Versie 15-4-2014
Scoring AQ (Vragenlijst naar gedrag en persoonlijkheid)

De stellingen van de AQ kunnen worden beantwoord door middel van vier antwoordmogelijkheden,
namelijk: 'geheel mee eens', 'enigszins mee eens', 'enigszins mee oneens' en 'geheel mee oneens'.
De antwoorden op de items van de AQ worden met 1, 2, 3 of 4 punten gescoord. Antwoord 1,
'geheel mee eens' levert in de meeste gevallen 1 punt op en antwoord 4, 'geheel mee oneens', levert
4 punten op.
Echter, een aantal vragen moet worden omgescoord, wat wil zeggen dat 'geheel mee eens' met 4
punt wordt gewaardeerd en 'geheel mee oneens' met 1 punt.
Het omscoren geldt voor de volgende items: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 33,
35, 39, 41, 42, 43, 45, 46.
Wanneer alle items gescoord zijn, kunnen er subschaalscores en een totaalscore worden berekend.
De items die bij een bepaalde schaal horen worden opgeteld om op deze manier de subschaalscores
te krijgen. De subschalen zijn:
Sociaal inzicht en gedrag:
1, 11, 13, 15, 22, 36, 44, 45, 47, 48
Aandacht wisselen / moeite met veranderingen:
2, 4, 10, 16, 25, 32, 34, 37, 43, 46
Communicatie:
7, 17, 18, 26, 27, 31, 33, 35, 38, 39
Fantasie/voorstellingsvermogen:
3, 8, 14, 20, 21, 24, 40, 41, 42, 50
Detailgerichtheid:
5, 6, 9, 12, 19, 23, 28, 29, 30, 49
De totaalscore kan worden berekend door de scores op de losse subschalen bij elkaar op te tellen.
De totaalscore is minimaal 50 punten en maximaal 200 punten.
De nieuwste normgegevens voor de AQ zijn gebaseerd op de gegevens van zowel mannen als
vrouwen met en zonder een diagnose in het autismespectrum. De groepen werden gematcht op
leeftijd, totaal IQ en verbaal IQ.
Van de 155 deelnemende mannen hadden 110 een ASS en 45 geen ASS. Mannen in de ASS groep
hadden en gemiddelde leeftijd van 39.78 jaar (SD 10.87) en een totaal IQ van 110.32 (SD 10.61). In
de controlegroep was de gemiddelde leeftijd 39.69 jaar (SD 11.67) en het gemiddelde totaal IQ
113.36 (SD 11.35). In totaal namen 43 vrouwen deel, waarvan 17 vrouwen met ASS en 26 zonder
ASS. In de ASS groep was de gemiddelde leeftijd onder de vrouwen 35.25 jaar (SD 10.17) en het
gemiddelde totaal IQ 110.12 (SD 13.5). In de controlegroep hadden vrouwen een gemiddelde
leeftijd van 36.06 jaar (SD 10.58) en een gemiddeld totaal IQ van 110.62 (SD 7.58).
In Tabel 1 zijn de gemiddelden per groep en per subschaal weergegeven.
De verwachting is dat op korte termijn een artikel over de AQ bij mannen en vrouwen met en
zonder een autismespectrumstoornis zal worden gepubliceerd waarin meer informatie zal staan over
het gebruik van de AQ.
Tabel 1
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Gemiddelden en standaarddeviaties per subschaal uitgesplitst naar sekse en groep
AQ Schalen

Mannen met
ASS

Mannen
zonder ASS

Vrouwen met
ASS

Vrouwen
zonder ASS

Sociale interactie en gedrag

29.35 (5.42)

18.76 (4.49)

30.76 (5.32)

17.2 (4.26)

Aandacht wisselen/moeite met
veranderingen

28.34 (4.83)

19.45 (4.05)

30.12 (4.59)

17.04 (3.32)

Communicatie

25.74 (5.24)

16.53 (3.57)

27.82 (5.62)

15.19 (3.52)

Fantasie/voorstellingsvermoge
n

25.06 (4.47)

19.56 (4.86)

24.59 (4.39)

16.2 (4.24)

Aandacht voor details

25.47 (5.73)

20.62 (4.28)

27.12 (5.52)

20.35 (4.91)

134.29 (18.56)

95.23 (15.69)

140.41 (19.83)

85.44 (13.25)

Totaal

