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INFORMATIE OVER DE AUTEUR

VERKRIJGBAARHEID

Dr. Martine France Delfos studeerde klinische psychologie
eind jaren zestig en Franse taal en letterkunde begin jaren
negentig aan de Universiteit van Utrecht. In 1999 promoveerde zij op een psychologisch en letterkundig onderzoek over
rouwverwerking bij Franse schrijvers.
Zij is opgeleid als wetenschappelijk onderzoeker, klinische
psychologie, en is vervolgens in de praktijk gaan werken sinds
1975. Daar heeft ze langdurig ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van kinderen, jeugdigen en volwassenen. Zij is onder andere gespecialiseerd in relatietherapie,
autisme en eetstoornissen. Vanaf 1994 verzorgt zij naast haar
therapeutische praktijk nascholing aan psychologen, psychiaters, orthopedagogen, artsen, maatschappelijk werkers en
groepsleiders.
In 1997 richtte zij het PICOWO op: Psychologisch Instituut
voor Consultatie, Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
om haar researchwerk vorm te geven.
Vanuit de combinatie van een researchopleiding en een therapeutische praktijkervaring begon ze haar kennis om te zetten
in biopsychologische wetenschappelijke modellen. Daarbij
worden verschillende wetenschapsgebieden betrokken zoals
psychologie, biologie, chemie, en wiskunde.
Martine Delfos hecht er belang aan dat er een verbintenis is
tussen wetenschap en praktijk. De modellen die zij ontwikkelt, staan in directe relatie tot de maatschappelijke en wetenschappelijke werkelijkheid.

Alle boeken in deze folder zijn in iedere boekhandel van
Nederland en Vlaanderen te verkrijgen. Daarnaast verwijzen
wij u graag naar de websites van de betreffende uitgeverij.

Naast haar werkzaamheden als zelfstandig gevestigd therapeut
en docent publiceerde zij vanaf 1993 onder andere op het
gebied van de psychologie verscheidene handboeken en specialistische boeken, onder andere gespreksvoering met kinderen en verschillen tussen mannen en vrouwen.
Verschillende van haar boeken verschijnen in vertaling
(Engels, Duits, Frans, Spaans en Burmees).
Voor Martine Delfos is wetenschap dynamisch en zij hecht er
dan ook waarde aan om in iedere nieuwe druk de nieuwste
inzichten en onderzoeken te verwerken. Dit betekent regelmatig
dat nieuwe drukken meer bladzijden omvatten dan de oudere.
Informatie over boeken, cursussen, lezingen evenals down te
loaden artikelen op de website: www.mdelfos.nl
De boeken van Martine Delfos zijn
ondergebracht bij verschillende uitgeverijen. In deze folder vindt u per
uitgeverij de verschillende titels.
Het betreft alleen de monografieën
en boeken onder haar redactie, niet
hoofdstukken die zij in andere boeken heeft geschreven. Informatie
over dat laatste op haar website.
(Foto: Ron Zwagemaker)

Uitgeverij SWP
Postbus 257, 1000 AG Amsterdam
T. 020-330 72 00 / F. 020-330 80 40
www.swpbook.com
Harcourt Book Publishers
Postbus 78, 1000 AB Amsterdam
T. 020-485 29 00 / F. 020-485 29 99
www.harcourt.nl
Uitgeverij Pereboom
Meerweg 6, 1405 BE Bussum
T. / F. 035-693 09 83
www.uitgeverijpereboom.nl
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www.uitgeverijpereboom.nl
Seksuele voorlichting
voor kinderen vanaf 10 jaar
In de serie seksuele voorlichting van Martine Delfos wordt ieder onderwerp in een apart boekje behandeld. Er is aandacht voor de biologische informatie,
maar ook over de emotionele kant. Achterin ieder deeltje staat een verklarende woordenlijst en extra informatie voor wie er verder over wil weten, ook
volwassenen! De boekjes zijn leesbaar en respectvol geschreven maar voldoen ook aan de norm van wetenschappelijke kennis. De serie zal in zijn geheel
elf delen tellen, waarvan er inmiddels tien uit zijn gekomen.

Kop en staart
over zaadlozing

Alles erop en eraan

Dat heb je van mij

over menstruatie

over zwangerschap en bevalling

over evolutie en erfelijkheid

ISBN 90 77455 116 - € 11,50

ISBN 90 75564 082 - € 8,50

ISBN 90 75564 112 - € 8,50

ISBN 90 75564 120 - € 8,50

Zin in jezelf
over masturbatie
ISBN 90 75564 252 - € 8,50

Dat nare gevoel

De dicht-bij-je-bed show

Overal te koop

over seksueel misbruik

over geslachtsziekten

over voorbehoedmiddelen

ISBN 90 75564 260 - € 8,50

ISBN 90 75564 341 - € 8,50

ISBN 90 75564 333 - € 8,50

Een vrolijke drukte 2e druk

Niet verkrijgbaar:
Vertaald in het Engels:
That awful feeling.
About sexual abuse

Verliefd is verliefd
over homoseksualiteit
ISBN 90 75564 570 - € 8,50

Zoek de verschillen
over verschillen tussen
jongens en meisjes
ISBN 90 75564 562 - € 8,50
Ook vertaald in het Burmees.

DelfosFolder.qxp

6-9-2005

13:31

Pagina 1

Harcourt, SWP
& Pereboom
presenteren de
boeken van
Martine F. Delfos

DelfosFolder.qxp

6-9-2005

13:32

Pagina 2

www.swpbook.com
Deel I

Communiceren met kinderen en jeugdigen

Luister je wel naar mij?

Ik heb ook wat te vertellen

Gespreksvoering met kinderen tussen vier en

Gespreksvoering met pubers en adolescenten

Deel II

twaalf jaar

In Luister je wel naar míj? wordt beschreven hoe
je gesprekken kan voeren met een vierjarige,
achtjarige of twaalfjarige. Moet je spelen en praten combineren? Welke vraagtechniek gebruik je
op welke leeftijd? Hoe schat je de mentale leeftijd in? In het boek is recent onderzoek verwerkt
ISBN 90 6665 724 3
tot een model van leeftijdsgewijze gespreksvoering. Het boek is goed leesbaar geschreven en is
192 pag. - volledig herziene
geschikt voor opleidingen, voor hen die met kin10e druk - € 22,00
deren werken (hulpverleners, leerkrachten, poliwww.swpbook.com/195
tie) en voor ouders zelf. In de tiende druk is het
nog meer afgestemd op opleidingen. Vertaald in het Duits, Engels,
Spaans en Burmees.

In Ik heb ook wat te vertellen! wordt communiceren met pubers beschreven en eigenlijk met
mensen in het algemeen. Want als je met pubers
kan communiceren dan kán je communiceren.
Volwassenen zetten met hun ‘gepreek’ de hersens van pubers op ‘uit’. Echt communiceren
betekent echter hersens op ‘aan‘ zetten.
Het boek is goed leesbaar geschreven en is
geschikt voor opleidingen in het onderwijs,
hulpverlening, politie, maar ook voor ouders
zelf.

ISBN 90 6665 652 2
288 pag. - NIEUW - € 29,50
www.swpbook.com/656

Duitse vertaling in voorbereiding.

Een vreemde wereld

(onder redactie)

Over autisme, het syndroom van Asperger en

Asperger in meervoud

PDD-NOS

Opstellen, achtergronden, visies en benaderingen op het
syndroom van Asperger, een vorm van autisme waarbij

Martine Delfos beschrijft de wereld zoals mensen met een stoornis binnen het autismespectrum die ervaren, waarbij het zwaartepunt ligt op
het syndroom van Asperger en PDD-NOS. Van
het ‘niet begrijpen van grapjes’, gebrek aan tijdsbesef, obsessies, tot en met de eerlijkheid en de
oprechtheid. Door de vele voorbeelden kan de
ISBN 90 6665 533 X
lezer zich inleven in en respect ontwikkelen voor
de mensen die met deze stoornis kampen. Alle
496 pag. - 5e druk - € 37,50
aspecten van autisme worden in een overkoepewww.swpbook.com/360
lend verklarend kader gezet.
In het Engels vertaald:
A Strange World. About autism, Asperger’s syndrome and PDD-NOS.
A guide for Parents, Partners, Professional Carers, and People with
ASD’s.Jessica Kingsley Publishers, www.jkp.com, isbn 1-84310-255-2
Duitse vertaling in voorbereiding.

sprake is van een normale begaafdheid

Autisme wordt vanuit verschillende oogpunten
verkend waarbij vooral de nieuwste theorieen
aan bod komen. Naast Asperger is er aandacht
voor de randgebieden PDD-NOS en aangrenzende gebieden, zoals NLD en McDD. Naast de
wetenschappelijke kant is er aandacht voor de
ISBN 90 6665 482 1
praktijk en de mensen, die direct of in hun
248 pag. - € 24,90
omgeving met autisme te maken hebben.
www.swpbook.com/406
Met bijdragen van onder andere Jan Buitelaar,
Martine Delfos, Peter Vermeulen, Pim Steerneman en Rutger Jan
van der Gaag.
Luister je wel naar mij? is ook in het Engels verschenen, onder de titel Are you listening to me?
Ook vertaald in het: Spaans – Duits – Burmees

(onder redactie)

(Pleeg)kinderen en vreemd gedrag!?
Afwijkend gedrag bij jongeren en kinderen in
16 thema’s

Als een pleegkind een pleeggezin binnenstapt
komt het niet alleen. In de bagage die het met zich
meebrengt zit een eigen levens- en familiegeschieISBN 90 6665 377 9
denis. Vaak is het ook een bagage met de nodige
negatieve ervaringen. Hoe moet je het gedrag
224 pag. - € 19,10
verplaatsen? Vooraanstaande Nederlandse deskunwww.swpbook.com/330
digen er ervaringsdeskundigen laten in dit boek zij
aan zij hun licht schijnen op verschillende gedragsproblemen.
ISBN 90 6665 426 0
164 pag. - € 21,00
www.swpbook.com/348

Van dit boek is ook een Engelstalige editie verschenen: (Foster) children and odd behavior!?

ISBN 90 6665 366 3
160 pag. - € 21,80
www.swpbook.com/345
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www.harcourt.nl
Deel I

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie van kinderen en jeugdigen

Ontwikkeling in vogelvlucht

Kinderen in ontwikkeling

Ontwikkeling van kinderen en adolescenten

Stoornissen en belemmeringen

In Ontwikkeling in vogelvlucht schetst Martine
Delfos een boeiend en gedegen beeld van de
ontwikkeling van kinderen. Zij portretteert 22
'grote denkers' - van Darwin tot Piaget - die ons
denken over ontwikkeling en opvoeding hebben beïnvloed. De ontwikkeling van baby tot
adolescent wordt vervolgens in vijf leeftijdsfaISBN 90 265 1768 8
sen grondig belicht vanuit een biopsychologisch perspectief. Er is tevens aandacht voor
336 pag. - 4e druk - € 30,culturele verschillen. Vanwege de wetenschappelijk onderbouwing en de goede leesbaarheid is het boek geschikt
voor gebruik in het onderwijs en als naslagwerk voor mensen die in
de praktijk werken.

Deel II

Dit boek bevat een uitgebreid overzicht van de
verschillende stoornissen die gedurende de ontwikkeling van een kind kunnen optreden. In
detail wordt ingegaan op de belangrijkste stoornissen – waarvan de bron gezocht moet worden
in de aanleg – en belemmeringen, die door
invloeden uit de omgeving ontstaan. Martine
Delfos ontrafelt de bronnen van psychopatholoISBN 90 265 1446 8
gie bij kinderen. Ze schetst het verschil tussen
308 pag. - 5e druk - € 35,70
een stoornis (aanleg en rijping) en een belemmering die vanuit omgevingsfactoren ontstaat. De factor van de rijping
van het centrale zenuwstelsel komt uitvoerig aan bod. De beschrijving
van de stoornissen is gebaseerd op de DSM-IV, invloedrijke handboeken en recent wetenschappelijk onderzoek.

Kinderen en gedragsproblemen

De schoonheid van het verschil

Angst, agressie, depressie en ADHD. Een bio-psycholo-

Waarom mannen en vrouwen verschillend

gisch model met richtlijnen voor diagnostiek en behande-

én hetzelfde zijn

ling. Aangevuld met psychosomatiekmodel.

In Kinderen en gedragsproblemen presenteert
Martine Delfos een biopsychologisch model
van gedrag. Gedragsstoornissen als angst, agressie, depressie en ADHD worden uitvoerig door
haar belicht. Op inzichtelijke wijze gaat zij in
op de vraag of gedrag vanuit aanleg wordt
ISBN 90 265 1680 0
gestuurd, door rijping van het centrale zenuwstelsel wordt bepaald of door omgevingsfactoren.
291 pag. - 5e druk - € 31,10
In overzichten wordt het diagnostische en hulpverleningsproces begeleid. Angst, stress en agressie zijn in zowel de
lichamelijke gevolgen als de psychische gevolgen in overzichtelijke
schema’s geplaatst.

In De schoonheid van het verschil wordt een
geheel nieuw omvattend kader gepresenteerd
van mannen en vrouwen. Overeenkomsten én
verschillen worden in een biologisch en cultureel kader geplaatst.
Het boek geeft een diepgaand inzicht in de wijze
waarop mannen en vrouwen functioneren en de
ISBN 90 265 1726 2
betekenis daarvan voor het aangaan van relaties.
368 pag. - 2e druk - € 29,00
Het boek kan houvast geven in het begrijpen van
relaties tussen mannen en vrouwen. Daarbij ontstaat een diep respect
van de eigenheid van mensen en wordt de schoonheid van het verschil duidelijk.
Van verschillende boeken zijn vertalingen in voorbereiding (Engels,
Duits en Braille).

De lijn kwijt
Behandeling van anorexia, boulimia en obesitas

In De lijn kwijt beschrijft Martine Delfos een
behandeling van eetstoornissen vanuit het perspectief van de aanleg. Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat niet het
schoonheidsideaal, maar aanlegfactoren een
belangrijke rol spelen bij eetstoornissen. In de
behandeling staan leren eten, angstbestrijding
vanuit een respect voor de cliënt centraal.
ISBN 90 265 1720 3
128 pag.- € 18,00

Kinderen en gedragsproblemen is ook in het
Engels verschenen onder de titel
Children and behavioural problems. Anxiety,
Aggression, Depression and ADHD.
A Biopsychological Model with Guidelines for
Diagnostics and Treatment. Jessica Kingsley
Publishers, www.jkp.com, isbn 1-84310-196-3
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Therapeutische verhalen
voor kinderen vanaf 4 jaar
De verhalen in deze serie geven hulpverleners en ouders een handvat om met jonge kinderen over de verschillende onderwerpen in gesprek te komen. In
de praktijk blijken deze boeken een bruikbaar hulpmiddel.

Merel is bang
2e druk
over angst
ISBN 90 77455 051 - € 11,50

De wereld van Luuk 2e druk
over autisme
ISBN 90 77455 043 - € 11,50

Patja, de gevlekte panda

Sanne
3e druk
over mishandeling en negatief
zelfbeeld
ISBN 90 77455 019 - € 11,50

over adoptie en pleeggezinplaatsing
4e druk
ISBN 90 75564 279 - € 11,50

Blijf van me af

3e druk

Blijf van me af

3e druk

Vogel

3e druk

Ze vinden me druk 2e druk

over omgaan met leeftijdgenoten

over drukke kinderen en ADHD

ISBN 90 75564 04X - € 11,50

ISBN 90 75564 511 - € 11,50

Oline, het olifantje 3e druk
over opgroeien met
verslaafde ouders
ISBN 90 75564 058 - € 11,50

Het is niet leuk!

3e druk

Van alles twee
3e druk
over de betekenis van echtscheiding voor jonge kinderen
ISBN 90 75564 406 - € 11,50

Pip

2e druk

over seksueel misbruik bij jongens

over seksueel misbruik bij meisjes

over kinderen die andere kinderen

over opgroeien met ouders met

ISBN 90 75564 52X - € 11,50

ISBN 90 75564 414 - € 11,50

seksueel misbruiken
ISBN 90 75564 538 - € 11,50

psychiatrische problematiek
ISBN 90 75564 244 - € 11,50

Niet verkrijgbaar:
Vertaald in het Engels:
Don’t touch me! Boys; Don’t touch me! Girls; It’s not funny!

Dood is niet gewoon
2e druk
over de dood van een ouder
ISBN 90 75564 619 - € 11,50

Ook vertaald in het Burmees.

