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Samenvatting 

 

Technologie in de psychische gezondheidszorg heeft tot nieuwe mogelijkheden geleid 

bij de behandeling van de sociale angststoornis (SAS). Het doel van deze dissertatie was 

een bijdrage te leveren aan de kennis over interventies voor SAS die gebruik maken 

van technologie. Hiervoor werd een systematisch literatuuroverzicht opgesteld en werd 

de effectiviteit van reeds bestaande technologie-gebaseerde interventies onderzocht. 

Daarnaast werd onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een exposure-interventie 

middels virtual reality  voor pati.nten met diverse sociale angsten. Eveneens werden 

voorspellers van behandelsucces onderzocht en werd een vergelijking gemaakt tussen 

verschillende meetinstrumenten die beogen sociale angst in het dagelijks leven te 

voorspellen. 

Het systematisch literatuuronderzoek (hoofdstuk 2)  naar technologie-gebaseerde 

interventies voor SAS leverde 37 gerandomiseerde gecontroleerde studies op. De 

interventies uit deze studies konden worden ingedeeld in internet gebaseerde 

cognitieve gedragstherapie (ICBT), virtual reality exposure therapie (VRET), en cognitive 

bias modification (CBM). De resultaten van de meta-analyse lieten zien dat ICBT en VRET, 

vergeleken met passieve controlegroepen, een significant verbeterend effect hadden 

op SAS symptomen. CBM had daarentegen geen significant effect op de verbetering 

van SAS symptomen, behalve als de training in het laboratorium werd toegediend. 

Hoewel VRET een vergelijkbaar effect had ten opzichte van actieve controlegroepen, 

werd voor ICBT een grotere effect aangetoond. Aangezien het aantal studies naar VRET 

beperkt is, is meer onderzoek naar de effectiviteit daarvan wenselijk, met name bij 

heterogene sociale angsten. 

Ter evaluatie van de virtual reality  exposure-interventie voor pati.nten met SAS en 

heterogene sociale angsten werd een gerandomiseerde gecontroleerde studie opgezet 

waarin pati.nten blootgesteld werden aan uitgebreide verbale interactie (hoofdstuk 

3) . De resultaten lieten zien dat de simulatie van verbale interactie in de virtuele realiteit 

succesvol was en dat VRET een effectieve interventie is voor pati.nten met heterogene 

sociale angsten. Bij pati.nten in de VRET en de exposure in vivo conditie was een 

significante verbetering te zien van voor tot na de behandeling, vergeleken met de 

wachtlijstconditie. Deze verbetering had betrekking op sociale angstsymptomen, 

duur van een spreektaak, ervaren stress, en overtuigingen die karakteristiek zijn voor 

de vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Desondanks was VRET ondergeschikt aan 

exposure in vivo, en enkel exposure in vivo zorgde voor een significante verbetering 

vergeleken met de wachtlijstconditie wat betreft angst voor negatieve evaluatie, 

spreekprestatie, algemene angst, depressie en levenskwaliteit. Technologische 

verbeteringen zouden kunnen bijdragen aan een nog betere toekomstige effectiviteit 

van VRET voor SAS. 

In hoofdstuk 4  werd onderzocht in hoeverre veranderingen van gedachtes 

tijdens de behandeling het behandelsucces voorspellen. Daarbij bleek dat met name 

de verandering van de verwachte sociale kosten de verbetering van sociale angst 

symptomen voorspelde, en dit zowel na de in vivo, alsook na de virtual reality  exposure 

interventie. Een grotere afname van verwachte sociale kosten was geassocieerd met 

een sterkere verbetering van sociale angstsymptomen. Zelfgerichte aandacht en selfefficacy , 

ofwel de mate waarin men verwacht met situaties om te kunnen gaan, waren 

geen voorspellers van het behandelsucces. Het toevoegen van cognitieve componenten 

aan VRET en het gericht bevorderen van een afname van verwachte sociale kosten zou 

de effectiviteit van VRET voor SAS kunnen verhogen. 

Cognitieve vertekeningen worden geassocieerd met SAS en dragen mogelijk bij 

aan een verhoogd risico voor het oplopen van de stoornis en een terugval. Daarom 

onderzochten wij ook of traditionele behandelingen zoals exposure-therapie cognitieve 

vertekeningen van pati.nten met SAS be.nvloeden (hoofdstuk 5). De resultaten lieten 

geen verschil tussen de exposure therapie condities (VRET en exposure in vivo) ten 



opzichte van de wachtlijst groep zien wat betreft de verandering van vertekeningen van 

aandacht en toenadering- en vermijdingsneigingen van voor tot na de behandeling. 

Toekomstig onderzoek moet verder uitwijzen hoe cognitieve vertekeningen bij de 

behandeling van SAS geadresseerd kunnen worden. 

Verder werd de rol van zelfrapportagevragenlijsten, gedragstests, en impliciete 

gedragsmaten onderzocht bij de beoordeling van sociale angst (hoofdstuk 6). De 

resultaten lieten zien dat het zelfbeoordelingsinstrument met betrekking tot angst voor 

negatieve beoordelingen (FNE-B) significant voorspellend was voor sociale angst en 

experiential avoidance  in het dagelijkse leven. De zelfbeoordelingsvragenlijst voor angst 

en vermijding in sociale situaties (LSAS-SR) voorspeelde alleen experiential avoidance . 

Beide vragenlijsten waren geen significante voorspellers van negatieve sociale 

gebeurtenissen. Vertekeningen in toenadering- en vermijdingsneigingen gemeten met 

de Approach Avoidance Taak (AAT) en maximale angstniveaus tijdens een in vivo en virtual 

reality  gedragstest voorspelden geen van de uitkomstmaten. Hoewel onze resultaten het 

gebruik van zelfrapportagematen ondersteunen bij de beoordeling van sociale angst, 

is het noodzakelijk deze resultaten te repliceren vanwege limitaties van deze studie. 

Samengevat werden in deze dissertatie technologie-gebaseerde behandelingen 

voor SAS vanuit verschillende oogpunten bestudeerd. Met behulp van een overzicht 

van bestaand onderzoek en vervolgens nader bekijken van virtual reality technologie 

en de werkmechanismes van exposure behandelingen werden nieuwe inzichten 

gepresenteerd met betrekking tot de integratie van technologie in bestaande 

interventies voor SAS, met name exposure behandeling. Conclusies en implicaties voor 

toekomstig onderzoek werden besproken. 

   


