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GIfMI Mock MRI Manual 
1 Inleiding 
Dit document is een beknopte handleiding van de MRI Simulator en bijbehorende software. 

Voor meer informatie, zie de GIfMI website (http://gifmi.ugent.be) of contacteer Rik.Achten@UGent.be (GIfMI Directeur) 

of Pieter.Vandemaele@UGent.be (GIfMI Site Manager).  

2 Motivatie 
Sinds april 2010 beschikt GIfMI over een MRI Simulator van Psychology Software Tools, Inc (http://www.pstnet.com). Een 

MRI Simulator laat toe om op een gecontroleerde, veilige en kostefficiënte wijze een MR omgeving na te bootsen. 

MR studies duren vaak lang en vereisen coöperatieve patiënten/proefpersonen (subject). Een MR studie kan een 

traumatische ervaring zijn die kan leiden tot excessieve beweging in de scanner. Dit resulteert in het verlies van 

waardevolle data en fondsen. Vooral bij speciale populaties zoals kinderen, ouderen en psychiatrische patiënten of 

angstige personen kan deze ervaring de oorzaak zijn van een prematuur einde van de studie. 

Ook onderzoekers kunnen baat hebben bij het gebruik van de MRI Simulator. Zij kunnen ervaring opdoen rond het hele 

proces van het instrueren, positioneren en scannen van subjecten zonder scantijd in te nemen. Subjecten kunnen wennen 

aan de MR omgeving en kunnen simultaan de gebruikte paradigma’s aanleren. 

Het gebruik van een MRI Simulator maakt dat er minder scantijd geboekt moet worden en subjecten coöperatiever zijn 

zodat kosten gereduceerd kunnen worden en de data van betere kwaliteit is. 

Meer informatie over de voordelen (inclusief literatuur) is te vinden op de website van de fabrikant, zie 

https://pstnet.com/product_category/mri-simulationtraining/. 

3 Apparatuur 
De MRI Simulator bevat verschillende onderdelen die hieronder beschreven worden: 

3.1 MRI Simulator 

Meer informatie: https://pstnet.com/products/mri-simulator/ 

Dit is het grootste onderdeel van de installatie. De basiskenmerken zijn: 

• 60 cm cirkelvormige buis met taps lopende ingang en frontpaneel 

• Realistische vorm van een scanner met stalen frame 

• Ventilatoren en diffuse verlichting 

• Luidsprekers met sub woofer voor de productie van realistisch scangeluid en vibratie 

• Gemotoriseerde tafel met veiligheidsstop en dynamische snelheidsregeling (de snelheid van de tafel wordt 

langzaam verhoogd of verlaagd bij het in- en uitschuiven van het subject) 

• Geïntegreerd bedieningspaneel voor bediening van tafel, ventilatoren en verlichting 

• Siemens mock birdcage head coil met spiegel  

http://gifmi.ugent.be/
mailto:Rik.Achten@UGent.be
mailto:Pieter.Vandemaele@UGent.be
http://www.pstnet.com/
https://pstnet.com/product_category/mri-simulationtraining/
https://pstnet.com/products/mri-simulator/
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MRI Simulator Siemens mock birdcage head coil 
 

3.2 SimFx 

 

https://pstnet.com/products/simfx/ 

  
De SimFx software simuleert het omgevingsgeluid (heliumpomp en ruis) en het scangeluid. Er kunnen simultaan vier 

geluidsbestanden afgespeeld worden. SimFx kan ook aangestuurd worden met software voor stimulus presentatie om 

de synchronisatie van een paradigma met de scanner te simuleren. 

3.3 MoTrak 

 

  https://pstnet.com/products/motrak/ 

MoTrak is een systeem om in real time hoofdbewegingen te meten. Een sensor wordt op het voorhoofd van het subject 

geplaatst waarna de relatieve positie van het hoofd van het subject wordt gemeten ten opzichte van de zender. De sensor 

kan zowel de hoekrotaties als translaties ten opzichte van een initiële gekalibreerde positie meten. Deze gegevens worden 

in real time grafisch getoond en gelogd door een software programma. 

3.4 Monitor 

Aan het einde van de buis staat een standard VGA scherm. Let er op dat door de spiegel op de hoofdspoel en de positie 

van het subject heb beeld horizontaal gespiegeld is. 

3.5 Laptop 

Een laptop met de SimFx software is beschikbaar. Om een paradigma te testen dient een onderzoeker een eigen laptop 

met VGA aansluiting of adapter mee te brengen. 

  

https://pstnet.com/products/simfx/
https://pstnet.com/products/motrak/
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4 Locatie 
De MRI Simulator kan bereikt worden op de volgende manieren: 

Van buiten uit: Ingang 71 – route 737 – zaal DWL.0.021 

Vanuit het MR gebouw: Hal DWL.0.060 – Hal DWL.0.005G – Hal DWL.0.007G – zaal DWL.0.021  
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5 Access 
De MRI Simulator is uitsluitend toegankelijk met een sleutel. Bij sporadisch gebruik dient de GIfMI Site Manager 

gecontacteerd te worden om de sleutel te krijgen. Bij frequent gebruik dien een sleutel aangevraagd te worden. 

6 De MRI Simulator boeken 
De MRI Simulator kan enkel geboekt worden via de webapplicatie (GIfMI Resource Booking System). Daartoe is een 

gebruikersaccount op de GIfMI website vereist. Contacteer de GIfMI Site Manager in verband met het aanmaken van een 

gebruikersaccount. 

Meer informatie in verband met het maken van een boeking is te vinden in de GIfMI Boeking Handleiding. 

7 Handleidingen 
Handleidingen voor de software en hardware zijn als PDF verkrijgbaar. Op de website van GIfMI zijn onder het menu 

Documents de volledige Engelstalige handleidingen van de apparatuur te vinden: 

• MRI_Simulator_Manual.pdf 

• SimFx_User_Manual.pdf 

• MoTrak_Operator_Manual.pdf 

Een kopie van de software is verkrijgbaar op aanvraag bij de GIfMI Site Manager. 
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8 De SimFx software 

8.1 De software installeren 

  

 

1. Plaats de SimFx installatie CD in de CD-ROM 
drive. Wanneer de CD niet automatisch start, 
open dan Windows Explorer, selecteer de CD-
ROM drive en open setup.exe om de installatie 
te starten. 

 

  
2. Klik op Next  

  

 

3. Klik op I accept the terms in the license 
agreement en klik op Next. 

 

 

  

 

4. Voer een gebruikersnaam en organisatie in. 
Deze velden kunnen ook leeg gelaten worden. 

 

 

5. Klik op Next om de transfer van bestanden naar 
de computer te starten. 
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6. Klik op Next om in de voorgestelde installatie 
folder te installeren.  

 

 
  

 

7. Klik op Install om de installatie te starten.   

  

 

8. De installatie van SimFX duurt enkele minuten. 
Wacht tot deze voltooid is. 
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9. Wanneer SimFx correct werd geïnstalleerd 
verschijnt het volgende scherm. Klik op Finish 
om de installatie af te ronden. 

 

 
 

8.2 De software starten 

Na correcte installatie van SimFx kan de applicatie geopend worden. 

  

 

1. Start de applicatie via het Windows Start menu 
of door te dubbelklikken op het SimFx icoon op 
het bureaublad. 

 

 

  

 

2. Wacht tot de applicatie volledig is opgestart.  

  

 

3. De grafische interface wordt getoond.  
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8.3 De Gebruikersinterface 

8.3.1 Algemeen 

SimFx bevat opnames van scangeluid en omgevingsgeluid. Er bestaat ook de mogelijkheid om eigen bestanden aan de 

bibliotheek toe te voegen. De software laat toe om gelijktijdig vier geluidsbestanden af te spelen. Tijdens het afspelen 

kan het volume van elk geluidsbestand individueel aangepast worden. De volgende bestandstypes worden ondersteund: 

.wav, .mpa, .mp2, .mp3, .au, .aif, .snd, en .wma. 

De bibliotheek bevat de volgende geluidsfragmenten: 

Achtergrondgeluid 

Bestandsnaam Scan type/beschrijving Duur Kanaal 

AmbientNoise.wav White noise, static 10s mono 

CryogenicPump.wav Noise from cryogenic pumps in scanner room 7.47s mono 

AmbientCryogenic.wav Ambient.wav and CryogenicPump.wav in one .wav file 7s mono 

 

Scangeluid 

Bestandsnaam Scan type/beschrijving Duur Kanaal 

GE_DTI.wav Diffusion Tensor Imaging sequence 14.29s mono 

GE_SE.wav Spin Echo sequence 9.89s mono 

GE_EPI.wav Echo Planer Image sequence 4.89s mono 

GE_GRE.wav Gradient Echo sequence, 2D low resolution structural (InPlane) 4.77s mono 

GE_SPGR.wav Incoherent Gradient Echo (RF Spoiled), Spoiled GRASS sequence 7min mono 

Siemens_DTI.wav Diffusion Tensor Imaging sequence 16.80s mono 

Siemens_Echo.wav Fast Spin Echo sequence 10.35s mono 

Siemens_EPI.wav Echo Planer Image sequence 59.60s mono 

Siemens_Localizer.wav Low resolution structural image sequence 14.29s mono 

Siemens_MPRAGE.wav Gradient Echo 3D high resolution structural sequence 6m5s mono 

Siemens_PD-T2.wav Proton density T2 weighted Image sequence, low resolution 
structurals  

57.35s mono 

 

 
Om geluidsbestanden toe te voegen, te veranderen of te verwijderen zijn Administrator rechten vereist. 
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8.3.2 Geluidsbestand inladen 

Een geluidsbestand kan ingeladen worden door te klikken op de Browse knop aan de rechterkant, te navigeren naar de 

gewenste map en het juiste bestand te selecteren. Het dialoogvenster om het bestand te selecteren zal automatisch de 

locatie waar de geluidsbestanden geïnstalleerd werden openen. 

  

 
 

1. Klik op Browse om een bestand te selecteren. 
 

 De standaardlocatie is naar de map 
met de bestanden is 
C:\Program Files(x86)\PST\SimFx\Sounds.  
XP gebruikers zullen de map 
C:\Program Files\PST\SimFx\ Sounds zien. 
Indien bij installatie een andere map werd 
gekozen zal deze getoond worden. 

 
 
 
 

  

 

2. Selecteer een bestand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Klik op Openen. 
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8.3.3 Geluidsbestand afspelen 

De Play en Stop knoppen zijn uitgeschakeld zolang er niet minstens één bestand werd geladen. Om een bestand af te 

kunnen spelen moet het corresponderende selectievakje aangevinkt zijn. Het afspelen van het geluid wordt 

gecontroleerd door de start en stop knoppen onderaan het scherm. 

  

 

4. Controleer of het selectievakje aangevinkt is. 
deze getoond worden. De bestandsnaam 
verschijnt in de digitale display. 

 
5. Klik op Play om het afspelen te starten. 
 
6. Klik op Stop om het afspelen te onderbreken. 
 

 Tijdens het afspelen is het niet 
mogelijk om een ingeladen bestand te 
veranderen. 

 
7. Controleer de equalizer. 

 

 Wanneer de equalizer beweegt meer 
er geen geluid te horen moet nagekeken 
worden of het systeemvolume niet uit staat 
of stil staat. Ook dient de verbinding met de 
speakers gecontroleerd te worden.  

 

 

8.3.4 Volume controle 

De volumeregeling voor elke geluidsbestand is te vinden onder de digitale display. De schuifregelaar kan gebruikt worden 

om het volume van elk individueel geluidsbestand aan te passen tussen 0% en 100%. Links is stiller, rechts is luider.  

  

 

1. Klik en sleep de schuifregelaar naar links of naar 
rechts om het volume respectievelijk te 
verlagen of te verhogen. 

 
2. De tekst onder de schuifregelaar toont het 

huidige volumeniveau in procent. 
 

 De volumeregelaar bevindt zich voor 
elk geluidsbestand telkens onder de 
digitale display van het bestand. 

 

 

4 
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8.4 Het hoofdmenu 

8.4.1 Basisfunctionaliteit 

Het hoofdmenu bestaat uit twee opties, File en Help. De File optie omvat algemene functionaliteit van de applicatie zoals 

openen, bewaren en afsluiten. De Help optie bevat een link naar de documentatie en informatie over de SimFx software. 

   

 

1. New: Deze optie wist alle configuraties die door 
de gebruiker werden gedefinieerd en zet alle 
opties terug op de standaardwaarde.  

2. Open: Met deze optie is het mogelijk om een 
eerder bewaarde configuratie terug te openen. 

3. Save: Bewaart de huidige configuratie in een 
bestand. Dit omvat alle geladen 
geluidsbestanden, de stand van de 
volumeregelaars, de map met de 
geluidsbestanden en de instellingen van de 
seriële poort. 

4. Save as: Analoog aan Save, maar vraag expliciet 
een bestandsnaam. 

  

 

 

 Vanaf hier wordt geavanceerde functionaliteit besproken die niet strikt noodzakelijk zijn om de software te kunnen 

gebruiken. 

SimFx installeert de hierboven beschreven geluidsbestanden in een standaardmap. Via het hoofdmenu kan deze bekeken 

worden. Het is ook mogelijk om een andere map als standaardmap in te stellen. Om bestanden in de standaardmap toe 

te voegen zijn Administrator rechten vereist. 

  

 

 

1. Klik op File en selecteer Sound Folders. 
 
2. Klik op User Defined Folder. 
 
3. Navigeer naar de map waar de 

geluidsbestanden staan. 

 De map met geluidsbestanden moet 
onder de Mijn Documenten map staan. 

 
4. Klik op OK. 
 
5. Controleer of de gekozen locatie overeenstemt 

met wat op het scherm verschijnt. 
 
6. Klik op OK. 

 De locatie van de geluidsbestanden 
kan altijd hersteld worden door in het 
hoofmenu bij Sound Folders te kiezen voor 
Default Folder.  
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8.4.2 Configuratie 

SimFx kan met andere apparatuur communiceren via de seriële poort (RS232). De instellingen van de seriële poort kunnen 

gewijzigd worden via die optie Configuration in het menu. Daartoe moet bepaald worden welk nummer aan de seriële 

poort werd toegekend. De status van de seriële poort communicatie is aan de rechterkant van het hoofdmenu terug te 

vinden. Meer informatie in verband de parameters van de seriële poort zijn terug te vinden in Sectie 8.5. Contacteer een 

expert indien er vragen zijn in verband met de configuratie van de seriële poort.  

  

 

 
 

1. Klik op File en selecteer Configuration. 
 
 
2. Klik op de COM port keuzelijst en selecteer de 

correct poort. 
 

 Wanneer er geen COM poort 
beschikbaar is zal er een 
waarschuwingsvenster verschijnen.  

 

 Contacteer een expert indien het niet 
mogelijk is om het nummer van de seriële 
poort te achterhalen.  Zie Sectie 8.5. 

 
 

3. Klik op OK om het Serial Communications 
venster te sluiten. 

 
4. Zorg ervoor dat het Serial Communications 

selectievakje, rechtsboven in het venster,  
aangevinkt is. 

 

 Wanneer het selectievakje niet 
aangevinkt kan worden dienen de 
instellingen van de seriële poort nog eens 
nagekeken te worden. Zie Sectie 8.5. 
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8.4.3 Logbestand 

SimFx genereert logbestanden die gebruikt kunnen worden om de goede werking van de applicatie te controleren. Het 

logbestand kan geraadpleegd worden via het hoofdmenu. Dit bestand bevat informatie over de werking van SimFx. 

  

 

 

1. Klik op File en selecteer Open Log File Location. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Er wordt een bestandsverkenner geopend in 

met de locatie en lijst van de beschikbare 
logbestanden. 

 
 

 

 

Dit is een voorbeeld van een SimFx logbetand. Dit is een tab-delimited bestand dat een een tekst editor (zoals Notepad) 

geopend kan worden. In dit bestand zijn de instellingen van de seriële poort, de huidige locatie van geluidsbestanden en 

een lijst met acties door SimFx uitgevoerd terug te vinden. 

      Huidige locatie van de geluidsbestanden (sound file) 
  
 Instelling van de seriële communicatie (Initializing Serial Port ComPort = COM1) 
  
 Lijst met acties uitgevoerd door de applicatie 
  
 Bij de actie horend geluidsbestand (Audio File Location = Siemens_EPI.wav) 

 

  

SimFx Log 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

Event Details 

SimFx Initializing N/A 

sound file:  C:\Program Files (x86)\Pst\SimFx\Sounds 

Initializing Serial Port ComPort = COM1, BaudRate = 9600, Parity = None, DataBit = 8, StopBit = 

One 

ConfigureSerialPort() 

Play Ambient Audio Audio File Location = AmbientCryogenic.wav 

Pause Scanner Audio via Checkbox Audio File Location = Siemens_MPRAGE.wav 

All sounds were stopped.  

Play Ambient Audio Audio File Location = AmbientCryogenic.wav 

Play Scanner 2 Audio Audio File Location = Siemens_EPI.wav 

All sounds were stopped.  

Play Ambient Audio Audio File Location = AmbientCryogenic.wav 

Pause Scanner Audio via Checkbox Audio File Location = Siemens_MPRAGE.wav 

All sounds were stopped.  

 

1 
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8.5 Instellingen van de COM Poort 

COM Port Naam van de gewenste seriële poort 
Voorgedefinieerd: COM1, COM2 
Standaard: De standaard communicatiepoort 

Baud Rate Het aantal bits data dat per seconde wordt doorgestuurd 
Voorgedefinieerd: 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 56000, 128000, 256000 
Standaard: 9600 

Data Bit Het aantal bits per te verzenden of ontvangen karakter. 
Voorgedefinieerd: 5, 6, 7, 8 
Standaard: 8 

Parity Het gebruikt type van foutcorrectie. Het toestel waarmee gecommuniceerd wordt moet dezelfde 
instelling gebruiken 
Voorgedefinieerd: None, Odd, Even, Mark, Space 
Standaard: None 

Stop Bit De duur tussen het verzenden van twee karakters 
Voorgedefinieerd: Geen 
Standaard: Geen 

 

9 Het MoTrak systeem 
Het MoTrak systeem is een complex systeem. Neem contact op met de GIfMI Site Manager om het te leren gebruiken. 
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10 De MRI Simulator 
De MRI Simulator is eenvoudig in gebruik. Hieronder staan de aandachtspunten opgelijst zodat het toestel mits goed 

gebruik lang kan meegaan. 

10.1 Voeding 

   

 

De voedingsschakelaar (P) van de MRI Simulator is 
gelokaliseerd aan de achterkant van de MRI 
Simulator Bore, aan de zelfde kant als het 
controlepaneel (zie later). 
 

 De schakelaar moet of 0 staan 
vooraleer de voedingskabel aan te sluiten.  

 

 De bekabeling is normaal gezien 
volledig aangesloten. Bij problemen dient 
de GIfMI Site Manager gecontacteerd te 
worden.  
 

Naast de voeding is de audio ingang (A) 
gelokaliseerd. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

10.2 Controlepaneel 

  

 

Het controlepaneel is gemonteerd op het 
frontpaneel.  
Het controlepaneel bevat drie knoppen: 

• AAN/UIT schakelaar (L) voor de Verlichting 

• AAN/UIT schakelaar (F) voor de Ventilatie 

• Drukknop (T) om de Participant Tafel in en 
uit de Bore te schuiven. 

 
 
 

 

10.3 Ventilatie 

In de MRI Simulator Bore zijn twee ventilatoren gemonteerd. Deze simuleren de actieve koeling in de buis van de scanner. 

De ventilatoren worden bediend door een drukknop op het controlepaneel. Wanneer de ventilatie actief is licht deze 

knop op. 

10.4 Verlichting 

In de MRI Simulator Bore zijn twee verlichting strips gemonteerd. Deze simuleren de verlichting in de buis van de scanner. 

De verlichting wordt bediend door een drukknop op het controlepaneel. Wanneer de verlichting brandt licht deze knop 

op. 

P 

A 

T 

L F 
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10.5 Tafel 

10.5.1 Instructies 

De tafel wordt bediend door een drukknop op het controlepaneel. Een enkele druk laat de tafel in/uit de buis schuiven. 

Wanneer de knop wordt ingedrukt tijdens de beweging stopt de tafel. Nogmaals drukken laat de tafel in de andere 

richting bewegen. De beweging is gradueel: de tafel zal langzaam beginnen te bewegen en versnellen, op de eindpositie 

zal de beweging vertragen tot volledige stilstand. De tafel is uitgerust met een veiligheidsmechanisme om de kans op 

letsel te reduceren door automatisch te stoppen wanneer teveel weerstand ervaren wordt. 

10.5.2 Noodstop 

   

 

Door de hendel (E) naar het voeteneinde van de tafel 
te trekken wordt de tafel ontkoppeld van de 
onderliggende geleider. De tafel kan terug 
gekoppeld worden door deze manueel naar het 
hoofdeinde te duwen tot een klik hoorbaar die erop 
duidt dat de tafel terug aan de geleider hangt. 
 
 

 

 

10.5.3 Afstandsbediening 

   

 

De tafel kan ook bediend worden met een 
afstandsbediening met knop (T). Deze werkt identiek 
als de bedieningsknop op het controlepaneel.  
 
Dit kan een handig hulpmiddel zijn voor 
onderzoekers die zelftests of pilots uitvoeren. Dit 
biedt ook angstige deelnemers een element van 
controle doordat ze zichzelf uit de Simulator kunnen 
halen. 
 
 

 

 

10.6 Mock hoofdspoel 

   

 

De hoofdspoel bestaat uit een twee delen: een deel 
(CB) dat op de tafel blijft staan en een deel (CT) dat 
afneembaar is. Op het bovenste deel is een spiegel 
(M) gemonteerd die het subject toelaat om naar een 
scherm achteraan de buis te kijken. 
 

 

E 

T 

CT 

CB 

M 
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10.7 Luidsprekers 

De geluidsbron kan een computer zijn met de SimFx software, een draagbare muziekspeler met de scangeluiden of 

andere apparatuur zoals een CD-speler. Gebruik de SimFx software voor de meest realistische ervaring. 

Het audiosysteem van de MRI Simulator bestaat uit een audio input (3.5mm TRS plug mini jack) aan het Voedingspaneel 

en twee luidsprekers aan de zijkant van de Simulator Bore. 

Het audio systeem dient enkel gebruikt te worden voor simulatie van scangeluid en niet voor auditieve stimulus 

presentatie. 

 
Om gehoorschade te vermijden is het belangrijk dat het volume van de geluidsbron niet te hoog staat. Door 
op voorhand (zonder subject in de buis) te testen kan een comfortabel geluidsniveau gezocht worden. 
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11 Positioneren van subjecten 
De onderstaande paragrafen beschrijven een aantal aspecten rond het gebruik van de MRI Simulator. Deze lijst is 

geenszins compleet maar kan als leidraad dienen. 

De operator dient alle stappen die een medisch beeldvormer zou nemen rigoureus te volgen. Dit omvat het gebruik van 

oorpluggen en een hoofdtelefoon, de instructie om alle metalen voorwerpen ter verwijderen, het volgen van de 

veiligheidsvoorschriften enz. 

Het subject dient alle informatie te krijgen om op een comfortabele manier deel te kunnen nemen aan de oefensessie. 

Het is belangrijk om het inschuiven in de scanner en het geluid langzaam aan op te bouwen. Door het gebruik van de 

afstandsbediening krijgt het subject meer vertrouwen en kunnen de angstgevoelens onder controle gehouden worden. 

Het is nuttig om na de oefensessie feedback te vragen aan het subject. Op deze manier kan waardevolle informatie 

verkregen worden over potentiële problemen bij de echte scan sessie zoals angstgevoelens, ongemakken, enz. Deze 

informatie kan ook helpen om het gebruik van de MRI Simulator te optimaliseren. 

Het verschil tussen de simulatie omgeving en de echte scanner dient ook aan het subject uitgelegd te worden. Enkele 

voorbeelden zijn: verschil in grootte, scheiding tussen scanner en controle ruimte, aanwezigheid van ander personeel…  

Elk subject reageert anders op de MR omgeving. Het is belangrijk om dit te erkennen en een training op maat van het 

subject aan te bieden. 

12 Aandachtspunten en Tips 

 Het maximaal belastbaar gewicht is 125kg. 

 
Zorg ervoor dat de handen en het haar van het subject niet tussen de tafel en de buis terecht kunnen komen 
om letsels te vermijden 

 Zorg dat het geluidsvolume op voorhand getest werd om gehoorschade te vermijden 

 Zorg dat het subject veilig op en af de tafel kan door een opstapje te gebruiken. 

 Zorg ervoor dat alles proper blijft. Gebruik hiervoor GEEN alcohol maar water of de beschikbare tissues. 

 Zorg ervoor dat subjecten voldoende geïnstrueerd werden over het verloop van de oefensessie. 

 Zorg dat de noodstop werkt. 

 
Servicing mag enkel gebeuren door gekwalificeerd personeel. In geval van problemen, contacteer de GIfMI 
Site Manager. 

 
• Het is mogelijk om de geluidsbestanden te kopiëren op een drager (USB stick, CD, mp3 speler, …) vanuit de 

standaardlocatie (zie Geluidsbestand inladen). Deze kunnen dan onafhankelijk van de SimFx software afgespeeld 

worden. Gezien de korte duur van de geluidsbestanden is het noodzakelijk om de speler in ‘loop’ modus te zetten 

waardoor geluiden blijvend herhaald worden. Zie de handleiding van uw specifieke speler voor meer informatie. 

• Bij bepaalde doelgroepen, en dan voor bij kinderen, is het belangrijk dat er verschillende oefenmomenten zijn. Na 

een bezoek aan de MRI Simulator kan het kind thuis oefenen door heel stil te liggen op bed en ondertussen naar de 

geluiden te luisteren. Indien nodig kunnen er nog oefenmomenten op de MRI Simulator voorzien worden. Op deze 

manier kan het kind wennen aan het lawaai waardoor dit veel minder een bepalende factor wordt in het slagen van 

een scansessie. 


