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Bij vermoedelijk één op de drie mensen met autisme wordt aanvankelijk een verkeerde diagnose
gesteld. Als je alleen kijkt naar vrouwen is dat bij bijna één op de twee. Dit blijkt uit recent
onderzoek van het Nederlands Autisme Register. ‘Een schokkende bevinding,’ aldus onderzoeker
Vasiliki Kentrou.

Een verkeerde diagnose
Door Julie Wevers
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