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Hoe tevreden z�n mensen met autisme met hun leven? En: waarmee hangt dat samen? Om deze vragen te kunnen beantwoorden dook Marie Deserno voor haar promotieonderzoek in de gegevens van
het NAR, de grootste database in Nederland op het gebied van autisme. En wat bl�kt? Niet de autismekenmerken bepalen of iemand met autisme gelukkig is, maar de kwaliteit van slaap.

Slaap speelt volgens Deserno een grote rol als het
gaat om de behandeling van deze aandoeningen.
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