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‘Digitaal sociaal: Onderzoek naar sociale cognitie en 
virtual reality bij mensen met een psychotische 
kwetsbaarheid.’ 
 

 
Achtergrond 
In hoofdstuk 1 wordt de aanleiding voor het onderzoek in dit proefschrift geïntroduceerd. Mensen 
met een psychotische kwetsbaarheid ervaren vaak problemen in hun vermogen om relevante 
sociale rollen te vervullen, een concept dat bekend staat als sociaal functioneren. Ook na succesvolle 
behandeling van psychiatrische symptomen blijven deze problemen vaak bestaan1-3. Moeite om 
goed te functioneren wordt in deze populatie gelinkt aan tekorten in de cognitie4. Hiermee worden 
zowel cognitie (hersenfuncties die betrokken zijn bij het waarnemen, verwerken en onthouden van 
stimuli, zoals het geheugen, informatieverwerking en aandacht) bedoeld, als sociale cognitie 
(cognitieve processen betrokken bij het begrijpen van sociale situaties en andere mensen). Eerder 
onderzoek heeft gevonden dat de relatie tussen cognitie en sociaal functioneren via sociale cognitie 
loopt (d.w.z., wordt gemedieerd)5-7. Onderzoekers vermoeden dat toereikende cognitie nodig is 
voor goede sociale cognitie, wat vervolgens weer het sociaal functioneren bevordert7, 8.  

 Om deze reden zijn er trainingen ontwikkeld voor zowel sociale cognitie als voor algemene 
cognitie. Cognitieve Remediatietherapie (CRT) richt zich op het verbeteren van cognitie door 
herhaalde oefening en het aanleren van strategieën om voor tekorten te compenseren. 
Verschillende meta-analyses9, 10 hebben laten zien dat CRT effectief is, maar dat het wel nodig is om 
het te combineren met andere psychosociale behandelingen (zoals arbeidsrehabilitatie) om het 
sociale functioneren te kunnen verbeteren9, 11. Sociale Cognitietraining (SCT) is gebaseerd op 
vergelijkbare principes als CRT, maar is vooral gericht op het verbeteren van sociale cognitie in 
plaats van algemene cognitieve vaardigheden. Verschillende onderzoeken en meta-analyses12-14 
hebben aangetoond dat SCT de sociale cognitie verbetert, maar het bewijs dat SCT het sociaal 
functioneren verbetert is gemengd14, 15. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat SCT misschien niet 
genoeg mogelijkheden biedt om geleerde vaardigheden in dagelijkse omstandigheden te 
oefenen16.  

Het gebruik van Virtual Reality (VR) voor SCT zou dit probleem mogelijk kunnen verminderen, 
omdat VR training in een interactieve, dynamische omgeving mogelijk maakt17. VR kan worden 
afgestemd op de behoeften, vaardigheden en wensen van gebruikers. VR komt ook beter in de 
buurt van de complexiteit van echte sociale situaties dan conventionele stimuli zoals video’s of foto’s, 
omdat situaties in de loop van de tijd veranderen, de omgeving reageert op de gebruiker, en 
gebruikers actieve deelnemers kunnen zijn in VR-situaties18. Tegelijkertijd is het praktisch, 
toegankelijk en veilig, omdat gebruikers weten dat fouten maken in VR geen gevolgen heeft voor 



het echte leven. Er zijn nog geen gecontroleerde, grootschalige studies naar VR-SCT uitgevoerd 
voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid. Kleinschalige pilotstudies naar VR-SCT19, 20 en 
onderzoeken naar VR sociale vaardigheidstraining (een vergelijkbaar type training met een andere 
focus, nl. sociale vaardigheden)21-23 suggereren dat VR-SCT haalbaar, acceptabel en mogelijk 
effectief is.  

De doelen van het onderzoek in dit proefschrift zijn:  

1) Het onderzoeken van SCT in het algemeen. Specifiek werd onderzocht welk type SCT het meest 
effectief is, welke eigenschappen van deelnemers en trainingen succes voorspellen en of effecten 
van SCT blijven bestaan na verloop van tijd. 

2) Het ontwikkelen van een VR-SCT (‘DiSCoVR’), het testen van de haalbaarheid en acceptatie van 
deze training, en het onderzoeken van de effectiviteit in een gerandomiseerde gecontroleerde trial 
(randomized controlled trial; RCT).  

 

Overzicht en belangrijkste bevindingen 
 

Hoofdstuk 2 
In hoofdstuk 2 wordt een meta-analyse beschreven naar de effectiviteit van verschillende soorten 
SCT. Daarnaast werden ook moderatoren en de duurzaamheid van behandeleffecten onderzocht. 
SCT-interventies werden ingedeeld op basis van het aantal getrainde domeinen van sociale cognitie 
(< 3: gericht, 3 of meer: breed) en of ook algemene cognitie getraind werd.  Alle soorten SCT werden 
vergeleken met treatment as usual (TAU), met behulp van netwerk meta-analyse. Hierbij worden 
zowel directe als indirecte vergelijkingen gebruikt om behandeleffecten te schatten.  

Zeven domeinen van sociale cognitie en generalisatie werden onderzocht: 
emotieherkenning (het kunnen identificeren en onderscheiden van emoties, met name op het 
gezicht), sociale perceptie (het begrijpen van sociale signalen en de sociale context), theory of mind 
(het vermogen om de mentale toestand van de ander te begrijpen), attributiestijl (de verklaringen 
die men geeft voor gebeurtenissen en het gedrag van jezelf en anderen), diverse maten van sociale 
cognitie (d.w.z. samengestelde maten of maten die niet in een andere categorie pasten), sociaal 
functioneren, en psychiatrische symptomen.  

Voor de analyse van moderatoren werd gebruik gemaakt van meta-regressie. Als 
moderatoren werden zowel kenmerken van deelnemers (gemiddelde leeftijd, percentage 
mannelijke deelnemers, gemiddeld aantal jaren opleiding, gemiddelde ziekteduur, gemiddelde 
medicatiedosis) onderzocht als studie-/interventiekenmerken (methodologische kwaliteit, totale tijd 
in uren van de training, gebruik van groepstraining, stilstaande of dynamische uitkomstmaat, en 
gebruik van cognitieve remediatie). De duurzaamheid van de effecten werd onderzocht met behulp 
van een multivariate meta-analyse, waarbij de follow-up gegevens van alle uitkomstmaten 
tegelijkertijd werden geanalyseerd.  



 Zesenveertig studies werden geïncludeerd. Zowel als gerichte SCT als SCT gericht op 
verschillende domeinen verbeterden emotieherkenning en sociale perceptie, maar alleen SCT 
waarbij meerdere domeinen getraind werden had een effect op ToM en het sociaal functioneren. 
Geen van de interventietypen werkte significant beter dan TAU voor attributie, diverse maten van 
sociale cognitie, of psychiatrische symptomen. Cognitieve remediatie leek niet de effectiviteit van 
SCT te vergroten. Individuele SCT had een groter effect op emotieherkenning dan SCT in een 
groepssetting, maar groepstrainingen werkten beter voor sociaal functioneren. Vanwege 
onvoldoende data konden alleen sociaal functioneren en psychiatrische symptomen bij follow-up 
worden onderzocht. Er werd na een periode van gemiddeld ongeveer acht maanden een matig 
effect gevonden op sociaal functioneren, maar niet op psychiatrische symptomen.  

Over het algemeen suggereerde hoofdstuk 2 dus dat SCT die gericht is op verschillende 
domeinen van sociale cognitie de meest effectieve vorm van SCT is. Hoewel individuele training 
beter kan werken voor emotieherkenning, is groepstraining uiteindelijk beter voor sociaal 
functioneren. Afgezien daarvan zijn de precieze eigenschappen van SCT en de kenmerken van de 
doelpopulatie relatief minder belangrijk.  

 

Hoofdstuk 3 

Hoofdstuk 3 gaat over een pilotstudie naar de haalbaarheid en acceptatie van een VR-SCT, 
‘Dynamische Interactieve Sociale Cognitietraining in Virtual Reality’ (‘DiSCoVR’) bij mensen met een 
psychotische kwetsbaarheid. Enerzijds werd er gekeken of de training en het onderzoeksprotocol 
haalbaar en acceptabel waren door zowel deelnemers als therapeuten te interviewen; anderzijds 
werden de effecten van de training preliminair onderzocht.  

 De training bestond uit zestien sessies van 45-60 minuten. Trainingssessies werden 
individueel gegeven en bestonden uit oefenen in VR en gesprekken buiten VR. In deze gesprekken 
reflecteerden deelnemers op sociale situaties en leerden zij compenserende strategieën voor 
sociale situaties. Er werd tijdens de hele training gewerkt aan persoonlijke sociale doelen. De 
training bestond uit drie modules; module 1 richtte zich op emotieherkenning in het gezicht (sessies 
1-5). In VR werd hiermee geoefend door emoties op het gezicht van karakters in een virtuele 
winkelstraat  te identificeren; buiten VR kregen deelnemers huiswerkopdrachten waarin zij emoties 
in hun omgeving probeerden te herkennen. Module 2 ging over sociale perceptie en ToM. De VR-
oefeningen in deze module bestonden uit het bekijken van sociale interacties tussen virtuele 
karakters, waar nadien vragen over werden gesteld, m.b.t. mentale staat van de karakters. Buiten VR 
oefenden deelnemers met het uitpluizen van gevoelens, gedachten en observeerbaar gedrag in 
hun eigen sociale interacties. Tenslotte bestond module 3 uit het oefenen met interactieve sociale 
rollenspellen in VR. Er werd geoefend met persoonlijk relevante situaties, zoals lastige situaties die 
deelnemers hadden meegemaakt, of situaties die pasten bij hun persoonlijke doelen. In het 
dagelijkse leven werden deelnemers aangespoord om een sociale probleemoplossingstechniek toe 
te passen. In alle modules werd het belang benadrukt van het oefenen met sociaal-cognitieve 
strategieën, zowel in VR als in het dagelijkse leven. 



Er waren twee meetmomenten: voor de training (baseline) en na afronding van de training 
(posttreatment). In dit onderzoek werd na afloop van de training een vragenlijst afgenomen met 
zowel kwantitatieve vragen (beoordeling van 1-10, bv. ‘de training sloot aan bij mijn hulpvraag’) als 
kwalitatieve vragen (bv., ‘wat waren de sterke punten van de training?’). Daarnaast werden ook 
veranderingen in sociale cognitie, algemene cognitie, psychiatrische symptomen en zelfwaardering 
onderzocht. Voor de kwantitatieve beoordeling werd gekeken naar gemiddelde scores. Bij de 
kwalitatieve beoordelingen werden soortgelijke antwoorden gegroepeerd en de frequentie van 
verschillende antwoorden werd onderzocht. De rest van de testbatterij werd geanalyseerd met 
gepaarde t-toetsen en Wilcoxon signed rank tests. 

In totaal maakten 17 van de 22 deelnemers het onderzoek af. Deelnemers rapporteerden 
dat ze DiSCoVR leuk vonden en dat ze het nuttig vonden voor dagelijks sociaal contact. De 
combinatie van VR en een therapeut kreeg met name een hoge gemiddelde score. Het realisme van 
de virtuele karakters kreeg lagere gemiddelde scores. Als sterke punten van de training werd het 
vaakst de kans om te oefenen met sociale situaties genoemd; het meest genoemde verbeterpunt 
was technische problemen. Uit de testbatterij bleek dat er na de training een significante, matige 
verbetering in emotieherkenning was, gemeten met een fototaak (Ekman 60 Faces). Dit was echter 
de enige uitkomstmaat waar een significante verbetering zichtbaar was.  

DiSCoVR bleek dus haalbaar en acceptabel te zijn, zowel voor deelnemers als voor 
therapeuten. Mogelijk verbeterde het ook emotieherkenning.  

 

Hoofdstuk 4 

Hoofdstuk 4 bevat een pilotonderzoek naar de haalbaarheid en acceptatie van DiSCoVR bij mensen 
met een autismespectrumstoornis (ASS). In deze studie werd gebruik gemaakt van hetzelfde 
DiSCoVR-protocol als beschreven in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6. Een kleine aanpassing in het 
protocol was dat de frequentie van de trainingssessies aangepast was naar 1-2 keer per week over 
een periode van 12-16 weken, in plaats van 2 keer per week in een periode van 8 weken. Om 
haalbaarheid en acceptatie te onderzoeken werd gebruik gemaakt van een aangepaste versie van 
de vragenlijst uit hoofdstuk 3. Verder werd er ook voorzichtig gekeken naar veranderingen in 
sociale cognitie, met behulp van verschillende meetinstrumenten (de Movie for the Assessment of 
Social Cognition, MASC, voor algemene sociale cognitie, en de Ekman 60 Faces test voor 
emotieherkenning). Ook cognitieve flexibiliteit en informatieverwerking (Trailmaking Test A&B), 
sociale angst (Social Interaction Anxiety Scale, SIAS, en Brief Fear of Negative Evaluation Scale-II, 
BFNE-II) en sociale vaardigheden (Social Responsiveness Scale-Adult, SRS, en Empathy Quotient, 
EQ) warden onderzocht. Deelnemers voltooiden drie onderzoeksmetingen: baseline (T0), post-
treatment (T1) en follow-up (T2, 12 weken na post-treatment). 

26 mensen met ASS deden mee aan het onderzoek; 19 van hen voltooiden alle 16 sessies 
van DiSCoVR. Deelnemers gaven relatief hoge scores (gemiddeld >7 op een schaal van 1-10) aan 
de training in het algemeen, hoe veel zij geleerd hadden, de aansluiting van DiSCoVR bij hun 
hulpvraag, hoe leuk zij de training vonden, hoeveel zij geleerd hadden van de training, hoe goed 
DiSCoVR bij hun dagelijkse leven paste, en het realisme van het geluid. Op de vraag ‘ik zou deze 



training aanraden aan andere mensen met ASS’ gaven deelnemers gemiddeld een 8.45. Het 
realisme van de karakters en omgevingen kreeg relatief lagere scores. Als sterke punten van de 
training werden het vaakst de mogelijkheid om te oefenen met sociale situaties en de aanpassing 
van de training aan de persoonlijke situaties genoemd. Tegelijkertijd vonden veel deelnemers de 
modules (d.w.z., het nut daarvan en de lengte) een verbeterpunt, evenals technische problemen en 
het realisme van de virtuele karakters. Emotieherkenning, sociale vaardigheden en het begrijpen 
van anderen waren de vaakst genoemde subjectieve verbeteringen die deelnemers rapporteerden. 

Daarnaast werd ook een verbetering in algemene sociale cognitie (totaalscore van de MASC, 
maar niet op de subschalen apart) en in emotieherkenning (de totaalscore van Ekman 60 Faces) 
geobserveerd, die aanhield bij de follow-up. De informatieverwerkingssnelheid (TMT-A) verbeterde 
significant, zowel tussen T0 en T1 als tussen T1 en T2. In sociale vaardigheden en angst voor sociale 
interactie (respectievelijk SRS en SIAS) werden verbeteringen gevonden tussen T0 en T1, maar deze 
waren niet meer aanwezig op T2. In de emotionele intelligentie (EQ) en de angst voor negatieve 
evaluatie (BFNE-II) werden op geen van de tijdpunten significante veranderingen waargenomen.  

Deze preliminaire bevindingen wekten de indruk dat DiSCoVR veelbelovend is bij mensen 
met ASS. Echter is gecontroleerd onderzoek nodig om de effectiviteit van de training te kunnen 
onderzoeken en leer- en herhaalde blootstellingseffecten uit te kunnen sluiten.  

 

Hoofdstuk 5 

Hoofdstuk 5 beschrijft de rationale en aanpak van de DiSCoVR randomized controlled trial (RCT), 
waarvan de resultaten beschreven zijn in hoofdstuk 6. Beperkingen in het sociaal functioneren (bijv. 
werkloosheid, sociaal isolement), komen veel voor bij mensen met een psychotische stoornis. Om 
het sociaal functioneren te verbeteren kan sociale cognitie worden getraind, omdat sociale cognitie 
een voorspeller is van sociaal functioneren. Sociale Cognitietraining (SCT) verbetert sociale cognitie, 
maar generaliseert mogelijk niet (blijvend) naar sociaal functioneren, wellicht door onvoldoende 
gelegenheid om te oefenen in sociale situaties in het dagelijks leven. Het gebruik van virtual reality 
(VR) voor SCT zou dit probleem kunnen verhelpen, aangezien VR aanpasbaar, toegankelijk en 
interactief is. Ons doel was om het effect van een VR SCT, 'DiSCoVR', op sociale cognitie en sociaal 
functioneren te testen in een RCT. 

In totaal beoogden we om 100 mensen met een psychotische stoornis en problemen in de 
sociale cognitie te rekruteren voor deze multicenter RCT. Deelnemers werden gerandomiseerd naar 
VR-SCT (DiSCoVR) of VR ontspanningstraining (VRelax; actieve controle). DiSCoVR was een uit 16 
sessies bestaande individuele SCT. DiSCoVR had drie modules: 1) emotieherkenning (herkennen 
van gezichtsemoties in een virtuele winkelstraat); 2) sociale perceptie en theory of mind (observeren 
van sociale interacties tussen virtuele personages en beoordelen van hun gedrag, emoties en 
gedachten); en 3) toepassing van hogere-orde sociale cognitie in sociale interactie (rollenspellen 
van gepersonaliseerde situaties in VR). Mensen die VRelax kregen, doorliepen zestien individuele 
sessies, waarin ze psycho-educatie kregen over stress, persoonlijke stressoren leerden herkennen, 
ontspanningstechnieken leerden en ontspannende immersieve virtuele omgevingen verkenden. 



Onderzoeksmetingen werden uitgevoerd op de baseline (T0), na de behandeling 
(posttreatment, T1) en follow-up (T2) drie maanden na T1. De belangrijkste uitkomstmaten waren 
emotieherkenning (Ekman 60 Faces) en sociale perceptie & theory of mind (The Awareness of Social 
Inference Test, deel III). Secundaire uitkomsten waren het sociaal functioneren (Personal and Social 
Performance Scale), ervaringen en sociale interacties in het dagelijks leven (experience sampling van 
emoties, sociale participatie en subjectieve ervaring van sociale situaties), psychiatrische symptomen 
(bijv. depressie, ervaren stress, angst, positieve en negatieve symptomen) en zelfwaardering.  

Voor zover wij wisten, zou dit eerste RCT zijn naar de effectiviteit van VR-SCT. Hierbij was het 
een belangrijk doel om onderzoek te doen naar generalisatie van trainingseffecten naar sociale 
situaties in het dagelijks leven, de duurzaamheid van behandelingseffecten, en eventuele 
moderatoren en mediatoren van de effectiviteit van DiSCoVR.  

 

Hoofdstuk 6 

Hoofdstuk 6 bevat een artikel over de Randomized Controlled Trial die hierboven (hoofdstuk 5) 
beschreven is. Uiteindelijk werden 81 deelnemers gerandomiseerd naar DiSCoVR (n=41) of VR-
ontspanning ('VRelax', n=40), een actieve controleconditie. De data werden geanalyseerd met 
behulp van mixed-models regressieanalyse. Om te onderzoeken of DiSCoVR effectief was in het 
verbeteren van sociale cognitie en sociaal functioneren, werd gekeken naar de tijd x conditie-
interactieterm. Hiermee kan worden onderzocht of het effect van tijd verschillend is voor de twee 
behandelcondities; als dit het geval is, kan dit duiden op een behandeleffect. 

Er werd echter voor geen enkele uitkomstmaat een significante tijd x conditie-interactie 
gevonden, wat de afwezigheid van behandeleffecten suggereert. De effectgroottes voor het verschil 
tussen de groepen varieerden van verwaarloosbaar tot matig (Cohen's d<|.53|). Deze resultaten 
suggereren dat DiSCoVR niet effectief was, maar het is onduidelijk waar dat door kwam. Het is 
mogelijk dat het behandelprotocol tekortschoot, of dat de VR-omgevingen onvoldoende realistisch 
waren. Het zou ook kunnen dat SCT in het algemeen beperkingen kent in het verbeteren van 
hogere-orde sociale cognitie en sociaal functioneren. De aanpak van SCT moet daarom mogelijk 
kritisch worden heroverwogen, omdat deze mogelijk onvoldoende leidt tot verbetering in het 
dagelijkse leven. 

 

Hoofdstuk 7 

In hoofdstuk 7 wordt de data die gegenereerd waren door de VR-software van DiSCoVR nader 
onderzocht, om meer inzicht te krijgen in het leerproces tijdens (VR-)SCT en hiervoor relevante 
factoren. Hoewel verschillende onderzoeken en meta-analyses een effect van SCT op 
emotieherkenning hebben laten zien, weten we niet hoe deze verbeteringen zich over tijd 
ontwikkelen en welke factoren hierin een rol spelen. Digitale interventies, zoals virtual reality (VR)-
training, bieden een unieke kans om te volgen wat er tijdens de interventie gebeurt. VR heeft hierin 
het voordeel dat het een immersieve, interactieve setting biedt, waarin het gedrag van gebruikers 



bijgehouden kan worden zonder dat zij er last van hebben. In hoofdstuk 7 werd daarom onderzocht 
of deelnemers nauwkeuriger en sneller werden in een oefening voor emotieherkenning in VR, welke 
eigenschappen van deelnemers en de training impact hadden op verbetering in VR, en of er een 
verband was tussen (verbetering in) een niet-VR taak voor emotieherkenning en de VR-taak.  

  Voor het onderzoek werd data van de DiSCoVR-pilot (hoofdstuk 3) en DiSCoVR RCT 
(hoofdstuk 5 en 6) gebruikt. Omdat de eerste module van DiSCoVR relatief het meest 
gestandaardiseerd was, werden alleen data van deze module (dwz, sessies 1-5) gebruikt. Uit de VR 
logs en rapportageformulieren van therapeuten werden de volgende data gebruikt: de emotie die 
vertoond werd door de avatar, het antwoord dat de deelnemer gekozen had (correct/incorrect), het 
VR-level waar de deelnemer mee oefende, de reactietijd in seconden, de hoeveelheid tijd (in 
seconden) dat iemand geoefend had in VR in de sessie, de datum van de trainingssessie, de totale 
duur van de trainingssessie en de gebruikte strategie(ën). Eigenschappen van deelnemers die 
werden onderzocht waren de geschatte premorbide intelligentie, de leeftijd, het opleidingsniveau, 
het geslacht, het aantal psychiatrische opnames, de informatieverwerking en cognitieve flexibiliteit, 
emotieherkenning buiten VR en de ernst van positieve en negatieve symptomen. Voor analyse van 
emotieherkenning buiten VR werden data van de Ekman 60 Faces test van voor- en na DiScoVR 
(baseline en post-treatment) bekeken. Om de data te analyseren werd gebruik gemaakt van mixed-
models regressieanalyse.  

 Uit de analyses bleek dat als er rekening gehouden werd met de moeilijkheid van de 
oefening (VR-level, vertoonde emotie), deelnemers naar verloop van de trainingssessies 
nauwkeuriger werden in de VR-taak en sneller werden in het geven van correcte antwoorden. Geen 
van de onderzochte eigenschappen van de training of de deelnemer had effect op de mate van 
verbetering in de VR-taak, hoewel leeftijd wel een significante voorspeller was van nauwkeurigheid 
in de VR-oefening in het algemeen. De baseline-score op de Ekman 60 Faces Test voorspelde 
nauwkeurigheid in de VR-taak in het algemeen, maar er was geen bewijs dat mensen die meer 
vooruitgingen op de Ekman 60 Faces Test, ook een grotere verbetering in VR lieten zien.  

 Deze resultaten suggereerden dat deelnemers beter werden in een VR-taak gericht op 
emotieherkenning, maar dat deze verbetering niet generaliseerde naar emotieherkenning buiten 
VR. Hoe dit komt is niet duidelijk. Het zou kunnen dat de emoties in VR te gesimplificeerd zijn en 
(nog) onvoldoende op echte gezichtsemoties lijken om emotieherkenning buiten VR te verbeteren. 
Mogelijk zullen ontwikkelingen in de grafische weergave van gezichten en emoties dit probleem 
verminderen. Het is daarom belangrijk om verder onderzoek te doen naar de beste manier om VR 
in te zetten bij behandelingen; wellicht is VR (momenteel) geschikter voor behandeling gericht op 
cognitieve en emotionele processen (b.v. cognitieve gedragstherapie) dan voor het verbeteren van 
perceptuele processen (b.v. emotieherkenning).  

 

Discussie 



 

Hoofdstuk 8 beschrijft de belangrijkste bevindingen van de onderzoeken in dit proefschrift, een 
integratie van deze bevindingen met eerdere literatuur en de implicaties voor toekomstig 
onderzoek en de klinische praktijk. Mogelijke redenen voor het ontbreken van 
behandelingseffecten in hoofdstuk 6 werden besproken, waarbij de redenatie uit hoofdstuk 1 
opnieuw werd onderzocht.  

Allereerst is het van belang om het verband tussen sociale cognitie en sociaal functioneren 
kritisch te overwegen. Een belangrijk punt van kritiek is dat sociale cognitie mogelijk geen 
voorwaarde is voor goed sociaal functioneren, maar misschien juist een gevolg18. Daarnaast is het 
trainen van sociale cognitie mogelijk omslachtig, aangezien er een onderliggend proces wordt 
getraind en niet datgene wat je echt wilt verbeteren (namelijk, het sociale functioneren).  

Ten tweede werd er nog eens kritisch gekeken naar de effectiviteit van SCT in andere 
onderzoeken. Veel van het bewijs dat SCT effectief is, is gebaseerd op meetinstrumenten van 
twijfelachtige methodologische kwaliteit. Ook is het maar de vraag of deze veelgebruikte 
meetmethoden daadwerkelijk complexe sociale cognitie kunnen meten24. Het zou kunnen dat veel 
van de vaak gebruikte meetmethoden voor sociale cognitie niet erg relevant zijn voor alledaags 
sociaal gedrag. In plaats daarvan richten ze zich op kunstmatig gedefinieerde concepten 
(constructgericht) in plaats van specifiek, observeerbaar sociaal gedrag (functiegericht)18.  

Mogelijk blijft het effect van SCT heel dicht bij wat er geoefend is tijdens de behandeling. Je 
zou dan alleen een effect verwachten als meetmethoden worden gebruikt die erg lijken op het 
materiaal dat voor de training werd gebruikt. Een gebrek aan generalisatie zou kunnen verklaren 
waarom er geen effect van DiSCoVR werd gevonden, omdat het VR-trainingsmateriaal misschien 
verder af ligt van de uitkomstmaten dan in andere onderzoeken die geen VR gebruikten. Het zou 
ook kunnen verklaren waarom sommige onderzoeken geen effect van SCT op het sociaal 
functioneren, maar wel op sociale cognitie hebben gevonden. Daarnaast zijn verschillende factoren 
die relatief weinig zijn onderzocht bij SCT mogelijk belangrijk voor de effectiviteit ervan. Potentieel 
relevante factoren zijn onder andere de mate van integratie met andere behandelingen, de 
therapeutische relatie, het stellen van passende persoonlijke doelen en het gebruik van strategieën, 
en het gebruik van groepstraining9, 11, 25. Wat deze factoren gemeen hebben, is dat ze 
mogelijkheden bieden om de training toe te passen in de echte wereld. Dit zou een sleutelfactor 
zou kunnen zijn voor de generalisatie van effecten van SCT. 

Ten derde, hoewel het logisch lijkt dat VR meer lijkt op de echte wereld dan conventionele 
oefeningen bij SCT, is dat niet per definitie het geval18, 26. Hoewel VR-tools zeer realistisch kunnen 
zijn, is hun vermogen om sociale situaties overtuigend na te bootsen waarschijnlijk mede afhankelijk 
van hoe goed ze gebruikers kunnen laten geloven dat ze interactie hebben met andere mensen (‘co-
presence’)27. VR-taken en -behandelingen lijken op zijn minst gelijkwaardig te zijn aan conventionele 
alternatieven, aangezien in onderzoeken waarin de twee worden vergeleken, meestal vergelijkbare 
resultaten worden gevonden28-30. Maar als VR-taken niet gericht zijn op specifiek gedrag in een 
relevante context, zijn VR-tools niet inherent beter. Dit kan een andere reden zijn waarom DiSCoVR 
niet leek te werken: de eerste twee modules waren vooral constructgericht en misten belangrijke 
voorwaarden voor ecologische validiteit.  



Sterke punten van het onderzoek in dit proefschrift waren de hoge methodologische 
kwaliteit en het gebruik van innovatieve therapeutische (d.w.z., VR) en analytische methoden. 
Belangrijke algemene beperkingen waren het ontbreken van aanbevolen uitkomstmaten voor 
sociale cognitie, een steekproef die mogelijk niet geheel representatief was, onduidelijkheid over 
de kwaliteit van de gegeven behandelingen, beperkingen van de onderzoeksopzet en beperkingen 
van de VR-software. De covid-19 pandemie had een grote impact op het onderzoek in hoofdstuk 4 
en 6, met grote gevolgen voor de rekrutering voor de studie, de capaciteit van behandelaren, de 
mogelijkheden voor deelnemers om in de praktijk te oefenen, en (het gebruik van) de 
uitkomstmaten.  

Toekomstige studies zouden kunnen onderzoeken hoe sociaal functioneren gemeten kan 
worden op een meer functiegerichte manier, aangevuld met constructgerichte 
onderzoeksmethoden. Technologische vooruitgang kan minder belastende uitkomstmetingen van 
alledaags sociaal gedrag voor, tijdens en na interventie makkelijker maken. Andere potentiële 
manieren om sociaal gedrag te meten zijn onder andere verslagen van sociale interacties door 
derden en VR-taken waarbij ook oogbewegingen, beweging in VR, en gezichtsuitdrukkingen 
worden vastgelegd. Verder kan bestudeerd worden wat de optimale eigenschappen van SCT en VR 
zijn. Dit kan bijvoorbeeld door kenmerken zoals groepsgebruik aan te passen in trainingen die 
bewezen effectief zijn. Verder kan men VR-ondersteunde interventies vergelijken met soortgelijke 
trainingen zonder VR en daarnaast ook TAU, om de unieke sterke punten van VR te onderzoeken. 
Tenslotte zal vooruitgang in VR-technologie waarschijnlijk veel nieuwe mogelijkheden creëren voor 
onderzoek en behandeling.  

Het onderzoek in dit proefschrift heeft geen klinisch relevant bewijs opgeleverd dat laat zien 
dat VR-SCT werkt. Aangezien DiSCoVR gebaseerd was op bewezen effectieve SCT-protocollen en 
principes en er twijfels zijn over hoe effectief SCT is, is het onduidelijk hoeveel klinisch nut (VR-)SCT 
heeft. Het zou kunnen dat voor verbetering van het sociaal functioneren bredere interventie nodig 
is, waarbij verschillende behandelmethoden en -modaliteiten worden gecombineerd. 
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