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De AQ is een vragenlijst over gedrag en persoonlijkheid en inventariseert of het gedrag overeenkomt met
symptomen van het Autisme Spectrum.

De vragenlijst
Vragen
De vragenlijst bestaat uit 50 uitspraken die betrekking hebben op het gedrag en/of
persoonlijkheid van een persoon. Iedere uitspraak wordt beantwoord met één van vier
antwoorden: 1 (geheel mee eens), 2 (enigszins mee eens), 3 (enigszins mee oneens) en 4
(geheel mee oneens). Een voorbeeldvraag is: “Ik doe dingen het liefst steeds weer op
dezelfde manier.”

Afnameduur
15-20 minuten

Informanten
Volwassenen

Schalen, scoring en normering
Schalen
1. Sociaal inzicht en gedrag
2. Aandacht wisselen/moeite met veranderingen
3. Detailgerichtheid
4. Communicatie
5. Fantasie/voorstellingsvermogen
Voor berekening van de schalen worden alle scores van de vragen bij elkaar opgeteld. De
scores Geheel of Enigszins eens (score 1 of 2) leveren 1 punt op en de scores Geheel of
Enigszins oneens (score 3 of 4) leveren 0 punten op. Sommige vragen worden gespiegeld,
waardoor Geheel of Enigszins mee eens juist 0 punten krijgen en Geheel of Enigszins mee
oneens 1 punt opleveren.
De totaalscore kan worden berekend door de scores op de schalen bij elkaar op te tellen. De
totaalscore is minimaal 0 punten en maximaal 50 punten. Scores van 32 of hoger wijzen op
meer “autist-like” gedragingen.

Psychometrische gegevens
De AQ is (nog) niet beoordeeld door de Cotan. Wel is onderzoek gedaan naar de
betrouwbaarheid van de vragenlijst.
De 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. De betrouwbaarheid van de hele test is goed, met een
interne consistentie tussen α=.71 en α=.81 (Hoekstra et al., 2008).
De interne consistentie van de subschalen is gemiddeld tot hoog (Baron- Cohen et al., 2001).

© juni 2018, Praktikon
PDF gedownload van www.bergop.info

Literatuur en verkrijgbaarheid
De vragenlijst naar gedrag en persoonlijkheid is een Nederlandse vertaling (Hoekstra, Bartels,
Cath, & Boomsma, 2008) van de Autism-Spectrum Quotiënt (AQ) ontwikkeld door Baron-Cohen,
Wheelwright, Skinner en Martin (2001).
Baron- Cohen, S., Wheelwright, S., Skinner, R., Martin, J., & Clubley, E. (2001). The Autism
Spectrum Quotient (AQ): Evidence from Asperger Syndrome/ High functioning autism,
Males and Females, Scientists and mathematicians. Journals of Autisme and
Developmental Disorders, 31, 5-17.

BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de
hierboven beschreven scores.
 Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken
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