
 Cognitief getest op 6 domeinen, met 11 uitkomstmaten.
 Studie 1: her-analyse van reeds gepubliceerde data (2012-

2014). Studie 2: kortgeleden afgerond (2018-2020).
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Doel
Het in kaart brengen van cognitieve veroudering in volwassenen 
met autisme spectrum condities (ASC).
 Replicatie van parallele leeftijd-gerelateerde effecten. 
 Aantonen van verschillen op individueel niveau.

Conclusies
1. Leeftijd-gerelateerde effecten lijken gelijk voor volwassenen met en zonder ASC. 
2. Ook in de volwassenheid zien we problemen in specifieke executieve functies en theory of mind in de ASC groep. 
3. Bijna een kwart van de autistische volwassenen presteert relatief zwak op een breder scala aan cognitieve domeinen. 
4. Longitudinaal vervolgonderzoek is noodzakelijk om het parallelle verouderingspatroon wat wij observeren te toetsen.

Resultaten multivariate vergelijkingen
 Figuur 3 toont de resultaten van de multivariate normative 

comparisons (MNCs (e)) uit Studie 1. 
• In ASC groep scoort een relatief grote groep (23.7%) 

afwijkend op basis van hun individuele cognitieve profiel. 
• In de niet-ASC groep is dit slechts 2.3%. 

 Afwijkende profielen waren niet gerelateerd aan leeftijd, 
geslacht, autisme kenmerken of psychische klachten. 

 Moet nog worden getoetst in Studie 2.                                                                   

Resultaten groepsverschillen
 Figuur 1a (boven) toont de Bayes Factors (BFs) van de 

groepsverschillen uit beide studies. 
• BF > 3: “substantieel bewijs” voor groepsverschillen.
• Studie 2 (replicatie): ASC < niet-ASC op verbaal geheugen, 

fluency en theory of mind. 
 Figuur 1b (onder) toont de meta-analytische en replicatie BFs(d) . 

• Meta-analytische BFs: gezamenlijke effect van beide studies. 
ASC < niet-ASC op theory of mind en fluency, maar niet op 
verbaal geheugen.

• Replicatie BFs: het bewijs voor replicatie (in Studie 2). 
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Resultaten leeftijdseffecten
 Figuur 2 toont de leeftijd-gerelateerde effecten uit Studie 2 op 

dezelfde 11 uitkomstmaten. 
 Geen interacties tussen leeftijd en groep, dus geen (duidelijke) 

leeftijd-gerelateerde verschillen tussen beide groepen. 
Grotendeels in overeenstemming met Studie 1. 

Studie 2 (c)

88 ASC / 88 niet-ASC
Leeftijd: 30-80 jaar
Sekse: 39% vrouw

Studie 1 (a,b)

118 ASC / 118 niet-ASC
Leeftijd: 20-80 jaar
Sekse: 30% vrouw

Methoden

Figuur 3. Multivariate Normative Comparisons (MNC) in de ASC groep.Figuur 1a en b. Groepsverschillen op de verschillende cognitieve domeinen in Bayes Factors.

Figuur 2. Leeftijdgerelateerde effecten op de uitkomstmaten in de ASC en niet-ASC groep.
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