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Virtual Reality (VR) is an advanced form of human–computer interface that 
allows users to interact with and become immersed in a computer generated 
environment in a naturalistic way. Starting from about twenty years ago, 
clinical psychologists have used VR for the treatment of different 
psychological disorders taking advantage of the possibility offered by it to 
create fully controlled environments in which patients can be exposed to 
anxious stimuli under the direct supervision of their therapists.  
The present thesis is focused on some very recent experimental studies 
aimed to investigate the characteristics of VR as a clinical tool for the 
treatment of stress and anxiety.  
 
Chapter one provides a general introduction about VR: its technological 
components are described in details together with a brief history of its 
applications in clinical practice. The rationale about the use of VR in 
healthcare is explained, and the advantages of using it for the treatment of 
anxiety are described.  
 
The following two chapters discuss the psychological aspects involved in a 
virtual experience. In particular, Chapter two introduces the concept of 
presence, a psychological construct that refers to the illusion of being 
present in one (simulated) place when one is actually present in another 
(physical) place. Presence is a key feature of any virtual experience and is 
generated by different technological, cognitive and emotional factors. In this 
first study we tested how to optimize the virtual experience and to increase 
the sense of presence manipulating some of these factors. Specifically, we 
tested if an immersive technology and/or a meaningful narrative context 
influence the users’ sense of presence providing a more compelling 
experience than a non-immersive and non-contextualized virtual space. As 
expected, we found that both immersion and narrative are important to 
create an effective virtual reality experience, differently contributing to 
increase the sense of presence. Immersion increases the place illusion, while 
the narrative contributes to generate an emotional response and to 
strengthen the subjects’ sense of inner presence. 
Chapter three is aimed to experimentally verify the theoretical rationale 
behind the ‘virtual approach’, that is that real and virtual exposures elicit a 
comparable emotional reaction in users. Exposing two samples of patients 
affected by eating disorders to real food, virtual food and photographs of 
food, we found that the virtual exposure elicits emotional responses 
comparable to those produced by the real exposure, and that the sense of 
presence induced by VR immersion makes the virtual experience more 
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ecological, and consequently more effective than static pictures in 
producing emotional responses in humans. The importance of this study 
derives from the fact that it is the first attempt, in the entire VR literature, to 
experimentally compare the effects produced by real and virtual exposure. 
 
From Chapter four to Chapter seven we described four studies in which VR 
has been used to evaluate and treat different psychological disorders related 
to stress and anxiety. 
In particular, Chapter four analyzes the place learning abilities in a group of 
patients affected by panic disorder with agoraphobia using a virtual space. 
Results show that healthy subjects rapidly learned to locate the invisible 
target and consistently returned to it, while patients behaved in two different 
ways: some of them were as good as controls in place learning, while some 
others were unable to orientate themselves in the environment. Further 
analyses showed that age and duration of illness are critical factors that 
influence the place learning abilities. This study shows that a virtual space 
can be a very useful ecological instrument to detect and measure slight 
neuropsychological differences that could not be noticed in real life 
contexts, possibly providing new insight into the mechanisms of panic. 
In Chapter five we described an explorative study that evaluates the 
effectiveness of a relaxation training supported by the use of technology 
(virtual reality and portable mp3 players) compared with relaxation based 
on imagination in a sample of female obese inpatients affected by emotional 
eating. The main results of this study is that a short relaxation training (12 
sessions for 3 weeks) improves the patients’ perceived self-efficacy 
producing a positive effect on their eating behavior and long-term weight 
loss. Thus, the lack of significant differences between the virtual reality and 
the imaginative condition suggests that VR may play a significant role in 
providing relaxation only if it is well technically and graphically arranged. 
Perhaps, for relaxation training purposes, providing immersion by a head-
mounted display with an embedded tracker device is not feasible, while the 
graphical realism and the interaction with the environment are critical 
factors that make the experience effective.  
Chapter six and seven are about two experimental studies in which virtual 
reality has been used as an alternative medical treatment to reduce anxiety 
in minor surgical operations. In both studies we used a small, portable and 
immersive VR system to induce relaxation in patients who underwent minor 
surgical procedures. In one of the two studies we tested it on a sample of 
high-civilized people living in Mexico City, while in the other one we 
investigated the effect of the exposure to VR in a very primitive culture 
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analyzing the role played by the cultural and technological background of 
the users in their emotional responses to technology. The “core affect” 
model of emotion developed by James Russell helped us to interpret the 
results: VR significantly modified the core affect in all subjects (as shown 
by the significant reduction of arousal), but the final emotional response 
produced by this change was influenced by the attribution process. The 
civilized inhabitants of Mexico City, who were able to attribute the reduced 
arousal to the VR experience, reported a significant reduction in their self-
reported level of anxiety, while primitive people showed a reduction in their 
physiological reactions, but not in their perceived anxiety. 
 
Differently form the previous chapters including experimental data, Chapter 
eight is a perspective study in which we discuss the role played by the three-
dimensional (3-D) virtual worlds in eHealth applications, addressing some 
potential advantages and issues related to the use of this emerging medium 
in clinical practice. The chapter describes the development and 
implementation of a form of tailored immersive e-therapy called p-health 
whose key factor is interreality, that is the creation of a hybrid personalized 
augmented experience merging physical and virtual worlds. 
 
Finally, Chapter nine provides a general discussion that integrates the results 
of the different chapters. Limitations as well as possible risks and 
contraindications associated to the virtual approach are also presented. 
Furthermore, some suggestions for future research are proposed. 
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Virtual Reality (VR) is een geavanceerde vorm van human-computer-
interface waarmee gebruikers kunnen communiceren met de computer en 
worden ingebed in een gegenereerde omgeving in een naturalistische 
manier. Ongeveer twintig jaar geleden zijn psychologen clincal VR gaan 
gebruiken voor de behandeling van verschillende psychische stoornissen om 
zo te profiteren van de geboden mogelijkheid die de therapeuten hebben om 
in een volledig gecontroleerde omgeving patiënten onder directe toezicht  
bloot te stellen aan angstige stimuli. Dit proefschrift richt zich op een aantal 
zeer recente experimentele studies gericht op de VR-onderzoek naar de 
kenmerken van een klinische  hulpmiddel voor de behandeling van stress en 
angst. 
 
Hoofdstuk een geeft een algemene inleiding over VR: de technologische 
componenten worden in detail beschreven te samen met een korte 
geschiedenis van haar toepassingen in de klinische praktijk. De 
grondgedachte van het gebruik van VR in de gezondheidszorg wordt 
toegelicht en de voordelen van het gebruik daarvan voor de behandeling van 
angst worden beschreven. 
 
In de daarop volgende twee hoofdstukken worden de psychologische 
aspecten in een virtuele ervaring besproken. In het bijzonder hoofdstuk twee 
introduceert het concept van aanwezigheid; een psychologische constructie 
die verwijst naar de illusie van aanwezigheid in een (gesimuleerde) plaats 
wanneer men ook daadwerkelijk aanwezig is in een andere (fysieke) plaats. 
Aanwezigheid is een belangrijk kenmerk van een virtuele ervaring en wordt 
gegenereerd door verschillende technologische, cognitieve en emotionele 
factoren. In deze eerste studie hebben we getest hoe we de virtuele beleving 
kunnen optimaliseren en het gevoel van aanwezigheid van het manipuleren 
van een aantal van deze factoren te vergroten. We hebben concreet getest of 
een immersieve technologie en / of een zinvolle verhalende context van 
invloed is op  gebruikers gevoel van aanwezigheid met een meer 
meeslepende ervaring, dan een niet-meeslepende en niet-gecontextualiseerd 
virtuele ruimte. Het resultaat was - zoals verwacht - dat beide 
blootstellingen en het verhaal  belangrijk zijn om een effectieve virtual 
reality ervaring te creëren, waarbij elk anders bij dragen tot het vergroten 
van het gevoel van aanwezigheid. Immersion verhoogt de plaats illusie, 
terwijl het verhaal bij draagt om zo een emotionele respons te genereren en 
om persoons’ gevoel van innerlijke aanwezigheid te versterken.  Hoofdstuk 
drie is gericht op het experimenteel verifiëren van de theoretische gedachte 
achter de' virtuele aanpak ", dat wil zeggen dat de reële en virtuele 
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vorderingen een vergelijkbare emotionele reactie veroorzaken bij de 
gebruikers. Het blootstellen van twee soorten patiënten die lijden aan 
eetstoornissen door het eten van echt voedsel, vituele voeding en foto's van 
voedsel, resulteerden in het feit dat de virtuele blootstelling emotionele 
reacties ontlokken, welke vergelijkbaar zijn met een reële blootstelling en 
dat het gevoel van aanwezigheid veroorzaakt door VR onderdompeling, de 
virtuele ervaring meer ecologische, en bijgevolg efficiënter is dan het 
statische beeld  van emotionele responsen in de mens. Het belang van deze 
studie vloeit voort uit het feit dat het de eerste poging binnen de gehele VR 
literatuur is in het experimenteel vergelijken van de effecten door middel 
van  echte en virtuele blootstelling.  
 
Vanaf hoofdstuk vier tot zeven beschrijven we vier studies waarin de VR is 
gebruikt om  de angst van verschillende psychische stoornissen gerelateerd 
aan stress te evalueren en te behandelen. Met name hoofdstuk vier 
analyseerd  de ‘place learning vaardigheden’ in een groep patiënten met 
paniekstoornissen met agorafobie met behulp van een virtuele ruimte. 
Resultaten tonen aan dat gezonde personen snel leerden om het onzichtbare 
object te lokaliseren en consequent naar teruggekeerden, terwijl de patiënten 
zich op twee verschillende manieren gedroegen: sommigen van hen waren 
goed in het controleren van place learning, terwijl andere niet in staat waren 
om zich te oriënteren in de omgeving. Verdere analyses hebben aangetoond 
dat leeftijd en duur van de ziekte kritische factoren zijn die de place learning 
vaardigheden beïnvloeden. Deze studie toont aan dat een virtuele ruimte een 
zeer nuttig ecologisch instrument kan zijn bij het detecteren en meten lichte 
neuropsychologische verschillen welke anders niet zou worden opgemerkt 
in ‘real life contexts’ en welke eventueel nieuwe inzichten in de 
mechanismen van paniek geeft.  
In hoofdstuk vijf evalueren en beschrijven we een verkennende studie die de 
doeltreffendheid van een ontspanningstraining, ondersteund door het 
gebruik van de technologie (virtual reality en draagbare mp3-spelers) in 
vergelijking tot een ontspanning welke gebaseerd is op de verbeelding van 
zwaarlijvige vrouwelijke patiënten die lijden aan  ‘emotioneel eten’. De 
belangrijkste resultaten van deze studie zijn dat bij een korte 
ontspanningsoefening training (12 sessies in 3 weken),  de patiënten zelf de 
positieve effecten van hun eetgedrag ervaren en het op de lange termijn 
resulteerd in gewichtsverlies. Dus het ontbreken van significante verschillen 
tussen de virtuele realiteit en de inbeeldings-situatie suggereerd dat de VR 
een belangrijke rol kan spelen bij  creëren van ontspanning, alleen als het  
technisch en grafisch goed geregeld is. Misschien, voor 
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ontspanningstraining doeleinden waarbij door middel van een 
onderdompeling met een head-mounted display middels  een ingebedde 
tracker apparaat het gewenste effect niet haalbaar is, kunnen het grafische 
realisme en de interactie met de omgeving  kritische factoren zijn die de 
ervaring effectief maken. 
Hoofdstuk zes en zeven gaan over twee experimentele studies waarbij de 
virtual reality is gebruikt als alternatief voor een medische behandeling, om 
zo de angst bij kleine chirurgische operaties te verminderen. In beide studies 
gebruikten we een klein, draagbaar VR-systeem om ontspanning te 
induceren bij patiënten bij wie een kleine chirurgische ingreep heeft plaats 
gevonden. In een van de twee studies, welke getest is op de wat ‘meer-
beschaafde’ mensen in Mexico City, terwijl we in de andere studie 
onderzocht hebben wat het effect is van blootstelling aan VR bij een zeer 
primitieve cultuur, waarbij we analyseerden welke rol  de culturele en 
technologische achtergrond van de gebruikers speelt  in hun emotionele 
reacties op technologie. Het ‘core effect’ model van emotie, ontwikkeld 
door Russell James heeft ons geholpen met de resultaten:  VR heeft het 
‘core effect’ aanzienlijk veranderd op alle onderwerpen (zoals blijkt uit de 
aanzienlijke vermindering van de opwinding), maar de uiteindelijke 
emotionele reactie, bewerkstelligd door deze verandering werd beïnvloed 
door het toekennings proces. De beschaafde inwoners van Mexico City, die 
in staat waren de verminderde opwinding toe te schrijven aan de VR-
ervaring, rapporteerde een aanzienlijke verlaging van hun niveau van angst, 
terwijl de primitieve mensen  een vermindering van hun fysiologische 
reacties lieten zien maar niet in hun vermeende angst.  
 
Anders dan de voorgaande hoofdstukken, met inbegrip van de 
experimentele gegevens, beschrijft hoofdstuk acht een perspectieve studie 
waarin we ingaan op de rol welke gespeeld wordt door de drie-dimensionale 
(3-D) virtuele werelden in de eHealth-applicaties in samenhang met het een 
aantal potentiële voordelen en problemen gerelateerd aan het gebruik van dit 
opkomende medium in de klinische praktijk. Het hoofdstuk beschrijft de 
ontwikkeling en implementatie van een vorm van een op maat gemaakte 
immersieve e-therapie, p-gezondheidszorg genaamd,  waarvan de 
belangrijkste factor  interrealiteit is; de creatie van hybride persoonlijke 
ervaringen aangevuld met fuserende fysieke en virtuele werelden. 
 
Ten slotte, voorziet  hoofdstuk negen in een algemene discussie over de 
resultaten van de verschillende hoofdstukken. Beperkingen als ook 
mogelijke risico's en contra-indicaties verbonden aan de virtuele aanpak 
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worden gepresenteerd. Voorts worden enkele suggesties voor toekomstig 
onderzoek voorgesteld. 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 




