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Mensen met autisme in Nederland maken opvallend vaak gebruik van alternatieve behandelingen.
Hierin vinden ze de persoonlijke aandacht die ze vaak missen in de reguliere zorg. Maar
alternatieve behandelingen kunnen ook impliciete negatieve gevolgen hebben. Toch is de
ene behandeling de andere niet, stelt onderzoeker Kim Jonkman: ‘Vaak worden alternatieve
behandelaren onterecht in hetzelfde hokje geplaatst.’
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