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Virtual Reality Exposure Therapy (VRET)
• Un tratament eficient pentru tulburările de anxietate și probleme 

asociate:

§ Mai eficientă decât lista de așteptare și eficiență similară cu expunerea in vivo
(Carl et al., 2019; Chesham et al., 2018; Powers & Emmelkamp, 2008);

§ Rezultatele se generalizează la condițiile de viață reale (Morina et al., 2015);

§ Multe studii au însă o calitate scăzută, prezintă risc de bias, iar dropout-ul nu 
pare să fie mai mic decât cel pentru intervențiile clasice (Fodor et al., 2018).



De ce am utiliza VR?
• Avantaje ale utilizării VR (Rizzo & Kim, 2005; David et al., 

2013):

§ Simularea realistă a stimulilor relevanți și oferirea de intervenții 
personalizate în condiții sigure și controlate, asigurând în același timp 
confidențialitatea

§ Evaluarea și intervenția în timp real asupra proceselor psihologice care 
sunt relevante pentru problemele clienților;

§ Ar putea reduce costurile și ar putea face intervenția mai atractivă 
pentru pacienți, raportat la cele clasice.



Exemplul anxietății sociale

• Majoritatea intervențiilor au utilizat doar componenta de 
expunere pentru tratamentele livrate cu ajutorul VR (Chesam et 
al., 2018).





Obiective:
• Să investigăm dacă VR este un instrument util pentru a elicita

interpretări disfuncționale și credințe iraționale pentru 
problemele de anxietate (Studiul 1 – Situații sociale)
§ Linia de studii propusă de Freeman și colab.: mediile virtuale 

generează interpretări negative (paranoide) chiar și în populația 
generală. 

• Să investigăm dacă integrarea restructurării cognitive cu 
expunerea în VR ar crește eficiența intervențiilor (Studiul 2 –
Anxietate de înălțime):
§ Krijn și colab., 2007: rolul afirmațiilor de coping.



Studiul 1
• Eșantion: 65 participanți (54 de gen feminin, vârstă medie M = 25.8 

ani).

• Măsurători:
§ Profilul Distresului Afectiv (PDA; Opriş & Macavei, 2007; emoții negative și 

anxietate);
§ Chestionarul Gândurilor Automate (Hollon & Kendall, 1980);
§ Chestionarul Credințelor Iraționale în Timpul Discursului în Public:  iraționale 

din (derivat după Self-Statements During Public Speaking; Hofmann & 
DiBartolo, 2000; evaluează credințe din modelul REBT);

§ Monitorizarea activității fiziologice – frecvența cardiacă;
§ Înregistrarea audio a gândurilor: protocolul gândirii cu voce tare.



Studiul 1
• Procedură:

§ Alocare aleatorie în două grupuri:
o Discurs public în fața unei camere care înregistrează;
o Discurs public în fața unei audiențe virtuale + cameră care înregistrează;

§ Evaluare inițială
§ Instrucțiuni privind discursul;
§ Timp de pregătire (5 min);
§ Evaluarea în perioada de anticipare;
§ Discursul (poziția față de temă inversată) în condițiile indicate de 

sarcina experimentală;
o Protocolul gândirii cu voce tare (la fiecare 50 secunde; 5 sesiuni);

§ Evaluarea finală post-discurs.



Distress Anxiety

Irrational statements Negative automatic thoughts



Studiul 2

• Design: 2 medii (HMD vs. CAVE) X 2 tipuri de intervenții 
(expunere vs. expunere + restructurare);
§ Alocare aleatorie.

• Participanți: 115 (89.6 % femei; vârsta medie M = 21.98);
§ Criterii de includere: scor comparabil cu cel raportat de eșantionul clinic 

din studiul de validare al Chestionarului Acrofobiei (Cohen, 1977) pe 
cel puțin pe una din cele două dimensiuni ale chestionarului: anxietate 
(>= 35) și evitare (>= 10).



Study 2
1. Sesiunea 1: evaluare inițială:

§ Simptome auto-raportate;
§ Interviu clinic;
§ Evaluare comportamentală.

2. Sesiunea 2: intervenția psihologică
o 4 locații de expunere;
o măsurarea anxietății la fiecare 2 minute; expunerea a fost oprită atunci când 

nivelul de anxietate a scăzut la 0 sau la jumătate din nivelul inițial;
o în condițiile de expunere + restructurare, pacienții au fost solicitați să 

monitorizeze gândurile în timpul expunerii; restructurarea a fost realizată la 
fiecare din cele 4 nivele de expunere.

3. Sesiunea 3: evaluarea finală; similară cu cea inițială.



Măsurători
• Simptome:

§ Anxietate și evitare față de înălțimi – Acrophobia Questionnaire (AQ);
§ Evitare comportamentală– Behavioral Avoidance Test (BAT);
§ Atitudini față de înălțimi (ATHQ; Ableson & Curtis, 1989);

• Mecanisme:
§ Specifice înălțimilor:

ØHeights Interpretation Questionnaire (HIQ);
§ Generale:

ØThe Attitude and Beliefs Scale II (ABS-II; DiGiuseppe, Leaf, Exner, 
& Robin, 1988).



Rezultate
• Efecte de timp pentru toate variabile:

§ Toate grupurile au raportat reduceri în anxietate și evitare măsurate atât cu 
scalele auto-raportate și cele comportamentale.

§ Toate grupurile au raportat reduceri în mecanismele disfuncționale.

• Efect de interacțiune timp x tipul de intervenție (cu sau fără 
restructurare):
§ Grupul de expunere + restructurare a raportat nivele mai reduse ale anxietății 

în sarcina comportamentală la final față de .

• Asocieri similare între simptome și mecanism în cadrul tuturor 
grupurilor.



Discuții și concluzii

• VR activează aceleași mecanisme cognitive ca și expunerea în 
vivo?
§ Este posibil ca VR să funcționeze ca și metodă de distragere?
§ Contează nivelul prezenței?

• Restructurarea cognitivă pare să aibă beneficii modeste în ceea 
ce privește creșterea eficienței:
§ E nevoie să testăm intervenții mai complexe
§ Intervenții unde expunerea ar putea avea un rol mai central.
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