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Nederlandse samenvatting 
 
Hoofdstuk 1: De hoofddoelstelling van de in dit proefschrift beschreven empirische studies 
was het vergroten van de beschikbare kennis over individuele verschillen in subjectieve en 
fysiologische reactiviteit op vlucht gerelateerde stimuli bij mensen met ernstige vliegangst. 
Een tweede doelstelling was om de toegevoegde waarde van psychofysiologische metingen 
voor de diagnose van vliegangst en de prognose van het behandelingsresultaat te 
onderzoeken. Deelnemers aan het onderzoek waren mensen met vliegangst die zich bij een 
gespecialiseerd behandelingsinstituut hadden aangemeld om hun vliegangst te overwinnen. 
 
Angst is functioneel, fobieën zijn dat niet. Vliegangst (fear of flying, FOF) is een aanhoudende 
en hevige angst tijdens of voorafgaande aan een vlucht. Deze angst en de ermee gepaard 
gaande vermijding staan niet in verhouding tot het daadwerkelijke gevaar en veroorzaken 
klinisch significante stress of beperkingen. Meer dan 1 op de 3 mensen vindt vliegen moeilijk 
en stressvol, tien tot vijftien procent van de westerse bevolking heeft vliegangst. Bijna al 
deze mensen vermijden vliegen, of vliegen met behulp van medicatie, drugs of alcohol. De 
voorkeurbehandelmethode is cognitieve gedragstherapie in combinatie met in-vivo 
exposure. Vaak wordt gebruik gemaakt van groepsbehandelingen met meerdere 
behandelcomponenten om een veelheid aan onderliggende stoornissen te bereiken. Hoewel 
sommige therapieonderdelen niet voor alle individuele deelnemers vereist zullen zijn levert 
deze transdiagnostische benadering vaak de beste resultaten. 
 
Hoofdstuk 2: In dit onderzoek werd de relatie tussen subjectieve en fysiologische reactiviteit 
onderzocht bij deelnemers met FOF en controleproefpersonen zonder FOF. Na het bekijken 
van een video met vlucht gerelateerde stimuli rapporteerden proefpersonen met vliegangst 
significant hogere niveaus van subjectieve angst dan controleproefpersonen. Daarentegen 
verschilden in het algemeen de metingen van de drie fysiologische variabelen (hartritme, 
parasympathische reactiviteit en sympathische reactiviteit) niet tussen de twee groepen, 
hoewel bij deelnemers met vliegangst de parasympathische reactiviteit een grotere 
variabiliteit vertoonde. Angstgevoeligheid (anxiety sensitivity, AS) beïnvloedde de relatie 
tussen zelfgerapporteerde angst en fysiologische indicatoren van angst niet. 
 
Hoofdstuk 3: Dit hoofdstuk beschrijft twee studies naar de mogelijkheid van 
baselinemetingen in Virtual Reality (VR). De resultaten gaven aan dat het mogelijk is om een 
werkelijk neutrale VR-wereld te ontwerpen die kan worden gebruikt als baseline in therapie 
en onderzoek. De toevoeging van fysiologische indicatoren van angstactivering aan 
zelfrapportage maten voor angst leverde informatie op die essentieel was voor een correcte 
interpretatie van de neutraliteit van de virtuele omgeving. 
 
Hoofdstuk 4: Angstgevoeligheid (AS) had geen invloed op de relatie tussen 
zelfgerapporteerde somatische gewaarwordingen en vliegangst, dit mogelijk als gevolg van 
een plafondeffect. Fysiologische reactiviteit liet wel een interactie met AS zien: 
veranderingen in hartslagfrequentie en parasympathische reactiviteit tijdens werkelijke 
vluchten waren sterker geassocieerd met veranderingen in de mate van vliegangst van vóór 
de behandeling tot na de vlucht voor deelnemers met een hoge AS, en minder sterk voor 
deelnemers met een lage AS. 
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Hoofdstuk 5: Het in dit hoofdstuk beschreven onderzoek ging in op het gebruik van 
cognitieve copingstrategieën in relatie tot behandelingsresultaten op de lange termijn. 
Vliegangstige deelnemers lieten een klinisch significante verbetering zien in het gebruik van 
cognitieve copingstrategieën. Individuele verschillen in deze veranderingen waren indicatief 
voor vliegangst op de lange termijn en vlieggedrag tot drie jaar na afsluiten van de 
behandeling. Met name een afname van het gebruik van niet-adaptieve copingstrategieën 
was gerelateerd aan een beter behandelingsresultaat. 
 
Hoofdstuk 6: Dit onderzoek behandelde de vraag of angstactivering en habituatie tijdens (in-
vivo) exposure de therapieresultaten op korte en lange termijn kunnen voorspellen. 
Hogere niveaus van zelfgerapporteerde angst vlak voor in-vivo exposure, maar niet 
fysiologische indicatoren van angstactivatie vlak voor in-vivo exposure, waren gerelateerd 
aan minder goede behandelingsresultaten op de lange termijn. De mate van anticipatieangst 
vlak voor in-vivo exposure zou mogelijkerwijs een indicatie kunnen zijn van bereidheid én 
gereedheid voor die exposure. Te hoge anticipatieangst zou kunnen leiden tot experiëntiële 
vermijding waarbij de emotionele verwerking wordt belemmerd. Hartslag habituatie  
tijdens de eerste in-vivo vlucht en een verhoging van de parasympatische activiteit tijdens de 
tweede in-vivo vlucht voorspelden een vermindering van vliegangst op de korte termijn, 
maar niet van vliegangst drie jaar na het afronden van de therapie of vlieggedrag op de 
lange termijn. Hartritme was de enige fysiologische variabele die was gerelateerd aan het 
behandelingsresultaat op de lange termijn: een lagere hartritme-reactiviteit aan het einde 
van de in-vivo vluchten was gerelateerd aan minder vliegangst drie jaar na afronding van de 
behandeling. 
 
Hoofdstuk 7: In dit hoofdstuk werd onderzocht of de responscoherentie (de gelijktijdige   
verandering van subjectieve en fysiologische reactiviteit) toenam met emotionele intensiteit. 
Daarnaast werd onderzocht of de sterkte van deze coherentie mogelijk een indicatie was van 
de voortgang tijdens de therapie. De resultaten lieten geen relatie zien tussen de intensiteit 
van de fobische stimuli en de omvang van de synchrone verandering in subjectieve en 
fysiologische reactiviteit. Ook vonden we geen ondersteuning voor het functionalistische 
standpunt dat succesvolle behandeling van angststoornissen wordt aangegeven door een 
synchrone verandering in emotie-responssystemen. 
 
Hoofdstuk 8: Vliegangst is een heterogene stoornis met grote interindividuele verschillen in 
aanvang, duur, ernst van de symptomen en vooral co-morbiditeit met andere fobieën en 
angststoornissen. Het empirische onderzoek in dit proefschrift richtte zich op individuele 
verschillen in subjectieve en fysiologische reactiviteit op vlucht gerelateerde stimuli. De 
resultaten van deze studies zijn gemengd, waardoor het moeilijk is om ze in een bepaald 
theoretisch model in te passen. De relatie tussen emotie-responssystemen wordt 
waarschijnlijk beïnvloed door vele variabelen, inclusief hogere orde cognitieve processen. 
Individuele verschillen in subjectieve  en fysiologische reactiviteit op vlucht gerelateerde 
stimuli vóór de behandeling, en het gebruik van adaptieve en niet-adaptieve cognitieve 
copingstrategieën vóór de behandeling waren niet voorspellend voor het klinische verloop 
na de behandeling op de korte en lange termijn. Gedurende de therapie werd de relatie 
tussen de individuele reactiviteit en de behandelingsresultaten sterker. De mate van 
verandering in het gebruik van niet-adaptieve copingstrategieën tijdens de therapie was 
indicatief voor het voortduren van vliegangst op de lange termijn en het aantal door 
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deelnemers gemaakte vluchten binnen drie jaar na het afsluiten van de behandeling. 
Subjectieve reactiviteit vlak voor in-vivo exposure en tijdens in-vivo exposure was 
voorspellend voor de behandelingsresultaten op de korte en lange termijn. Het toevoegen 
van metingen van fysiologische reactiviteit verbeterde de voorspelling van de 
behandelingsresultaten. De omvang van de synchrone verandering in subjectieve en 
fysiologische reactiviteit nam niet toe bij een hogere intensiteit van fobische stimuli en was 
niet gerelateerd aan therapieresultaat. Subjectieve en fysiologische metingen van 
angstactivatie boden gedeeltelijk onafhankelijke informatie. Fysiologische metingen van 
angstactivatie zouden daarom kunnen bijdragen aan een betere voorspelbaarheid van 
therapieverloop en therapie-uitkomst. 


