
Soms in het handig om een overzicht te hebben van alle rubrieken die in een analyse gebruikt zijn, samen met hun remedies.
Ook wilt u soms zien welke remedies overblijven als u een aantal rubrieken groepeert.
Om een overzicht te krijgen van alle rubrieken kiest u menu optie Toon overzicht rubrieken. (Menu optie Casus / Toon overzicht
rubrieken, control-V, popup menu optie Meer / Toon overzicht rubrieken).
De Vinden module opent, en toont het volgende:
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Classificatie van symptomen
Inleiding tot Symptoom Classificatie
Samuel Hahnemann's Organon en Chronische Ziekten laten ons zien dat Hahnemann zijn remedies niet selecteerde op basis van het
geheel van symptomen zoals we dat aantreffen in de huidige toestand van de patiënt. Hij classificeerde zorgvuldig de symptomen van de
patiënt in een aantal categorieën en baseerde zijn voorschrift op deze classificatie.
Hahnemann's classificatie is beschikbaar, evenals een aantal vrij te gebruiken groepen (A, B, C, D en E) voor eigen gebruik.
Classificatie opties, beschikbaar in de knoppenbalk aan de linkerkant van het venster:
Symbool Naam
Psora

Betekenis
De basis verstoringen.
Organon 6e editie § 80 (psorisch miasma).
Incident
Biografisch incident, dingen die de patiënt van buitenaf overkomen en die een belangrijke invloed
op hem hebben gehad.
Acute ziekten.
Organon § 72 (externe invloeden).
Epidemisch Ziekten die overgedragen worden door een uitwendige verwekker; de griep, Legionella, SARS,
Mazelen en anderen. (Tussen-ziekten).
Organon § 73 (epidemische ziekten).
Acuut
Ziekte-uitingen die van binnenuit komen, opgeroepen door een incident, een prikkeling van
miasmatisch buitenaf. Klachten zijn heftig.
Organon § 73 (voorbijgaande oplaaiingen van latente psora).
Erfelijke
Die ziekten die voorkwamen in het voorgeslacht, en genetisch doorgegeven werden aan de patiënt.
belasting
Iatrogeen
Medicijngebruik en vaccinaties.
Organon § 74.
Sycose
Besmetting met Gonorroe.
Organon § 79 (sycotisch miasma).
Syfilis
Besmetting met Syfilis.
Organon § 79 (syfilitisch miasma).
Groep A
Naar eigen smaak te gebruiken.
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Groep B

Naar eigen smaak te gebruiken.

Groep C

Naar eigen smaak te gebruiken.

Groep D

Naar eigen smaak te gebruiken.

Groep E

Naar eigen smaak te gebruiken.

De classificatie kan toegepast worden om het niveau van Symptomen, maar ook op individuele Rubrieken.
Het zetten van een classificatie op een Symptoom, pas automatisch deze instelling toe op all Rubrieken die in dit Symptoom voorkomen.
Iedere instelling op een Rubriek wordt dan niet meer gebruikt.
Zie ook de Demo casus Simple classification example.
Remedie filter en classificatie
Wanneer classificatie van Symptomen of Rubrieken gebruikt wordt in een analyse, worden de remedies voor iedere analyse automatisch
gefilterd. Dit filtered wordt gedaan in overeenstemming met de informatie die we vinden in Hahnemann's geschriften.
Voor Psora zijn de remedies: alle mineralen en nosodes, plus Lach, Lyc, Sep, behalve Merc.
Voor Incident, Acuut Miasmatisch, Epidemie zijn de remedies: alle planten en dieren, plus Merc, Ars, Ant-c.
Voor Iatrogeen, de remedies die we vinden in de rubrieken Intoxication after medicaments, en Ailments from vaccination.
Voor Erfelijke belasting zijn de remedies: alle nosodes.
Voor de andere groepen worden alle remedies getoond.
Klemborden
De classificaties A-B-C-D-E kunnen ook gebruikt worden als klemborden. Door deze toe te kennen aan Symptomen of individuele
Rubrieken, kunnen eenvoudig meerdere manieren gemaakt worden om naar de analyse resultaten te kijken.
Meer informatie
De hierboven gegeven informatie over classificatie is beperkt.
Uitstekende informatie over het gebruik van Hahnemann's classificatie kan (onder andere) gevonden worden op de web site
www.klassiekehomeopathie.nl

Meervoudige Views
U weet nu hoe u een analysis moet maken. U weet ook hoe u de instellingen kunt verfijnen, gebaseerd op uw interpretatie van de
symptomen in het betreffende geval.
U hebt mogelijk gewichten toegekend aan symptomen of rubrieken. U hebt misschien classificaties aan ze toegekend. U hebt een
analyseformule gekozen om het belang van de remedies in rubrieken te bepalen. En misschien hebt u de resultaten gefilterd op een
bepaald natuurrijk, zoals 'planten'.
Als deze instellingen hebben u geholpen om het beste resultaat uit de analysis te krijgen, gebaseerd op uw interpretation van de casus.
Maar het is uw interpretatie, uw visie op de symptomen van de patient. Deze symptomen zijn onveranderlijk, het zijn de geobserveerde
feiten die u verzameld en uitgekozen hebt. Wat voor mening u ook moge hebben, de geobserveerde symptomen zijn de werkelijkheid
waarmee gewerkt moet worden. (Organon §18)
Maar, u overweegt misschien om deze zelfde symptomen vanuit een ander perspectief te beschouwen, ze op een andere manier te
interpreteren. U kunt natuurlijk de instellingen van de analyse aanpassen en zien wat er vervolgens gebeurt. Maar dan is uw
oorspronkelijk analyse veranderd en om die terug te zien moeten de aangepaste instellingen weer teruggezet worden op wat ze eerst
waren.
Om u in staat te stellen om de instellingen van een analyse aan the passen, zonder de oorspronkelijke instellingen the verliezen, hebben
we Meervoudige Views gemaakt.

Wat is een Analyse View?
Een Analyse View is het totaal van de instellingen die u kunt toepassen op een analyse.
Gewichten
Classificatie
Symptomen Balanceren
Polaire correctie
Analyseformule
Bijvoorbeeld 'Kleine middelen'
Remedie filter
Bijvoorbeeld 'Planten'
U kunt meerdere Views maken, die elk hun eigen instellingen hebben.
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Als voorbeeld, kijk in Demo case Andrew, analyse Multiple views.

Een View aanmaken
U kunt een nieuwe View aanmaken via het menu of de knoppenbalk. (Menu optie Analyse / Beeld / Voeg een View toe, Knoppenbalk
knop , popup menu optie Beeld / Voeg een View toe).
De nieuwe View is een kopie van de huidige View, met precies dezelfde instellingen. Veranderingen die u maakt in de nieuwe View zijn
exclusief voor die View. Alle andere Views blijven precies zoals ze al waren.
Als u wilt, kunt u eventueel een naam geven aan de nieuwe View.
Merk op dat alle Views precies dezelfde collectie symptomen en rubrieken gebruiken. De situatie van de patient is dezelfde, het is uw
interpretatie die verschilt in iedere View.
U kunt eenvoudig naar een andere View overschakelen via het menu. (Menu optie Analyse / Beeld / Standard, Knoppenbalk knop
popup menu optie Beeld / Standard).
U kunt ook kiezen middels de knoppenbalk.

,

Als u een View niet langer wilt gebruiken, dan kunt u deze verwijderen. (Menu optie Analyse / Beeld / Verwijder de huidige View, popup
menu optie Beeld / Verwijder de huidige View).
U kunt altijd de naam veranderen die u aan een view hebt gegeven. (Menu optie Analyse / Beeld / Hernoem de huidige View, popup
menu optie Beeld / Hernoem de huidige View).
U kunt ook de volgorde veranderen waarin de Views getoond worden. (Menu optie Analyse / Beeld / Verplaats de huidige View naar
links., popup menu optie Beeld / Verplaats de huidige View naar links.).

De analyse resultaten bekijken van iedere View
Het analyse resultaat gebied, aan de rechterkant van het scherm, toont de analyse resultaten voor de geselecteerde View. Schakelt u over
naar een ander View, dan veranderen de resultaten voor die View.
U kunt ook naar alle View resultaten samen kijken. (Menu optie Analyse / Meervoudige Views, Knoppenbalk knop
Dat ziet er zo uit:

).

Het is net als de Lijst weergave voor een analyse, maar toont een lijst per View.
Bovenaan ziet u een korte samenvatting van de instellingen per View.
De analyse die geselecteerd is in de Tabel weergave.
Als de analyse de classificatie gebruikt, de analyse formule die gebruikt is.
Het remedie filter dat gebruikt is.
Een klein icoontje voor iedere analyse instelling die gebruikt is.
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Bönninghausen
Enige informatie over de Bönninghausen analyse
De Bönninghausen analyse methode maakt geen gebruik van een speciaal repertorium, het werkt net zoals andere analyses met het
Complete Repertory. Alle rubrieken in de oude Bönninghausen repertoria zijn al verwerkt in het Complete Repertory.
De Bönninghausen analyse in een methode die u gebruikt wanneer de symptomen van de patiënt daarom vragen, het heeft niets te maken
met een speciaal repertorium, maar met het gebruik van meer algemene rubrieken, die ook in andere repertoria gevonden kunnen worden.
Het verschil zit 'em in de manier waarop de berekeningen uitgevoerd worden.
In plaats van alleen zien hoe een remedie in een rubriek staat, wordt meer nadruk gelegd op het voorkomen van een remedie in
gerelateerde rubrieken in andere delen van het repertorium.
De berekening die gebruikt wordt is:
- Negeer de graad van de remedie, zoals deze getoond wordt in de rubriek.
- In plaats daarvan, gebruik een graad die bepaald wordt op basis van de graad in gerelateerde rubrieken.
- Geef meer belang aan een remedie als deze voorkomt in meerdere gerelateerde rubrieken in verschillende hoofdstukken uit het
repertorium (zoals Mentaal, Hoofd, Generaliteiten etc.).
- Maak correcties voor de remedie in polaire rubrieken (bijv. beter - slechter, of verlangen - afkeer).
In de Bönninghausen analyse methode, zult u in het algemeen meer algemene en grotere rubrieken gebruiken.
Een mengvorm van kleinere specifieke rubrieken en grotere algemene rubrieken is bij deze methode niet zinvol.

Analyse sjablonen
Wanneer U een nieuwe analyse maakt, bevat deze nog geen Symptomen of Rubrieken.
Maar in veel situaties gebruikt u mogelijk overkomende Symptomen voor overeenkomende casussen.
On dit gemakkelijker te maken, kunt u analyse sjablonen maken. Een analyse sjabloon is een begin voor een nieuwe analyse, met daarin
een aantal voorgedefinieerde onderdelen. Dat kunnen Symptomen zijn, maar ook veel gebruikte repertorium rubrieken.

Een analyse maken op basis van een sjabloon
Om een nieuwe analyse te maken, moet u eerst een casus maken of een bestaande casus openen. Zie Een casus bestand maken en Een
casus openen.
U kunt een nieuwe analyse maken volgens een sjabloon. (Menu optie Casus / Analyse toevoegen volgens sjabloon, control-T).
Er verschijnt een venster, waarin u een sjabloon kunt kiezen:
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Wanneer u een sjabloon selecteert, wordt een voorbeeld hiervan getoond in de onderste helft van het venster.

Uw eigen analyses sjablonen maken
Het maken van eigen analyse sjablonen is erg eenvoudig.
Alle sjablonen zijn opgeslagen in een speciale casus, genaamd Analysis templates. U vindt deze in de groep Overigen, bij de casus Demo
case - Andrew.
In deze casus kunt u zelf nieuwe analyses maken, zoals u dat gewend bent in ander casussen. De notities die u toevoegt aan de analyse,
zullen als beschrijving van het sjabloon gebruikt worden. Opent u de casus Analysis templates, dan ziet u snel hoe het werkt!
Hebt u al in een ander casus en analyse die u wilt gebruiken als nieuw sjabloon, dan kunt u deze analyse dupliceren en het duplicaat dan
verplaatsen naar de casus Analysis temptaties. (Menu optie Casus / Analyse dupliceren, control-D, menu optie Casus / Analyse
verplaatsen naar casus...).

Sjablonen delen met anderen
U kunt uw analyse sjablonen met uw collega's delen, op dezelfde manier als waarop u analyses deelt. Voor details, zie onderdeel
Casussen delen.
Export bestanden kunnen ook eenvoudig via internet gedeeld worden!
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Materia Medica module
De Materia Medica module openen
Ga naar de Materia Medica module door te klikken op de MM tab. (Menu optie Beeld / Materia Medica, ⌘-M).

Selecteren van een remedie
U kunt de afkorting van de gewenste remedie ingeven in het veld in de knoppenbalk. Klikken op de
knop die zich rechts van het veld
bevindt, opent een zoekvenster waarin u interactief de remedie kunt kiezen, voor het geval dat u de afkorting niet uit het hoofd kent.

Selecteren van een book
Na het selecteren van een remedie, kunt u een van de Materia Medica bronnen selecteren, weergegeven aan de linkerkant van het scherm.
Indien de remedie niet in een boek voorkomt, wordt de titel ervan is grijs weergegeven.

Wilt u de maximale ruimte gebruiken om te lezen, dan kunt u de index verbergen met de knop
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Remedie index
Om een overzicht te krijgen van alle remedies die beschikbaar zijn in een book, opent u het popup menu op de boektitel. (Popup menu
optie Index).

Er wordt dan een lijst getoond met alle remedies in het boek. U kunt het boek open bij de remedie, door te klikken op de naam van de
remedie.
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Beschikbare boeken en Internet sites
In de Materia Medica modules zijn verschillende boeken beschikbaar. De beschikbaarheid kan variëren, afhankelijke van uw licentie en
taal instellingen.
De Materia Medica module integreert diverse internet websites die remedie informatie verschaffen. De beschikbaarheid van deze
websites hangt af van uw taal instellingen.
Merk a.u.b. op dat de inhoud van Internet websites geen deel uitmaakt van Complete Dynamics, maar alleen getoond wordt als extra
service.
Sommige websites vragen u mogelijk een betaling voor de toegang tot informatie. Dit is uitsluitend beleid van de betrokken website en
heeft geen enkele relatie met uw licentie van Complete Dynamics.

Omgekeerde Materia Medica
De Omgekeerde Materia Medica laat u de belangrijkste symptomen uit het repertorium zien voor de gekozen remedie, zoals deze
worden gevonden in het Complete Repertory.
Er vindt geen menselijke interpretatie plaats, zoals u dat bij de gangbare Materia Medica zien, de Omgekeerde Materia Medica is
volledig gebaseerd op de expertise zoals die is opgeslagen in het repertorium.
Om van een symptoom naar de rubriek in de Boek module te gaan, hoeft u er alleen maar op te dubbelklikken.
De meer belangrijke symptomen worden groter weergegeven dan de minder belangrijke, zodat u eenvoudig het relatieve belang kunt
onderscheiden van de verschillende symptomen.
U kunt de resultaten aanpassen met de volgende knoppen:
Minder symptomen.
Meer symptomen.
Filter In de filter lijst kunt u criteria selecteren voor de rubrieken die in de Omgekeerde Materia Medica getoond worden:
Automatisch
Een automatische selectie wordt gemaakt van de meest relevante rubireken.
Bevestigde Symptomen Alleen remedies in graad 3 or 4 worden gebruikt. Deze geven symptomen aan die in de
praktijk bevestigd zijn.
Volledige Symptomen Alleen volledige symptomen worden gebruikt. Symptomen zijn 'volledige' wanneer ze
minstens 3 verschillende soorten informatie bevatten. Voorbeeld: Tijd + Plaats + Uitstralen.
Bevestigd & volledig Allen bevestigde en volledige symptomen worden getoond.
Rode-draad symptomen Geeft prioriteit aan symptomen die op overeenkomende wijze voorkomen in andere delen
van het repertorium.
Unieke rubrieken
Toont alleen rubrieken waarin de remedies als enige voorkomt.
Differentiële Diagnose aan/uit. Indien aan, toont andere belangrijke remedies voor het symptoom.

Alternatieve remedies in de Omgekeerde Materia Medica
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Na het indrukken van de
knop in de knoppenbalk, worden diverse andere remedies achter de symptomen getoond: (Menu optie Beeld
/ Remedies / Toon DD remedies, Knoppenbalk knop , popup menu optie Remedies / Toon DD remedies).

Bij ieder symptoom worden ten hoogste 7 alternatieven getoond.
In het voorbeeld ziet u soms 7 extra remedies, maar soms ook minder. Dit komt omdat remedies van een bepaalde graad alleen getoond
worden wanneer ALLE remedies met die graad getoond kunnen woren.
Dus als u remedies met graad 4 en met graad 3 ziet, dan betekent dit dat er geen andere remedies met graad 4 of 3 zijn, maar mogelijk
nog wel met graad 2 of 1 die niet getoond worden.
Als u helemaal geen andere remedies ziet, dan bevat de rubriek waarschijnlijk 8 remedies of meer met dezelfde graad, of er zijn helmaal
geen alternatieven beschikbaar.

Aanvullende Materia Medica
Aanvullende Materia Medica boeken, gemaakt door andere gebruikers, kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan Complete Dynamics.
Een Materia Medica boek is opgeslagen in een bestand, dat gedeeld kan worden met andere gebruikers. Om het boek te installeren,
kopieert u het bestand naar de map Complete Dynamcis, onder uw Documenten map. Stop Complete Dynamics en start het programma
opnieuw. Het nieuwe boek wordt dan automatisch zichtbaar in uw MM module.
Voor het zelf aanmaken van Materia Medica boeken hebt u een licentie nodig voor de Master editie.

Materia Medica snelle weergave
Het kan erg handig zijn om de Materia Medica tekst van meerdere boeken bij elkaar te zien.
Het Materia Medica snelle weergave venster toont de tekst van diverse meer compacte Materia Medica boeken bij elkaar. (Menu optie
Beeld / Materia Medica snelle weergave, popup menu optie Materia Medica snelle weergave).
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Het venster blijft open totdat U het nadrukkelijk sluit. Op deze manier kunt U altijd snel remedies vergelijken. Een andere remedie wordt
gemakkelijk geselecteerd door op de naam van de remedie te klikken, ergens in de modules Boek, Vinden, of Analyse.
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Remedie informatie
Gedetailleerde remedie informatie
Laten we, als voorbeeld, eens kijken naar de rubriek Generalities; Food and drinks; apples; desires:

Wilt u meer weten over een remedie in een rubriek, dan is de gemakkelijkste manier om de muis over de remedienaam te bewegen en
naar het berichtenbalkje onderin het venster te kijken.
Wanneer de muis boven ANT-T geplaatst wordt, is het bericht:

U weet nu niet alleen dat Antimonium de derde graad heeft (door de manier waarop het getekend is), maar ook dat de volledige naam
Antimonium tartaricum is en dat het in deze rubriek staat omdat de genoemde auteurs het vermeld hebben.
Om nog meer informatie te krijgen, dubbelklikt u op ANT-T.
Dit opent het Geneesmiddel informatie venster:

Voorkomen in gerelateerde rubrieken
Gerelateerde rubrieken zijn rubrieken die een relatie hebben met de rubriek waarvan u de informatie bekijkt.
In dit voorbeeld zijn dit de rubrieken:
Generalities; Food and drinks; cool things, like apples, desires
Generalities; Food and drinks; apples, desires; water, with desire for cold
Deze beide rubrieken bevatten ook de remedie ant-t.
Hoe hoger het voorkomen in gerelateerde rubrieken, en hoe hoger de gemiddelde graad in deze rubrieken, hoe meer belang toegekend
kan worden aan deze remedie in deze rubriek.

Bronnen
Toont alle bronnen die ertoe hebben bijgedragen dat de remedie hier vermeld staat. Dit bevat minstens de auteursnaam, titel van boek of
tijdschrift, en jaar van publicatie.
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Auteur nummers
Als u in the verleden met MacRepertory gewerkt hebt, bent u mogelijk gewend aan het gebruik van auteur nummers in plaats van
namen.
In de voorkeuren kunt u dan de optie Auteur nummers inschakelen. Zie onderdeel Voorkeuren voor details.
Het geneesmiddel informatie venster toont dan ook de auteur nummers:
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Spring-naar field
Doel
Het Spring naar veld links onderin het venster, wordt gebruikt om snel naar een rubriek in het repertorium te springen.
U kunt het gebruiken om snel naar een bekende rubriek te springen.
Weet u niet precies welke rubriek u zoekt, gebruik dan het Vind veld; het Spring naar veld helpt u om heel snel te springen als u al
precies weet waar u moet zijn.

Verplaatsen van toetsenbord focus
Om te zorgen dat het Spring naar veld toetsen ontvangt, moet het eerst geselecteerd worden.
Door een of twee keer op de Tab toets te drukken, wordt de invoer focus verplaatst naar het Spring naar veld. (Menu optie Beeld /
'Spring naar' veld, ⌘-J).
Om onmiddelijk terug te springen naar het boek, drukt u op de Enter toets.
U kunt uiteraard ook met de muis op het veld klikken.
Veld heeft wel toetsenbord focus

Veld heeft niet de focus

Gebruik van het veld
In het Spring naar veld voert u eenvoudig de eerste letters in van de rubriek waar u naartoe wilt springen. Delen van rubrieken worden
gescheiden door een spatie.
In het bovenstaande voorbeeld wordt gesprongen naar de rubriek Mind; Fear, dogs of.
U hoeft slechts het minimum aantal letters in te voeren dat nodig is om ieder onderdeel van de rubriek te herkennen. In dit voorbeeld zou
het genoeg zijn om m fe dog in te geven.
Terwijl u typt, wordt teruggekoppeld hoe uw invoer begrepen wordt, in een veld direct onder het Spring naar veld.
En terwijl u typt, wordt met iedere letter het book onmiddelijk geopend op de bijbehorende plaats.
In het kort: als de toetsenbord focus op het boek staat, druk dan Tab, voer een aantal letters in om naar de rubriek te gaan, en druk Enter
om de focus weer op het boek te zetten. Met een klein beetje oefening is deze navigatie uiterst krachtig.
Laten we de rubriek Mind; Fear; dogs, of als voorbeeld nemen, en zien wat er gebeurt terwijl u typt.
De eerste m wordt geïnterpreteerd als mind. Tussen haakjes ziet u de 3 alternatieven die ook met een m beginnen.
Merk op dat het deel van het woord dat herkend is, in het groen getekend is (de m in mind, mouth, male, mirilli's themes).

Na het indrukken van de spatiebalk is dit gedeelte compleet. Mind is de bevestigde optie uit 4 mogelijkheden.

Nu wordt met het tweede deel van de rubriektekst begonnen. f wordt geïnterpreteerd als forenoon, de eerst mogelijke optie.

Maar we zoeken niet naar forenoon, dus typen we nog een letter erbij. Nu wordt fear geselecteerd, met behoorlijk wat alternatieven.
Puntjes achter woorden (bijvoorbeeld fed..., feeling...) geven aan dat de tekst eigenlijk langer is (fed, desires to be / feeling, loss of), maar

Complete Dynamics

63

de extra woorden zijn weggelaten om de ruimte te gebruiken om meer alternatieven te tonen.

Nogmaals spatie indrukken, en de keuze is bevestigd.

d intypen leidt tot daytime only.

do brengt u bij doctors.

En dog geeft u waar u naar toewilde. En het boek is meteen geopend bij Mind; Fear; dogs, of.

Druk op Enter en u bevindt zich daar waar u naartoe wilde gaan!
Merk op: dogs, of is volledig in groen geschreven. Dit is omdat het de enig mogelijke interpretatie van dog is in deze context.
mind is getekend met alleen de eerste m in groen, omdat er alternatieven zijn die ook beginnen met m.
fear is getekend met twee groene letters, omdat fe uniek is. De alternatieven feces, fed, feeling, feigning etc beginnen ook met fe.

Fouten maken is menselijk
Natuurlijk kent u niet het hele repertorium uit uw hoofd. Dat kan geen mens.
Dus is het nogal waarschijnlijk dat u zo af en toe vergissingen zult maken en iets intypt wat niet klopt.
Bijvoorbeeld, u wilt gaan naar de rubriek Mind; delusions; lions.
Die rubriek bestaat niet, want de juiste rubriek is eigenlijk Mind; delusions; cats, felines, sees; lions.
Dus typt u in m delu lion

U ziet nu dat lion in het rood getekend is, omdat er geen passende rubriek is.
Geen zorgen, schakel gewoon om naar zoeken door te drukken op de knop
tussen de Spring naar en Vind velden.
Deze kopieert de tekst van het Spring naar veld naar het Vind veld en start ogenblikkelijk een zoekopdracht voor u.
De Vinden module toont nu de rubrieken waar u mogelijk naar op zoek was:

Dubbelklik op de eerste rubriek en het boek opent daar waar u wilt zijn.

De boek module
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Wanneer u een rubriek selecteert in de Boek module, wordt het Spring naar veld automatisch ingevuld voor deze rubriek. Zo wordt het
voor u gemakkelijker om gerelateerde rubrieken te vinden.
Voorbeelden:
Wanneer u de rubriek Mind; fear; dogs, of; attacking him, in delirium selecteert, dan wordt in het Spring naar veld automatisch min fear
dog att ingevuld.
Selecteert u de rubriek Generalities; food and drinks; cold; drinks, water; agg., dan wordt ingevuld gen foo cold dri agg.
Voor ieder deel van de rubrieksnaam worden minstens 3 letter gebruikt. Vaak zijn 1 of 2 al genoeg, maar voor de herkenbaarheid is het
beter iets meer te laten zien.
Wanneer 3 letter niet genoeg zijn, worden er automatisch meer gebruikt om de rubriek te onderscheiden van andere.
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Vind veld
Krachtig en gemakkelijk te gebruiken zoekveld
Het Vind veld rechts onderin het venster helpt u met efficiënt, krachtig en snel zoeken.

In dit veld kunt u alle zoektermen invoeren die u ook kunt gebruiken in de losse velden (zie onderdeel Vinden module).
Maar het Vind veld kan effectiever zijn, omdat u alles kunt invoeren en wijzigen wat u wilt vinden, zonder te wisselen tussen meerdere
velden.
Dit kan zeer, zeer snel werken.
Er zijn alleen een paar dingetjes die u even moet weten. Eigenlijk is het eenvoudig te leren, want iedere keer dat u een zoekopdracht
invoert in de velden van de Vinden module, wordt het Vind veld automatisch ingevuld met de juiste manier om in dat veld hetzelfde te
bereiken. Dit werkt twee kanten op, alles wat u in het Vind veld invoert wordt in de losse velden ingevuld, op de manier zoals het
geïnterpreteerd is.

Wat het Vind veld zo krachtig maakt is, dat u alles kunt invoeren in de volgorde die u zelf wilt. Dus als u teveel rubrieken vindt, typt u
gewoon nog wat meer om de resultaten meer te beperken. U kunt sommige dingen zelfs meerdere malen invoeren, de laatste telt dan
(graad, rubrieksgrootte).
U kunt zelfs combinaties maken tussen het gebruik van het Vind veld en de losse velden. De veranderingen op de ene plaats worden
automatisch op de andere plaats doorgevoerd.
Hier zijn de regeltjes:
Tekst
Tekst fragmenten worden automatisch geïnterpreteerd als tekst, zoals u die zou invoeren in het losse Tekst veld.
Hetzelfde gebruik van /, + en - is hier van toepassing (zie voorbeelden in het onderdeel Vinden module).
In het bovenstaande voorbeeld wordt gezocht op het woord menses in combinatie met een van de woorden before of during.
Remedies Remedie afkortingen moeten afgesloten worden met een puntje.
In het Remedies veld is dit optioneel, maar hier moet het puntje erachter om verwarring te voorkomen tussen tekst fragmenten
en remedie afkortingen. (Voorbeeld van verwarring: sep zou zowel sepia als separation kunnen opleveren).
Hetzelfde gebruik van /, + en - is hier van toepassing (zie voorbeelden in het onderdeel Vinden module).
In het bovenstaande voorbeeld wordt gezocht naar een van de remedies sepia of cimicifuga.
Merk op: ook remedies die van zichzelf geen afkorting zijn (zoals Apis of Bufo) moeten toch afgesloten worden met een
puntje (apis. bufo.).
Graad Minimum remedie graden 1 tot 4 kunt u opgeven met *1, *2, *3, of *4. Dit kan gelezen worden als: Alle (*) remedies moeten
deze graad of hoger hebben.
U mag de cijfers 1, 2, 3 en 4 ook zonder de * invoeren, dan worden ze ook als minimum graad beschouwd. Dus 4 betekent
hetzelfde als *4.
Rubriek Minimum en maximum rubrieksgrootte kunnen opgegeven worden met een getal, voorafgegaan door > of <.
grootte &lt;50 betekent 50 remedies of minder.
&gt;10 betekent 10 remedies of meer.
Een getal van 5 of meer wordt automatisch geïnterpreteerd als maximum rubrieksgrootte. Dus 50 betekent hetzelfde als
&lt;50.

Voorbeelden
Laten we bovenstaand voorbeeld uitbreiden met de beperking dat rubrieken hoogstens 50 remedies mogen bevatten.
De volgende manieren van opschrijven geven allemaal precies hetzelfde aan:
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sep. cimic. menses before/during *3 <50
sep. cimic. menses before/during 3 50
menses sep. before / during 3 <50 cimic.
50 menses+before/during sep./cimic. 3
menses before /during sep. 2 cimic. 200 50 3
In het laatste voorbeeld ziet u hoe de initiële graad 2 later vervangen wordt door graad 3, en de maximum rubrieksgrootte van 200 weer
veranderd is in 50. Dit ziet er in een voorbeeld mogelijk verwarrend uit, maar is in de praktijk een handige manier om het zoekresultaat
verder te beperken terwijl u zoekt. U typt het nieuwe criterium in, zonder het vorige eerst te hoeven wissen; de laatste waarde vervangt
gewoon de eerder gegeven waarde.
Tip: Vergeet niet dat tekst zoeken de speciale notaties heeft met =, * en "":
=dog vindt dog, maar niet dogmatic.
*ation vindt palpitation maar ook perspiration en ovulation.
"he is" vindt alleen he en is als ze precies na elkaar staan.
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Voorkeursinstellingen
Sommige gedragingen van het programma zijn instelbaar naar uw persoonlijke voorkeuren. U kunt deze opties wijzigen via de menu
optie Voorkeuren. (Menu optie Algemeen / Voorkeuren).
Het volgende venster verschijnt:

Algemene instellingen

Taal programma

Animaties

Standaard
lettertype
Kent's
Repertorium
beschikbaar

U kunt hier uit verschillende beschikbare talen kiezen.
De beschikbare talen kunnen verschillen per versie van Complete Dynamics; talen die nu niet beschikbaar zijn,
kunnen later toegevoegd worden.
In sommige onderdelen van Complete Dynamics worden animaties gebruikt, bijvoorbeeld bij het openen en sluiten
van een Casus.
Deze animaties zien er misschien wel leuk uit, maar het kost ook tijd voordat ze klaar zijn. Wilt u geen animaties,
schakel deze optie dan uit.
Hier kunt u uw favoriete lettertype kiezen, voor gebruik in het programma.
Indien geselecteerd, wordt Kent Repertory, 6th edition beschikbaar als afzonderlijk repertorium.
De volledige inhoud van Kent Repertory is al opgenomen in het Complete Repertory. Echter, sommigen willen soms
in de originele Kent kijken, zonder al het extra materiaal dat later toegevoegd is.
Nadat u deze option aangezet hebt, is Kent beschikbaar in de Index module.

Boek instellingen
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Repertorium taal

De taal die gebruikt wordt voor het repertorium.
De tweede optie is de secondaire taal, die getoond wordt echter de rubrieksnaam. Een tweede taal is alleen
beschikbaar indien u daarvoor de repertorium vertaling gekocht heeft.
Auteurnummers
Als deze optie aangekruist is, worden auteurnummers in de stijl van MacRepertory getoond naast de namen van
auteurs.
Gebruik horizontaal Met deze optie aangekruist, wordt horizontaal schuiven gebruikt.
schuiven
Deze optie wordt alleen gebruikt bij een muis of aanraakvlak dat horizontaal schuiven ondersteunt.
Toon altijd grootte
Indien aangekruist, dan toont de Boek module altijd het aantal remedies dat in een rubriek aanwezig is. Indien
rubriek
niet aangekruist, dan wordt dit getal alleen getoond wanneer de remedies niet zichtbaar zijn.
Toon rubrieken in
Indien aangekruist, toon de Boek module rubrieken altijd in alfabetische volgorde. Indien niet aangekruist, dan
alfabetische volgorde wordt de standaard repertorium volgorde gebruikt, zoals geïntroduceerd door Kent.

Vinden instellingen

Automatische layout Als deze optie aangekruist is, worden de gevonden rubrieken automatisch in meerdere kolommen weergegeven, als
daarvoor voldoende ruimte op het scherm is.
Indien niet aangekruist, dan worden de rubrieken altijd in een enkele kolom weergegeven.

Casus instellingen
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Minuten voor automatische
vergrendeling van de casus
Automatisch verwijderen van
gearchiveerde casussen

In het geval dat U een paswoord gezet hebt om uw patiënten gegevens te beschermen, zet deze optie
het aantal minuten voordat de Casus module automatisch vergrendelt wordt.
Vult U 0 in, dat wordt er niet automatisch vergrendelt.
Selecteer na hoeveel tijd gearchiveerde casussen automatisch verwijderd moeten worden.
Kies u Nooit, dan worden gearchiveerde casussen niet verwijderd.

Analyse instellingen

Remedies kleuren volgens HFA Als deze optie aangekruist is, worden auteurnummers in de stijl van MacRepertory getoond naast de
namen van auteurs. In de Analyse module wordt dan een nieuwe knop getoond ( ), waarmee u de
kleuren aan en uit kunt schakelen.
Het gebruik hiervan is alleen zinnig wanneer u met succes een cursus in deze methode heeft gevolgd.
Toon alleen relevante
In de Analyse module, wordt de relatie tussen rubrieken en remedies getoond in de tabel grafieken.
rubrieken
Symptomen en Rubrieken met een gewicht van 0, dragen feitelijk niet bij aan het resultaat van de
analyse.
Met deze optie ingeschakeld, worden remedies uit rubrieken die niet meegeteld zijn, niet getoond in de
tabel grafiek. Op deze manier kunt u eenvoudiger zien hoe rubrieken bijdragen aan het analyse resultaat.
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Analyse formules

In de Analyse module kunnen verschillende formules gebruikt worden.
U kunt kiezen welke van deze formules getoond worden en in welke volgorde.
Om de volgorde te veranderen waarin analyses getoond worden, selecteert u een analyse door up de
naam ervan te klikken. U kunt deze dan omhoog of omlaag bewegen met de knoppen
en .
Om een analyse wel of niet te laten zien, selecteert u deze en klikt u de optie Toon analyse aan of uit.

Materia Medica instellingen

Talen U kunt hier uit verschillende beschikbare talen kiezen.
De beschikbare talen kunnen verschillen per versie van Complete Dynamics; talen die nu niet beschikbaar zijn, kunnen later
toegevoegd worden.
U kunt aangeven welke talen u wilt zien in de Materia Medica module.
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Talen
Complete Repertory talen
Complete Repertory is vertaald naar een aantal belangrijke talen. Nieuwe vertalingen worden regelmatig toegevoegd.
Complete Dynamics heef Engels als de standaard taal.
Meerdere andere talen zijn beschikbaar, waarmee u het repertorium in een van deze talen kunt zien, of in twee talen tegelijkertijd.
De Vinden module zal dan ook de rubrieken in de tweede ingestelde taal vinden, wat handig is als u het juiste Engelse woord even niet
weet!
Om een tweede taal te kunnen gebruiken, moet u een Licentie Sleutel aanschaffen.
Op dit moment worden de volgende talen ondersteund:
Engels
Dit is de standaard taal.
Duits
Nederlands
Frans
Spaans
Portugees
Italiaans
Hongaars
Roemeens
Bulgaars
Russisch
Hindi
Japans
Om een Licentie Sleutel aan te schaffen, bezoekt u onze Internetwinkel.
Voor een extra taal moet een kleine vergoeding betaald worden. Hiermee wordt de vertaler betaald voor het werk dat hij voor u gedaan
heeft.
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Kopen van homeopathische remedies
Vanuit het programma kunt u eenvoudig homeopathische remedies bestellen, rechtstreeks bij een online apotheek.
De beschikbaarheid van een apotheek kan verschillen per land, afhankelijk van de plaatselijke en internationale regelgeving. Deze
beschikbaarheid wordt vastgesteld bij het opstarten van het programma.
Om een remedie te bestellen, opent u het popup menu op de naam van een remedie, ergens in de Boek of Analyse module, en kiest u de
optie Koop remedie bij apotheek. (Popup menu optie Koop remedie bij apotheek).

Is deze optie niet beschikbaar, dan wordt in uw land geen apotheek ondersteund.
Na het kiezen van de optie, wordt u automatisch begeleid naar de online apotheek die voor u beschikbaar is.
Merk a.u.b op dat Complete Dynamics onafhankelijk is van de apotheek. We bieden rechtstreekse toegang tot de apotheek aan als extra
service voor onze klanten.
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Sneltoetsen
Module selectie
command I Index module
command B Boek module
command S Vinden module
command D Casus module
command R Analyse module
command M Materia Medica module
command J Spring naar
command F Vind
command Y Toon/verberg velden Spring naar en Vind
F1 Documentatie

Boek module
→
Volgende pagina
←
Vorige pagina
shift →
Volgend hoofdstuk
shift ←
Vorig hoofdstuk
↓
Volgende rubriek
↑
Vorige rubriek
shift ↓
Volgende hoofdrubriek
shift ↑
Vorige hoofdrubriek
control ↓
Volgende rubriek op gelijk niveau
control ↑
Vorige rubriek op gelijk niveau
control ←
Spring terug naar vorige rubriek, na volgen van een verwijzing
control →
Spring vooruit (tegenovergestelde van Spring terug)
spatie Toon/verberg remedies
1
Alle remedie graden
2
Remedies graad 2-3-4
3
Remedies graad 3-4
4
Remedies graad 4

Repertorium hoofdstukken
shift-command A Buik
shift-command B Rug
shift-command C Klinisch
shift-command E Ledematen
shift-command F Vrouwelijk
shift-command G Generaliteiten
shift-command H Hoofd
shift-command L Larynx & trachea
shift-command M Psyche
shift-command P Zweten
shift-command R Ademhaling
shift-command S Huid
shift-command T Keel
shift-command U Urethra
shift-command V Duizeligheid
shift-command X Anatomische index

Cases
control
control
control

N Nieuwe casus
O Open geselecteerde casus
C Sluit casus en kies een andere casus
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control E Wijzig gegevens van geselecteerde casus
control A Voeg analyse toe
control T Voeg analyse toe volgens sjabloon
control D Dupliceer geselecteerde analyse
control S Voeg symptoom toe
control R Voeg geselecteerde repertorium rubriek toe aan analyse
control V Toon overzicht van rubrieken in analyse
control X Voeg voorschrift toe
command P Afdrukken

Analyse
command C Kopieer geselecteerde regels
command V Voeg gekopieerde regels in
shift
↑ Verplaats geselecteerde regels omhoog
shift
↓ Verplaats geselecteerde regels omlaag
1 Zet gewicht van geselecteerde regels op 1
2 Zet gewicht van geselecteerde regels op 2
3 Zet gewicht van geselecteerde regels op 3
4 Zet gewicht van geselecteerde regels op 4
0 Tel geselecteerde regels niet mee in analyse
← Verberg rubrieken voor symptoom (sluiten)
→ Toon rubrieken voor symptoom (openen)
command 1
1
command 2
2
Etcetera...

Materia Medica
→ Volgende pagina
← Vorige pagina
shift → Volgend hoofdstuk
shift ← Vorig hoofdstuk
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Uw mening geven
We hebben uw hulp nodig, en waarderen uw mening!
De makers van Complete Dynamics zetten zich volledig in om voor u het beste van het beste te maken op het gebied van kwaliteit en
bruikbaarheid, gecombineerd met een redelijke prijs voor de commerciële edities.
Als het om kwaliteit gaat, houden wij strikt vast aan het principe van een volledig foutvrij programma. Programmafouten zijn voor ons
niet acceptabel en als er een fout gevonden wordt lossen wij die met de hoogst mogelijke voorrang op.
Bruikbaarheid is een ingewikkelder onderwerp, omdat bruikbaarheid een persoonlijke beleving is. Wij en onze toegewijde groep van
professionele helpers, zoeken voortdurend naar de beste bruikbaarheid, waarbij uw terugkoppeling zeer waardevol is.
Met uw hulp kunnen wij Complete Dynamics voortdurend verbeteren.

Hoe kunt u uw mening geven?
Als uw computer met internet verbonden is, kunt u erg gemakkelijk uw mening geven.
Open het menu, en kies een van de opties Algemene reacties of Rapporteer probleem. (Menu optie Help / Algemene reacties, menu optie
Help / Rapporteer probleem).
Heeft uw 'homeopathie computer' geen internet, stuur dan alstublieft een email naar support@completedynamics.com
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