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Chapter 9. Samenvatting en algemene 
discussie

9.1 Samenvatting

Afhankelijk van land en culturele context heeft zo’n 2-17% van de bevolking last 
van angst voor de tandheelkundige behandeling, dan wel voldoen zij aan alle 
kenmerken van een specif ieke fobie voor deze situatie. Niet zelden vermijden 
personen met tandartsangst, of een tandheelkundige fobie, een behandeling door 
een tandarts, hetgeen kan leiden tot een slechte mondgezondheid. Daarom is 
tijdige behandeling van deze angst van cruciaal belang om de kwaliteit van leven 
van deze patiënten te verbeteren.

Cognitieve gedragstherapie, in de vorm van exposure in vivo, wordt beschouwd 
als de gouden standaard wat betreft de behandeling van fobische angst voor de 
tandheelkundige behandeling. Exposure in vivo kent echter ook beperkingen, zoals 
een beperkte beschikbaarheid van professionele hulpverlening op het terrein van 
angstbehandelingen voor de tandheelkundige setting, en een relatief hoge uitval- en 
terugval bij patiënten die zo’n therapie ondergaan. Sinds enkele jaren is Virtual 
Reality Exposure Therapy (VRET) populair voor de behandeling van verschillende 
typen fobieën. Dit proefschrift bevat een reeks studies die de effectiviteit van VRET 
voor fobische angst voor de tandheelkundige behandeling hebben onderzocht.

In het kader van het promotietraject werd allereerst een systematic review 
(Hoofdstuk 2) uitgevoerd om de effectiviteit van op technologie gebaseerde inter-
venties, waaronder VRET, voor de behandeling van angst voor de tandheelkundige 
behandeling vast te stellen. De resultaten van deze review lieten zien dat op tech-
nologie gebaseerde interventies effectief zijn, maar ook dat gedegen onderzoek naar 
VRET-technologie voor de behandeling van fobische angst voor de tandheelkundige 
behandeling ontbreekt. Deze review vormde de basis voor verder onderzoek naar de 
effectiviteit van VRET ten aanzien van de behandeling van angsten en fobieën op 
tandheelkundig gebied met een reeks studies, waaronder gevalsbeschrijvingen, een 
haalbaarheidsstudie en een gerandomiseerde, gecontroleerde effectstudie (RCT).

Na het uitvoeren van de systematic review werden twee zogenoemde case studies 
(Hoofdstukken 3 en 4) uitgevoerd waarmee het belang van VRET voor tandheelkun-
dige fobieën werd onderzocht. In het eerste onderzoek (Hoofdstuk 3) ondergingen 
twee volwassen patiënten met een tandheelkundige fobie een enkele VRET-sessie. 
In de tweede studie (Hoofdstuk 4) onderging een volwassen patiënt met een ernstige 
tandheelkundige fobie meerdere VRET-sessies en een kind met een tandheelkundige 
fobie één enkele VRET-sessie. De resultaten van deze gevalsbeschrijvingen gaven 
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aan dat VRET tandheelkundige angst en vermijding kan verminderen. Na zes 
maanden follow-up hadden de patiënten geen tandheelkundige fobie meer en 
waren ze in staat reguliere tandheelkundige zorg te ondergaan.

Vervolgens werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd (Hoofdstuk 5) om de 
veiligheid en werkzaamheid van VRET ten aanzien van tandheelkundige fobieën 
te bepalen. Dit gebeurde met behulp van een gecontroleerd onderzoeksdesign. 
Tien patiënten met de diagnose tandheelkundige fobie werden willekeurig toe-
gewezen aan VRET, dan wel een controleconditie bestaande uit een brochure 
met psycho-educatie gericht op angst voor de tandheelkundige behandeling. Alle 
deelnemers werden nauwlettend gemonitord waarbij de ernst van hun angst elke 
week, gedurende 14 weken en na zes maanden follow-up, werd geregistreerd. Na de 
interventie werden er geen bijwerkingen of verergering van symptomen in test- en 
controlegroepen gevonden. Na zes maanden follow-up bleek er sprake te zijn van 
een signif icante afname in angstscores en vermijdingsgedrag in de VRET-groep en 
signif icant meer in vergelijking met de controleconditie. Ook had de meerderheid 
van de VRET-patiënten (vier op de vijf) geen tandheelkundige fobie en ondergingen 
ze regelmatig een tandheelkundige behandeling.

Toen werd vastgesteld dat het gebruik van VRET voor de behandeling van 
tandheelkundige fobie haalbaar was, werd een RCT (Hoofdstuk 7) uitgevoerd 
waarmee de werkzaamheid van VRET werd vergeleken met de eerder genoemde 
brochure met psycho-educatie over angst voor de tandheelkundige behandeling. 
Vóór de uitvoering van de RCT werd een gedetailleerd protocol (Hoofdstuk 6) 
gepubliceerd. Daarin wordt beschreven dat dertig patiënten met de diagnose 
fobie voor de tandheelkundige behandeling willekeurig werden toegewezen aan 
VRET dan wel de controlegroep die de brochure had gelezen. De VRET-patiënten 
vertoonden een signif icante vermindering van angst en vermijdingstendenties 
in vergelijking met de controlegroep. Ze ervoeren ook een consistent sterkere 
aanwezigheid (‘presence’) en een sterker gevoel van realisme tijdens de therapie. 
Ook voldeden signif icant meer VRET-patiënten ‒ in vergelijking met de contro-
legroep ‒ na afloop van hun behandeling niet meer aan de diagnostische criteria 
van een tandheelkundige fobie (85% versus 17%), en ondergingen ze 6 maanden 
na afloop van hun behandeling signif icant vaker een reguliere tandheelkundige 
behandeling (77% versus 50%).

Geconcludeerd kan worden dat over het algemeen de bevindingen van alle 
gepubliceerde onderzoeken in dit proefschrift op convergerende wijze steun bieden 
aan de notie dat VRET een effectieve behandeling is voor mensen met een fobische 
angst voor de tandheelkundige behandeling, en dat deze methode in de reguliere 
tandartspraktijk kan worden gebruikt. Op die manier effenen de resultaten van dit 
proefschrift de weg naar verder onderzoek naar VRET-toepassingen bij personen 
met specifieke zorgbehoeften, zoals diegenen die last hebben van een fobische angst 
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voor de tandheelkundige behandeling, en naar de mogelijkheid van zelfhulp met 
VRET, bijvoorbeeld in het geval het lastig is een therapeut face-to-face te raadplegen.

9.1 Summary

High levels of dental anxiety and dental phobia afflicts 2-17% of the population. 
Individuals with dental anxiety or a dental phobia often avoid dentistry leading 
to poor oral health. Therefore, timely management of dental anxiety is central to 
improving the quality of life of patients with dental anxiety and dental phobia. 
Cognitive Behavioural Therapy in the form of in vivo exposure therapy (IVET) is 
considered the gold standard treatment for dental phobia. However, IVET also has 
some limitations such as limited availability of psychological services to provide this 
therapy within the dental setting and relatively high drop-out and treatment relapse 
rates in patients undergoing therapy. Recently, Virtual Reality Exposure Therapy 
(VRET) has gained popularity for treating several phobias. This thesis includes a 
series of related studies that evaluate the effectiveness of VRET in treatment of 
dental phobia.

To this end, a systematic review (Chapter 2) was conducted to determine the 
effectiveness of technology based interventions in treatment of dental phobia. The 
results of this review revealed that technology based interventions are effective 
but that thorough research into VRET technology for the treatment of dental 
phobia is lacking. This systematic review formed the basis for further research into 
the effectiveness of VRET in the treatment of fears and phobias related to dental 
treatment with a series of studies including case reports, a feasibility study and a 
well-designed randomised controlled trial (RCT).

After the completion of the systematic review, two case studies (Chapter 3 and 4) 
exploring the role of VRET in treatment of dental phobia were conducted. In the f irst 
case study (Chapter 3) both adult patients (24 and 56 years) diagnosed with dental 
phobia underwent a single VRET session. In the second case study (Chapter 4), an 
adult patient (40 years) with severe dental phobia underwent multiple VRET sessions 
and a paediatric patient (10 years) with dental phobia underwent a single VRET 
session. The results of these case studies indicated that VRET may reduce dental 
anxiety and behavioural avoidance. At 6 months follow-up, the study participants 
in both case studies had no dental phobia and underwent regular dental care.

Next, a feasibility study (Chapter 5) was conducted to determine the safety and 
eff icacy of VRET in treatment of dental phobia, using a controlled multiple baseline 
study design. Ten patients diagnosed with dental phobia were randomly assigned 
to VRET or a control condition consisting of a brochure with psychoeducation 
about management of fear towards dental treatment. All participants were closely 
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monitored with their dental anxiety scores recorded every week for 14 weeks and 
at 6 months follow-up. Ten patients diagnosed with dental phobia were randomly 
assigned to either VRET or a control condition consisting of a psychoeducation 
brochure on management of fear towards dental treatment. All participants were 
monitored closely registering the severity of their anxiety every week, for 14 weeks 
and after 6 months of follow-up. Following the intervention there were no adverse 
events or symptom exacerbation in test and control groups. At 6 months follow-up, 
there was a signif icant reduction in the dental anxiety and behavioural avoidance 
scores in the VRET group compared to the controls. Also, majority of VRET patients 
(four out of f ive) had no dental phobia and underwent regular dental treatment.

Upon f inding that use of VRET for treatment of dental phobia is feasible, a RCT 
(Chapter 7) that compared the efficacy of VRET with informational pamphlet control 
was conducted. A detailed protocol (Chapter 6) was published prior to conduction 
of RCT. Thirty patients diagnosed with dental phobia were randomly assigned 
to either VRET or informational pamphlet control group. VRET patients showed 
a signif icant reduction in the dental anxiety and behavioural avoidance scores 
compared to the controls. They also experienced consistently stronger presence 
and realism during therapy. Also, signif icantly more VRET patients ‒ compared 
to the control group ‒ no longer met the diagnostic criteria of a dental phobia 
(85% versus 17%) at the end of their treatment, and were signif icantly more likely 
to undergo 6 months post-treatment regular dental treatment (77% versus 50%).

Overall the f indings from all published studies in this thesis show converging 
evidence that VRET is an effective treatment for dental phobia and can be used 
in routine dental practice. In this way, the results of this thesis pave the way for 
further research into VRET applications in persons with specif ic care needs, such 
as those who suffer from a phobic fear of dental treatment, and into the possibility 
of self-help with VRET, for example in case it is diff icult to consult a therapist 
face-to-face. Given the current COVID-19 pandemic, use of smart VRET technology 
has become more relevant to continue treatment of patients’ dental anxiety and 
dental phobia remotely.




