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AUTYZM W HOLANDII Z PERSPEKTYWY 
HISTORYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ

1.  Tło historyczne

Zaburzenia autystyczne zostały opisane po raz pierwszy jako odrębny 
syndrom w 1938 roku przez holenderską psycholog Idę Frye1. Jej spo
strzeżenia, opublikowane w roczniku wydawanym przez holenderski In
stytut Pedagogiczny (Paedologisch Instituut) w Nijmegen, nie wzbudziły 
jednak większego zainteresowania światowej prasy naukowej (Beek, Frye, 
2001). W 1943 roku austriacko-amerykański psychiatra dziecięcy Leo 
Kanner2 (1971) wyodrębnił syndrom autyzmu, rok później zaś jego wie
deński kolega Hans Asperger opublikował pracę poświęconą temu same
mu zagadnieniu. Z perspektywy czasu widać jednak, iż opis Aspergera 
dotyczył innej formy tego samego syndromu (Schrameijer et al., 2003). 

1 Autyzm jest syndromem, co oznacza kompleks różnorodnych znaków i zachowań.
2 Według oficjalnie przyjętej wersji.

Z biegiem czasu wokół opinii obu naukowców narosło wiele kontro
wersji. Ich odmienne teorie znacząco wpłynęły na sposób diagnozowania 
i leczenia pacjentów cierpiących na autyzm, zarówno w Holandii, jak 
i w innych krajach.
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2. Autyzm w Holandii przed 1943 rokiem

W Holandii przed 1943 rokiem (podobnie jak w Polsce przed 1980) 
autyzm postrzegano jako kolejne, słabo rozpoznane zaburzenie. Prak
tycznie nie znano wówczas sposobów diagnozowania osób autystycz
nych. Nie posiadano wiedzy na temat stylu życia chorych ani nie potra
fiono określić liczby osób dotkniętych tymi osobliwymi i nagłymi 
zachowaniami. Z całą pewnością jednak nie było to jednak zjawisko no
we: osoby z zespołem autyzmu istniały zawsze.

W 1602 roku szwajcarski lekarz Felix Platter podjął próbę sklasyfi
kowania obszernego zbioru „dziwnych osób”. Kategoria nazwana przez 
niego „wrodzonym szaleństwem” obejmowała prawdopodobnie najbar
dziej utalentowane osoby z autyzmem, ludzi będących w stanie realizo
wać wiele zadań życiowych, inteligentnych i wyróżniających się w okreś
lonych dziedzinach, takich jak malarstwo, rzeźba, muzyka. „Wrodzone 
szaleństwo” odnosiło się najprawdopodobniej do osób podziwianych za 
doskonałość, ale równocześnie zdolnych mówić i robić rzeczy dziwaczne 
(Mans, 1998).

W starych mitach pojawiał się motyw „zamienionych dzieci” lub 
„odmieńców”. Elfy porywały ludzkie dzieci i na ich miejsce podrzucały 
własne, z którymi człowiek nie umiał sobie radzić. Chociaż wydawały się 
doskonałe, było w nich coś osobliwego: nie śmiały się i nie mówiły. Od 
czasu do czasu wypowiadały pojedyncze słowa, jak gdyby były zdolne 
mówić, a jednak - z jakichś powodów - wybierały milczenie (Hendriks, 
2000).

Obecnie zwolennicy podejścia antropozoficznego nadal uważają, że 
osoby autystyczne nie należą tak naprawdę do tego świata. Zdaniem 
wielu współczesnych terapeutów, a także rodziców, w takim sposobie 
myślenia tkwi element prawdy: osoby autystyczne sprawiają wrażenie 
obdarzonych niespotykanymi cechami.
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3. Odkrycie autyzmu na świecie. Lata 1943-1960

Pized 1943 rokiem, kiedy funkcjonowały już w Holandii instytucje dla 
pacjentów niepełnosprawnych i osób z zaburzeniami psychicznymi, wielu 
dotkniętych autyzmem uważano za niepełnosprawnych umysłowo i/lub 
cierpiących na schizofrenię. Kanner i Asperger jako pierwsi dostrzeg
li brak właściwych sposobów diagnozowania tej choroby. Kanner (1971) 
obserwował dzieci wyróżniające się w szczególny sposób dwoma rodza
jami zachowań: wrodzoną niezdolnością do reagowania w prawidłowy 
sposób na ludzi i sytuacje oraz pełną obawy i obsesyjną potrzebą nie
zmienności, „utrzymywania rzeczy w takim samym porządku”. Innymi 
słowy, dzieci te cechowało przemożne pragnienie stałości.

3.1. Rozpoznanie i symptomy

Wykorzystując podejście psychoanalityczne, Kanner opisał „wczesno- 
dziecięcy autyzm”3 jako organiczne i wrodzone zaburzenie, związane 
z konfliktem między matką a dzieckiem. Zaburzenie pojawia się we wczes
nym dzieciństwie, przed trzecim rokiem życia. Dotyczy głównie małych 
dzieci z przeciętnym, niskim i bardzo niskim ilorazem inteligencji.

3 W 1968 roku autyzm opisano jako rodzaj dziecięcej schizofrenii w „Biblii psychia
trii” Podręczniku diagnostyki i statystyki zaburzeń umysłowych (DSM). W 1980 roku „au
tyzm dziecięcy” jako odrębna jednostka pojawił się w kolejnym wydaniu podręcznika - 
DSM III. W 1994 roku zaburzenia autystyczne, opisane jako rozległe zaburzenia rozwoju, 
zostały ujęte w DSM IV (American Psychiatrie Association, 1994).

Dodatkowo występujące objawy:
- trudności w interakcji społecznej (typ powściągliwy - pasywny - 

dziwny);
- trudności w komunikacji (mutyzm - echolalia - dosłowność);
- problemy z wyobraźnią (wszystko musi być realne: nic , jak w grze”);
- stereotypia zachowania (powtarzanie - obsesje).
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3.2. Przyczyny autyzmu

Przyczyna (czy też przyczyny) autyzmu wymagają jeszcze ostatecz
nego potwierdzenia. Liczni badacze i terapeuci wciąż rozwijają nowe 
koncepcje, bazując na wynikach istniejących badań. Co więcej, współ
cześni naukowcy korzystają z rezultatów wieloletnich badań prowadzo
nych przez swoich poprzedników.

W okresie pomiędzy rokiem 1943 a końcem lat 60. odbywały się 
w Holandii i w innych krajach liczne dyskusje i polemiki w świecie psy
chiatrii dotyczące syndromu autyzmu. Spory ogniskowały się wokół róż
norodnych poglądów: jakie czynniki są odpowiedzialne za wrodzone za
burzenia autystyczne określane jako „wczesnodziecięcy autyzm”? Czy 
mają podłoże organiczne, genetyczne czy psychospołeczne?

Począwszy od 1943 roku, specjaliści rozważali, czy „wczesnodziecię
cy autyzm” jest zaburzeniem organicznym i wrodzonym, czy też jest 
spowodowany zaniedbaniami wychowawczymi. „Chłodna matka” lub 
„chłodni rodzice” bądź też w terminologii Eisenberga i Kannera (1956) 
„emocjonalne lodówki” wychowujące swoje dzieci „w nigdy nie rozmra
żanych lodówkach” (Hendriks, 2000) stanowili, zdaniem niektórych, 
przyczynę skrajnie powściągliwego zachowania dziecka. Opinie te przy
sparzały znacznych cierpień rodzinom z autystycznymi dziećmi.

Perspektywa „emocjonalnej lodówki” pomijała autentyczne wysiłki 
wielu rodziców wkładane w walkę o zrozumienie samego problemu oraz 
własnego dziecka: kim jest moje dziecko? Jak mogę pomóc i wesprzeć 
moje dziecko w przezwyciężaniu jego strachu? Do kogo, jako rodzice, 
możemy zwrócić się o pomoc w radzeniu sobie z dziwnymi i nieprzewi
dywalnymi zachowaniami? Te pytania były najczęściej pomijane przez 
psychiatrów i terapeutów wykorzystujących perspektywę „emocjonalnej 
lodówki”. Kanner stosował tę metaforę aż do końca lat 60. W dyskusjach 
inspirowanych psychoanalizą i w mediach holenderskich koncepcja 
„emocjonalnej lodówki" spowodowała drastyczne uproszczenie myśli 
Kannera. W rzeczywistości Kanner usiłował zaproponować zintegrowane 
studium nad autyzmem, które obejmowałoby całość biologicznych, psy
chologicznych i społecznych dysfunkcji. Kanner sformułował swoje po
glądy z wykorzystaniem ujęcia psychobiologicznego. ,^L jakiejś przyczy
ny te dzieci są inne od początku ich pozamacicznego życia” (Eisenberg, 
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Kanner, 1956). Ostatnia uwaga Kannera oraz jego krytyczny stosunek do 
prac Bettelheima zostały przyjęte przez nowo powstałe stowarzyszenie 
rodziców w Ameryce. Według Albury’ego (1993), to ostatecznie zaowo
cowało w uznaniu Kannera „ojcem założycielem”. Zdaniem Albury’ego, 
Kanner balansował pomiędzy dwoma skrajnościami tego okresu: czysto 
psychodynamiczną koncepcją Bettelheima a biologiczną perspektywą 
Rimlanda (Rimland, 1964; Hendriks, 2000).

3.3. Spory wokół diagnozy

Przez długi czas w psychiatrii nie było miejsca na nowo rozpoznane 
zaburzenie - wczesnodziecięcy autyzm. Kanner przez blisko 30 lat zma
gał się z oporem środowiska psychiatrów (na swój sposób mógł docenić 
badaczy radzieckich, którzy w 1967 roku sprzeciwili się oficjalnemu sta
nowisku środowiska psychiatrów radzieckich, nadal diagnozujących au
tyzm jako schizofrenię)4.

4 Nawet obecnie wielu psychiatrów i specjalistów na całym świecie (również w Polsce) 
nie rozpoznaje symptomów syndromu autyzmu (AS) bądź symptomów spektrum zaburzeń 
autystycznych (ASS), obejmującego również osoby z wysokim ilorazem inteligencji cier
piących na zespół Aspergera oraz osoby należące do pozostałej kategorii rozległego i cało
ściowego zaburzenia rozwoju (PDD-NOS).

3.4. Spory wokół przyczyny

Na początku lat 60. Bruno Bettelheim zakwestionował istnienie orga
nicznej przyczyny wczesnodziecięcego autyzmu. Hołdował teorii poszu
kującej przyczyn zaburzenia w środowisku osoby autystycznej. Jego zda
niem, dzieci autystyczne to dzieci wychowujące się w rodzinach, 
w których nie były szczególnie oczekiwane i w których nigdy nie poczują 
się w pełni sobą. W Pustej fortecy (Rycroft, 1967) Bettelheim opisał 20- 
-letnie doświadczenia w leczeniu dzieci autystycznych w swojej klinice. 
W książce koncentrował się na samoobronie osób autystycznych przed 
zagrożeniami płynącymi z otoczenia. W Holandii metody i teorie Bettel
heima były stosowane i rozpowszechniane przez różnych terapeutów.
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3.5. Wizje terapii

Za pomocą terapii Bettelheim i inni usiłowali przywrócić dziecku za
ufanie do otoczenia. Dzieciom pozostawiono całkowitą wolność w wyra
żaniu siebie poprzez defekację, oddawanie moczu, swobodne poruszanie 
się i mówienie w celu pobudzania ich poczucia niezależności oraz wy
zwolenia z opresyjnego otoczenia. Z niemal nadludzką cierpliwością 
Bettelheim wraz ze współpracownikami znosili bicie, gryzienie oraz za
łatwianie czynności fizjologicznych przez autystyczne dzieci objęte tera
pią. Poprzez wypracowane koncepcje i podejście terapeutyczne, z czasem 
uznane za błędne, z pełnym poświęceniem usiłowali dotrzeć do dzieci. 
Nie wszyscy wówczas praktykujący podzielali pogląd Bettelheima, iż 
szanse rozwoju dzieci autystycznych rosną, jeśli uwolni się je od wpływu 
zimnych emocjonalnie rodziców.

Inni terapeuci podjęli formę terapii grupowej, usiłując pracować rów
nocześnie z rodzicami i dziećmi. Błędne rozumowanie tkwiące u podstaw 
tego psychoanalitycznego podejścia skutkowało wyraźnym rozczarowa
niem rodziców biorących udział w terapii. Niektóre z matek wymagały 
hospitalizacji w klinikach psychiatrycznych. Dopiero na przełomie lat 60. 
i 70., po różnorodnych sporach toczonych przez liczne grono naukow
ców, podejście psychoanalityczne zostało podważone5.

5 Schopler (1997) stwierdził, iż „freudowski król” (ujęcie psychoanalityczne) jest nagi!

4. Autyzm w Holandii w latach 1938-1960

4.1. Pionierzy w dziedzinie autyzmu

Środowisko naukowców holenderskich od dawna przejawiało zainte
resowanie syndromem autyzmu. W 1952 roku została wydana pierwsza 
na świecie książka poświęcona problematyce autyzmu, w której zrewi
dowano mit „chłodnej matki” (Nieweg, 2002). Jak wcześniej wspomnia
no, pomiędzy 1937 a 1940 rokiem autyzm został opisany w Holandii 
(przed Kannerem) jako niezależny syndrom przez siostrę Gaudę (Ida Frye), 
dyrektorkę holenderskiego Instytutu Pedagogicznego w Nijmegen.
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Jej spostrzeżenia zostały opublikowane po raz pierwszy w roczniku 
wydawanym przez instytut w 1938 roku, ale nie wywołały oddźwięku 
w światowej prasie naukowej. Siostra Gauda była w tym okresie główną 
siłą napędową zespołu neurologów i psychiatrów dziecięcych związanych 
z laboratorium psychologicznym instytutu. W 1953 roku powierzono jej, 
jako pierwszej kobiecie, stanowisko asystentki w katedrze psychologii 
Uniwersytetu w Nijmegen. W 1956 roku opuściła zakon i zaczęła publi
kować pod panieńskim nazwiskiem: Ida Frye6 (1968).

6 W 1968 roku siostra Gauda obroniła doktorat z wyróżnieniem pod swym panieńskim 
nazwiskiem Ida Frye. Od 1990 roku Uniwersytet w Nijmegen corocznie przyznaje „Sty
pendium Frye” dla utalentowanych asystentek i badaczek w dziedzinie edukacji. W 2000 
roku ukazała się biografia Idy Frye (Derks, Wolf, 2000).

7 W 1974 roku rozpoczęła działalność pierwsza w Holandii klinika psychiatryczna dla 
chłopców dotkniętych autyzmem - Instytut dr. Leo Kannera. W późniejszym okresie pod 
wpływem ruchów na rzecz równouprawnienia zmieniono grupę docelową i otwarto Klinikę

Pierwsi holenderscy profesorowie zainteresowani autyzmem skłaniali 
się ku poglądowi o organicznej przyczynie choroby. Większość prze
strzegała przed obwinianiem rodziców, a szczególnie matek za stan 
dziecka. Profesor Lucas Kamp, pierwszy dziecięcy psychiatra w Utrech
cie, oraz profesor Ina Berckelear-Onnes z Lejdy (1993) mocno podkreś
lali tę kwestię. W ich opinii rodzice autystycznego dziecka byli po prostu 
obarczeni ogromnym ciężarem.

4.2. Modele terapii

Aż do początku lat 70. specjaliści holenderscy nie posiadali żadnego 
doświadczenia w terapii osób dotkniętych autyzmem. W okresie powo
jennym, wraz z wieloma gwałtownymi zmianami zachodzącymi w społe
czeństwie, ludzie byli zmuszeni samodzielnie poszukiwać metod kuracji. 
Do pewnego stopnia jedynym wsparciem, jakie mieli w tych czasach, 
była ówczesna wiedza i doświadczenie psychiatrów, psychologów, neu
rologów i pracowników socjalnych wykorzystywane w ich pracy z oso
bami cierpiącymi na inne zaburzenia psychiczne. Metodą prób i błędów 
zaczęto rozwijać nowy model terapii. W tym okresie ośrodek dr. Leo 
Kannera otworzył drzwi dla autystycznych chłopców z przeciętnym ilo
razem inteligencji7. Od początku oczekiwania pracowników ośrodka były 
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zbyt wysokie w stosunku do rezultatów terapii. Przypuszczenie, iż po te
rapii osoby autystyczne będą mogły samodzielnie funkcjonować w społe
czeństwie, wydawało się iluzoryczne. Dotknięci autyzmem są w stanie 
przystosować się do społeczeństwa jedynie w ograniczonym zakresie. 
Powinni otrzymać wsparcie od osób ze swojego otoczenia: rodziców, ro
dziny, nauczycieli, pracowników socjalnych i terapeutów (Schrameijer et 
al„ 2003).

5. Autyzm w Holandii po 1960 roku

5.1. Rozwój wiedzy w zespołach badających autyzm

Po 1960 roku minęło ponad dwadzieścia lat, zanim społeczeństwo 
holenderskie uznało podstawowe potrzeby i prawa osób dotkniętych au
tyzmem i ich rodzin. Holenderskie Stowarzyszenie Rodziców dla Osób 
z Autyzmem (NVA)8 dzięki swoim inicjatywom, szczególnie akcji „Note 
Autism”, skierowanej do Ministerstwa Zdrowia, Opieki i Spraw Społecz
nych, ostatecznie zmusiło rząd holenderski do podjęcia działań na rzecz 
rozwijania wiedzy na temat autyzmu. Rezultatem inicjatywy było przeję
cie odpowiedzialności za osoby autystyczne i ich rodziny przez Riaggs, 
Instytucje Opieki nad Zdrowiem Psychicznym, które stworzyły specjalne 
grupy dla osób autystycznych na terenie całego kraju.

Psychiatryczną i Centrum Diagnostyki dla chłopców i dziewcząt z przeciętnym ilorazem 
inteligencji w wieku 14-21 laL

* Początek działalności stowarzyszenia rodziców na rzecz rodzin i osób z autyzmem 
przypada na rok 1978. Stowarzyszenie wspierało rodziny i stymulowało specjalistyczną 
pomoc oraz naukowe badania (Tweede Kamerstuk, 1984).

5.2. Rozwój współczesnych koncepcji w badaniach nad autyzmem w Holandii

Powoli, ale skutecznie, od końca lat 60. zaczęto wypracowywać pod
stawy współczesnej koncepcji autyzmu i sposobów leczenia. Zaprzestano 
obwiniania rodziców o autystyczne zaburzenia ich dzieci. Naukowcy byli 
mniej lub bardziej przekonani, że autyzm jest wrodzonym zaburzeniem 
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pracy mózgu, a czynniki genetyczne wpływają na prawdopodobieństwo 
jego wystąpienia.

Od tego momentu zaczęto postrzegać autyzm jako bardzo poważne 
zaburzenia rozwoju, wywołane deficytami umysłowymi powodującymi 
poważne ograniczenia w społecznym funkcjonowaniu. Równoczesne za
kłócenie procesów integracji sensorycznej i/lub przetwarzania danych 
zmysłowych prowadzi do znacznego spowolnienia wzrostu i rozwoju, aż 
do stagnacji. Wydaje się, iż najpoważniejszym problemem jest przetwa
rzanie informacji, organizacja ogromnej liczby bodźców odbieranych 
przez mózg. Jak zauważa profesor Olga Bogdashina (2004: 113):

„Istnieją naukowe dowody na to, iż deficyty w przetwarzaniu informacji, wy
stępują u wszystkich osób dotkniętych jakąkolwiek odmianą autyzmu, chociaż 
rola postrzegania sensorycznego pozostaje nadal kwestią dyskusyjną”.

Oprócz częstokroć nierozpoznanych trudności w zakresie percepcji 
zmysłowej osoby autystyczne napotykają również wiele problemów 
w zakresie interakcji i komunikacji interpersonalnej. Prowadzi to do 
ograniczeń we wszystkich obszarach oraz fazach cyklu życia. Autyzm 
głęboko wpływa na sposób, w jaki jednostka jest zdolna funkcjonować 
w społeczeństwie. Podstawowe umiejętności, najbardziej niezbędne 
w skutecznym kontakcie z innymi ludźmi, są w przypadku osób autystycz
nych zazwyczaj najbardziej ograniczone. Dotyczy to małej elastyczności, 
niewielkich zdolności komunikacyjnych, osłabionej empatii i ograniczone
go społecznego rozumienia różnorakich sytuacji. Niepełnosprawność ta 
powoduje, iż osoby autystyczne są przez całe życie zależne od innych. Nie
rzadko przyczynia się również do ich społecznego wykluczenia, jednego 
z najcięższych losów, jakie mogą dotknąć człowieka. Wykluczenie spo
łeczne może wywołać niepokojące poczucie samotności i wyizolowania. 
Często prowadzi to osobę autystyczną i jego rodzinę do poczucia bezsil
ności i niepowodzenia. Szanujące się społeczeństwo jest zobowiązane do 
zapewnienia takim osobom maksymalnej integracji.

5.3. Epidemiologia

W Holandii 4—5 osób na 10 000 może cierpieć na klasyczną odmianę 
autyzmu opisaną przez Kannera, co daje w sumie liczbę 6000 osób. Jeśli 
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uwzględnimy również pokrewne zaburzenia, takie jak PDD-NOS oraz 
syndrom Aspergera, liczba zwiększy się do 25-30 osób na 10 000. 
W Holandii dawałoby to 35 tys. osób. Jeśli jeszcze dodatkowo przesu
niemy dość płynne granice definicji, liczba Holendrów dotkniętych któ
rąkolwiek z odmian autyzmu zbliży się do 60 tys. Powszechnie uznawane 
szacunki wskazują, iż 40-45% spośród dotkniętych zespołem autyzmu to 
osoby głęboko upośledzone umysłowo, natomiast 20% jest upośledzo
nych w stopniu umiarkowanym. Wśród nich jest czterokrotnie więcej 
chłopców niż dziewcząt.

5.4. Teorie

Jak zauważa Bogdashina (2004), od momentu rozpoznania autyzmu 
przez Kannera (w 1943 roku) pojawiały się różne teorie dotyczące praw
dopodobnych deficytów w autyzmie. Od 1970 roku główny nacisk kła
dziono na rozwój poznawczy dzieci autystycznych i sformułowano różne 
teorie na temat deficytów poznawczych.

Teoria umysłu: Baron-Cohen, Leslie, Firth (1985), Breetveld (2000)

Teoria ta koncentruje się na dwóch założeniach:
a) każdy ma własny sposób myślenia i postrzegania, odmienny od 

myśli i percepcji innych;
b) świadomość tego faktu pozwala spoglądać na świat z innej per

spektywy.
Rozwój tej zdolności - umiejętności wyobrażenia sobie innej per

spektywy - wydaje się najistotniejszym warunkiem rozwoju społecznego 
rozumienia i umiejętności społecznych. U osób dotkniętych autyzmem 
teoria umysłu jest zazwyczaj słabo rozwinięta, w konsekwencji czego nie 
są one zdolne przyjąć innej niż własna perspektywy.

Teoria centralnej koherencji: Firth (1989)

Teoria ta odwołuje się do umiejętności dostrzegania podobieństw po
między różnymi rzeczami i sytuacjami, a w rezultacie do umiejętności jej 
wykorzystania w nowych warunkach. Zdolności poznawcze, takie jak: 
generalizowanie czy myślenie symboliczne, są uzależnione od tych 
umiejętności. Osoby z autyzmem przejawiają ograniczone skłonności ku 
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„centralnej spójności”. Innymi słowy, nie są w stanie wyciągać ogólnych 
wniosków z konkretnego doświadczenia. W konsekwencji nie potrafią 
stworzyć konkretnych sposobów przyporządkowywania nowych rzeczy. 
To powoduje, iż nowe sytuacje i rzeczy są częstokroć niezrozumiałe dla 
osób autystycznych, ponieważ nie potrafią one usytuować ich w szerszej 
perspektywie.

Teoria funkcji wykonawczych: Ozonoff (1995) oraz Berger et al. (1993)

Teoria ta ogniskuje się wokół zdolności tworzenia „zwrotów myślo
wych” i umiejętności dostosowywania się do nowych sytuacji. W szcze
gólności odnosi się do zdolności ludzi do elastycznej adaptacji do ciągle 
zmieniających się wymagań.

Osoby z autyzmem natrafiają na znaczne trudności w momencie na
głej zmiany sytuacji. Jeśli sprawy nie przebiegają w oczekiwany sposób, 
osoby autystyczne reagują zaniepokojeniem i mogą wykorzystywać różne 
elementy ze swojego skomplikowanego wzoru zachowań. Oznacza to, że 
w terapii osób autystycznych element przewidywalności jest wpleciony 
w strukturę codziennego życia.

5.5. Terapia

Szczęśliwie minęły czasy, kiedy nie rozumiano autyzmu, a osoby nim 
dotknięte pozbawione były opieki. Obecnie rozumiemy sposób, w jaki 
osoby autystyczne walczą ze swoimi poważnymi ograniczeniami. Świa
domość tego, iż pozbawienie osób autystycznych należytej opieki spowo
duje ich izolację, zmusza społeczeństwo do podjęcia działań na rzecz ich 
integracji. Podstawowym celem jest pomoc osobom autystycznym 
w możliwie najkorzystniejszym i samodzielnym funkcjonowaniu w spo
łeczeństwie.

5.5.1. Strategia

Optymalne funkcjonowanie w społeczeństwie może zostać osiągnięte 
poprzez:

a) polepszenie funkcjonowania jednostki;
b) przystosowanie środowiska do możliwości i ograniczeń osób 

z syndromem autyzmu.
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Ogólnie mówiąc, terapia w przypadku tego rodzaju zaburzeń obej
muje: uczenie nowych zachowań, trening umiejętności oraz poradnictwo.

Istotna jest atmosfera terapii, na którą powinno składać się: bezpie
czeństwo, wsparcie, stymulacje oraz terapeuci zorientowani na potrzeby 
każdego pacjenta. Oznacza to stymulowanie pacjenta do nauki, przy rów
noczesnym unikaniu nadmiernych wymagań. Potrzeby i zdolności każde
go pacjenta są odmienne, w związku z czym atmosfera podczas terapii 
powinna być uzależniona od indywidualnych umiejętności i ograniczeń 
pacjenta.

5.5.2. Metody

Uwzględniając, iż najlepsze rezultaty daje terapia dobierana indywi
dualnie, nie powinien dziwić fakt, iż terapeuci w Holandii stosują szeroką 
gamę metod. Na przykład terapeuci z ośrodka dr. Leo Kannera (Schra- 
meijer et al., 2003) stosują różnorodne metody z zakresu psychoterapii 
i pedagogiki specjalnej, nie ograniczając się wyłącznie do psychiatrii 
dziecięcej i młodzieżowej.

Podejście systemowe wykorzystywane w ośrodku stanowi podstawę 
wsparcia dla klienta i jego rodziny. Wiele interwencji skupia się na wyko
rzystaniu Modelu Kompetencji Społecznych rozwiniętego przez N.W. Slota 
i H.J.M. Spanjaarda (2000).

Inne próby wpływania na zachowania osób autystycznych wywodzą 
się z metod stosowanych w terapii behawioralnej, poznawczej, dyrektyw
nej, racjonalno-emocjonalnej oraz medycznej. Podstawową formą terapii 
stosowaną w ośrodku Leo Kannera jest terapia środowiskowa, na pod
stawie prac Jongeriusa i Rylanta (1989) oraz Janzinga i Lansena (1996).

W Holandii, w zależności od miejsca stosuje się różne metody (Ze- 
evalking, 2000). Metoda TEACCH (leczenie i edukacja dzieci autystycz
nych oraz dzieci z niepełnosprawnością komunikacyjną) - dobrze znany 
w Holandii program opracowany przez Schoplera z Uniwersytetu Pół
nocnej Karoliny. Program obejmuje opiekę nad pacjentami (wsparcie dla 
osób autystycznych, rodziców i specjalistów), trening dla specjalistów 
oraz badania naukowe (Mesibov, 1999; Peeters, 1994). Podstawową za
sadą jest dobór indywidualnego programu dla osób autystycznych, 
w każdym wieku i na każdym poziomie inteligencji. Program oferuje pa
cjentom wsparcie w środowisku domowym, szkolnym i zawodowym. 
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W ramach programu TEACCH terapeuci stosują również niektóre techni
ki modyfikacji zachowań w celu uczenia nowych postaw. Terapia jest 
odpowiednia dla:

a) nabywania nowych umiejętności;
b) pracy ze strukturą (w zakresie czasoprzestrzeni i aktywności);
c) pracy z wykorzystaniem podejścia polegającego na stopniowym 

osiąganiu celów (tj. krok po kroku);
d) różnych dziedzin życia i potrzeby wsparcia w każdej z nich.
Metoda LOVASS jest specjalną formą terapii behawioralnej wykorzy

stywanej przez dzieci autystyczne oraz dzieci upośledzone z autyzmem. 
Chociaż zaobserwowano pewien znaczący postęp, to jednak rezultaty są 
rozbieżne (Kraijer, 1998).

Program SUN-RISE koncentruje się na rodzicach jako głównym po
tencjale i trenerach autystycznego dziecka.

Na koniec należy wspomnieć o terapii zwanej VIDEO HOME TRAIN
ING, zorientowanej na wsparcie i bazującej na zarejestrowanych na wi
deo analizach interakcji autystycznego pacjenta i jego rodziny w domo
wym otoczeniu.

Uwagi końcowe

Społeczeństwo holenderskie stara się zapewnić osobom autystycznym 
jak najlepszą integrację z szerszą społecznością. Specjalistyczne instytu
cje oraz inicjatywy społeczne działające pod patronatem Opieki Zdrowia 
Społecznego oferują stosowne wsparcie osobom dotkniętym autyzmem.

Od momentu opublikowania pierwszych wyników badań wiedza na 
temat autyzmu w Holandii znacząco się rozwinęła. Zdaniem Hendricksa 
(2000: 71),

„konkurencyjne i komplementarne teorie przyczyniły się do znacznego wzboga
cenia obrazu zaburzeń autystycznych. Metody diagnozowania są coraz bardziej 
precyzyjne. Znacznie poszerzył się zakres rozumienia deficytów rozwojowych 
dzieci i dorosłych z autyzmem. Wydaje się, że osiągnięto znaczny postęp w za
kresie wpierania osób dotkniętych autyzmem”.
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Pomimo licznych teoretycznych i praktycznych doświadczeń w zakre
sie spektrum zaburzeń autystycznych (ASS) nasza wiedza fachowa jest 
nadal ograniczona. Wiadomo równocześnie, iż zarówno przeciwdziałanie, 
jak i wyleczenie autyzmu nie jest możliwe.

Jakie są efekty opieki na nad autyzmem?
1. Panuje powszechna zgoda co do znaczenia wczesnej diagnozy.
2. Autyzm przestał być nieznanym i zagadkowym zjawiskiem.
3. W wymiarze społecznym dostępne jest finansowe wsparcie w fa

chowej opiece.
4. Profesjonalna pomoc jest organizowana przez różnorakie instytucje.

Jakie obszary opieki wciąż wymagają ulepszeń?
1. Program edukacyjny przeznaczony dla specjalistów jest wciąż roz

wijany. Listy osób autystycznych i ich rodzin oczekujących na pomoc są 
długie.

2. Podjęcie jakiego rodzaju badań jest niezbędne w przyszłości?

Pragnę zakończyć artykuł słowami profesor Olgi Bogdashiny (2003: 
21):

„Wprawdzie w latach 60. i 70. wskazano (Rimland, 1964) na możliwość ist
nienia nieprawidłowości poznawczych jako głównych czynników zaburzenia oraz 
sformułowano (Delcato, 1974) teorię dysfunkcji sensorycznej, jednak do niedaw
na badacze ignorowali te założenia. Chociaż przez lata obserwowano u osób auty
stycznych niezwykłe doświadczenia poznawcze, potwierdzone przez samych cho
rych, są one nadal wymieniane jako dodatkowe (a niejako zasadnicze) wyróżniki 
autyzmu w głównych klasyfikacjach diagnostycznych.

Aczkolwiek w ostatnim czasie pojawiło się wiele prac zwracających uwagę na 
dysfunkcje poznawcze w autyzmie, do chwili obecnej nieprawidłowości te oraz 
ich rola w wywoływaniu zachowań autystycznych nie zostały poddane systema
tycznej analizie. Potrzeba więcej badań, aby stwierdzić, czy problemy z percepcją 
mają podstawowe znaczenie w autyzmie, których zmysłów dotyczą, a także z jaką 
intensywnością funkcjonują zmysły”.

Tłumaczenie: Agnieszka Małek
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