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Dr. Martine-France Delfos studeerde psychologie 
(Klinische Research) 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 onderzoe-
ker en is sinds 1975 in de praktijk gaan werken. 
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 psycholo-
gen, psychiaters, orthopedagogen, artsen, maat-
schappelijk werkers en groepsleiders.

In 1997 richtte zij het PICOWO op: Psychologisch 
Instituut voor Consultatie, Onderwijs en Weten-
schappelijk Onderzoek om haar researchwerk 
vorm te geven. Onderwerpen: autisme, anorexia, 
nieuwe media, rouw, scheiding.
Vanuit de combinatie van een researchopleiding 
en een therapeutische praktijkervaring begon ze 
haar kennis om te zetten in biopsychologische 
modellen. Daarbij worden verschillende weten-
schapsgebieden 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 rela-
tie tot de maatschappelijke en wetenschappelijke 
werkelijkheid.

Naast haar werkzaamheden als zelfstandig ge-
vestigd therapeut en docent publiceerde zij vanaf 
1993 onder andere op het gebied van de psycho-
logie verscheidene handboeken en specialistische 
boeken, waaronder gespreksvoering met kinderen 
en verschillen tussen mannen en vrouwen. Tevens 
is Martine Delfos lector aan de Hogeschool Edith 
Stein, leeropdracht Virtuele Ontwikkeling van de 
Jeugd.

Verschillende van haar boeken verschijnen in ver-
taling (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 ver-
werken. Dit betekent regelmatig dat nieuwe druk-
ken meer bladzijden omvatten.

Informatie over boeken, cursussen, lezingen even-
als te downloaden artikelen vindt u op de website: 
www.mdelfos.nl

Deze thematisch geordende brochure biedt een 
overzicht van alle boeken van Martine Delfos. 
Deze verschenen bij verschillende uitgeverijen. 
Daarnaast zijn enkele titels opgenomen waar zij 
een hoofdstuk in heeft geschreven, dan wel een 
voorwoord heeft verzorgd. 

Boeken in deze catalogus zijn verkrijgbaar in de 
Nederlandse en Vlaamse boekhandels en natuur-
lijk via www.6b.nl. Daarnaast verwijzen wij u graag 
naar de website van de betreffende uitgeverij; het 
overzicht op de achterkant van deze brochure.
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Sekseverschillen
De schoonheid van het verschil
Waarom mannen en vrouwen verschillend én hetzelfde zijn

In De schoonheid van het verschil wordt een geheel nieuw omvattend kader ge-
presenteerd van mannen en vrouwen. Overeenkomsten én verschillen worden in 
een evolutionair biologisch cultureel en psychologisch kader geplaatst.
Het boek geeft een diepgaand inzicht in de wijze waarop mannen en vrouwen 
functioneren en de betekenis daarvan voor het aangaan van relaties. 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.

Pearson  |  ISBN 978 90 265 2227 7  |  368 pag.  |  5e druk  |  paperback  |  € 34,-

Verschil mag er zijn
Waarom er mannen en vrouwen zijn

In Verschil mag er zijn wordt het model van De schoonheid van het verschil her-
schreven voor een breder publiek. Het is niet het zoveelste boek over Venus en 
Mars of over kaartlezende mannen en vrouwen. Martine Delfos gaat dieper dan 
dat en zet op heldere en overtuigende wijze uiteen waarom mannen en vrou-
wen verschillend zijn én toch hetzelfde. Het boek gaat niet over schreeuwerige 
emancipatie, maar maakt duidelijk dat hetzelfde kúnnen niet hetzelfde kiezen 
betekent. Ze is eerlijk over het feit dat er altijd verschillen tussen mannen en 
vrouwen zullen blijven.

Bert Bakker  |  ISBN 978 90 351 3311 2  |  368 pag.  |  5e druk  |  paperback  |  € 10,-

Zoek de verschillen
Over verschillen tussen jongens en meisjes
Illustraties: Sjeng Schupp

In dit deel van de serie seksuele voorlichting (blz. 12) worden verschillen tussen 
jongens en meisjes uitgelegd. Voor kinderen en jongeren vanaf 10 jaar.

NIÑO  |  ISBN 978 90 7556 456 3  |  32 pag.  |  paperback  |  € 8,50

In Het kind als spiegel van de beschaving. Een moderne antropologie van het kind 
schreef Martine Delfos het hoofdstuk ‘De schoonheid van het verschil. Maakt 
opvoeding jongens en meisjes verschillend?’
Samenstelling van het boek Het kind als spiegel van de beschaving Bas Levering, 
Willem Koops & Micha de Winter.

Dit bijzondere boek gaat over kinderen vanuit een groot scala van gezichtspun-
ten. Over het kind als uitkomst van de evolutie, als product van de eigen her-
senen, over het kind als soldaat, over het kind zoals het in de cijfers van het 
Sociaal Cultureel Planbureau voorkomt, over het kind als dynamisch proces, over 
het kind als correlaat van de gebouwde omgeving, het kind als bloeddorstig rol-
prentmonster, het kind in een genderrol, het kind als exponent van het gezin. 
Kortom: in dit boek wordt het kind getoond als spiegel van de beschaving.

SWP  |  ISBN 978 90 6665 793 9  |  256 pag.  |  paperback  |  € 26,50
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Communiceren met 
kinderen en jeugdigen, 
deel 1

Communiceren met 
kinderen en jeugdigen, 
deel 2

Communicatie

Communiceren met kinderen en jeugdigen

Luister je wel naar mij? vormt samen met Ik heb ook wat te vertellen! een serie van twee boeken over 
communiceren met kinderen en jeugdigen. Ieder deel op zich richt zich op een specifi eke doelgroep (deel I: 
4-12 jaar; deel II: 13-18/25 jaar). De ontwikkeling gedurende iedere periode wordt beschreven, zodat meer 
inzicht ontstaat in de mogelijkheden en onmogelijkheden op iedere leeftijd. Daarop aansluitend beschrijft 
Martine Delfos de specifi eke kenmerken voor gespreksvoering met kinderen van verschillende leeftijden. 
Er staan veel oefeningen in, die iedereen zelf kan uitproberen in alledaagse situaties. Deze publicaties zijn 
geschikt voor opleidingen, maar blijken ook een handig hulpmiddel voor ouders bij de opvoeding van hun 
kinderen. In beide boeken is aandacht voor de juiste houding in gespreksvoering met jeugdigen. Die houding 
blijkt doorslaggevend voor het succes in communicatie. 

Luister je wel naar míj?
Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar

In Luister je wel naar míj? wordt beschreven hoe je gesprekken voert met een vierja-
rige, achtjarige of twaalfjarige. Moet je spelen en praten combineren? Welke vraag-
techniek gebruik je op welke leeftijd? Hoe schat je de mentale leeftijd in? In het 
boek is recent onderzoek verwerkt tot een model van leeftijdsgewijze gespreks-
voering. Het boek is toegankelijk geschreven en is geschikt voor opleidingen, voor 
hen die met kinderen werken (hulpverleners, leerkrachten, politie, jeugdartsen) en 
voor ouders zelf. Vanaf de tiende druk is het nog meer afgestemd op opleidingen. 

SWP  |  ISBN 978 90 6665 940 7  |  208 pag.  |  15e druk  |  paperback  |  € 23,90

SWP  |  ISBN 978 90 6665 745 8  |  196 pag.  |  10e druk  |  gebonden  |  € 29,-

...In zeer grote eenvoud slaagt de schrijfster er in een heldere, volledige weergave te 
geven van wat ‘gespreksvoering met kinderen’ is. Vele voorbeelden ondersteunen 
de tekst, en verwijzingen naar literatuur en onderzoek volledigen het geheel. Maar 
behalve dat, treft mij vooral de wijze waarop de auteur er in slaagt respect te creë-
ren voor het kind. Toch een noodzakelijk basishouding voor elke onderwijskracht?
Een boek dus, wat niet mag missen op de plank van elke basisschool.
(Uit recensie, verschenen in Zorg Primair, maart 2004)

Ik heb ook wat te vertellen
Gespreksvoering met pubers en adolescenten

In Ik heb ook wat te vertellen! wordt communiceren met pubers beschreven en ei-
genlijk ook met mensen in het algemeen. Want als je met pubers kunt communice-
ren dan kún je communiceren. Volwassenen zetten met hun ‘gepreek’ de hersens 
van pubers vaak op ‘uit’. Echt communiceren betekent echter hersens op ‘aan‘ 
zetten. 
Het boek is toegankelijk geschreven en is geschikt voor opleidingen in het onder-
wijs, hulpverlening, politie, maar ook voor ouders zelf. 

SWP  |  ISBN 978 90 8850 033 6  |  272 pag.  |  6e druk  |  paperback  |  € 28,50

Martine Delfos verstaat de[ze] kunde en kunst, als therapeut, als raadgever 
van opvoeders, als voorvechtster van de rechten van het kind, als auteur en als 
wetenschapper. Ze is praktisch en gefundeerd tegelijk in haar tekst en bovenal 
geëngageerd. Dat laatste zal de lezer van de eerste tot de laatste regel herkennen.
(uit het voorwoord van Prof. Luc Stevens)
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Scheiding

Weekendvaders/Wie kent vaders?

Contact houden met je kind na de scheiding kent de nodige voetangels en klem-
men. Hoe je het ook wendt of keert: het wordt nooit meer hetzelfde als in die tijd 
daarvoor. Hoe kun je als vader hier het beste mee omgaan? Wat betekent het op-
nieuw moeten bezien van de relatie met je kind(eren)? En natuurlijk het klassieke 
probleem: wat moet ik in het weekend gaan doen? Pretvader of gewoon vader?
Martine Delfos zet helder alle feiten op een rijtje en presenteert praktische in-
zichten voor de gescheiden vaders, maar ook voor moeders. Ook de stiefgezin-
nen komen aan bod. Het is in feite een kompleet nieuw boek over scheiding en 
samengestelde gezinnen met extra aandacht voor vaders. Bij het boek zit een cd 
met het voorleesverhaal ‘Spring’, ingesproken door Martine Delfos. Het verhaal 
gaat over een kind dat moeilijkheden krijgt met de omgangsregeling met haar 
vader nu er een stiefmoeder in beeld is.

SWP  |  ISBN 978 90 6665 788 5  |  128 pag.  |  paperback  |  incl. cd  |  € 19,90

Van alles twee
Over de betekenis van echtscheiding voor jonge kinderen
Illustraties: Sjeng Schupp

Scheiding heeft voor kinderen grote gevolgen. Meestal wonen kinderen in twee 
huizen en twee leefwerelden. Niet altijd eenvoudig. Voor kinderen niet alleen 
voordelen. In Van alles twee wordt de verandering vanuit de ogen van het kind 
bekeken. De nieuwe wereld van kinderen en ouders wordt beschreven en met 
tedere en tegelijk humoristische tekeningen geïllustreerd. Daarnaast is er een 
toelichting voor ouders over wat er in de wereld van het kind gebeurt.�Een thera-
peutisch kinderboek met toelichting voor ouders en hulpverleners.

NIÑO  |  ISBN 978 90 8560 504 1  |  36 pag.  |  7e druk  |  gebonden  |  € 12,50

Behandeling
De lijn kwijt
Behandeling van anorexia, boulimia en obesitas

Eetstoornissen zijn een zeer hardnekkig en lastig probleem. Met name anorexia 
kan degene die aan de aandoening lijdt tot grote angst en wanhoop brengen. 
Voor de omgeving zijn eetstoornissen vaak onbegrijpelijk. Daarom is het ook zo 
moeilijk om er goed mee om te gaan. Het is niet een ziekte waar je van geneest, 
maar een ernstige aandoening waar je mee moet leren omgaan en die structureel 
in het leven enige aandacht vergt. Zeker in tijden van spanning en ziekte is het 
belangrijk preventie te plegen, zodat er geen terugval ontstaat.
In De lijn kwijt beschrijft Martine Delfos een behandeling van eetstoornissen 
vanuit het perspectief van de aanleg, in wisselwerking met de omgeving. Weten-
schappelijk onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat niet het schoonheids-
ideaal, maar aanlegfactoren een belangrijke rol spelen bij eetstoornissen. In de 
behandeling staan leren eten en angstbestrijding vanuit een respect voor de cli-
ent centraal.

Pearson  |  ISBN 978 90 265 1720 4  |  128 pag.  |  paperback  |  € 22,-
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Psychologie/Pedagogiek 
Drie belangrijke handboeken die geheel zijn herzien en als trilogie verschenen: Ontwikkeling in vogelvlucht, 
Ontwikkelingspsychopathologie en Kinderen en gedragsproblemen. Drie waardevolle delen die gezamenlijk een 
breed, actueel en nauwkeurig inzicht bieden in de ontwikkeling van kinderen tot jeugdigen en jongvolwassenen.

Trilogie Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie van kinderen

Deel 1 Ontwikkelingspsychologie
Ontwikkeling in vogelvlucht - Ontwikkeling van kinderen en adolescenten 

Grote denkers hebben onze huidige opvattingen over ontwikkeling sterk beïnvloed. 
Ontwikkeling in vogelvlucht begint daarom met een interessante historische uit-
eenzetting aan de hand van de theorieën van 22 grote denkers als Bowlby, Bruner, 
Montessori, Freud, Vygotski en Darwin. Daarna volgt een nauwkeurige en heldere 
beschrijving van de ontwikkeling van baby tot adolescent in vijf leeftijdsfasen en 
een hoofdstuk over de normale lichamelijke ontwikkeling. Het geheel is aangevuld 
met de beschrijving van scholen voor regulier onderwijs en diagnostische tests om 
de ontwikkeling in kaart te brengen.

Pearson  |  ISBN 978 90 265 2218 5  |  400 pag.  |  5e druk  |  paperback  |  € 30,-

Deel 2 Psychopathologie
Ontwikkelingspsychopathologie - Stoornissen en belemmeringen 

Niet elk kind ontwikkelt zich volgens het boekje. Op de weg naar volwassenheid 
liggen obstakels en valkuilen. Ontwikkelingspsychopathologie biedt een overzicht 
van stoornissen en belemmeringen die kunnen optreden gedurende de ontwikke-
ling en wijst de bronnen aan waar deze stoornissen en belemmeringen uit voort-
komen – hersenontwikkeling, seksueel misbruik, trauma’s, lichamelijke ontwik-
keling en de rol van de opvoeding. Het biedt bovendien een omvattend kader 
van aanleg, omgeving en rijping van het centrale zenuwstelsel. Het behandelt de 
diagnoses en een kader met verschillende dimensies om de stoornissen heen. 
Ontwikkelingspsychopathologie is het eerste handboek dat vooruitloopt op de ont-
wikkeling van DSM-IV naar DSM-V. Vragen als welk onderzoek moet plaatsvinden, 
hoe de diagnose moet worden gesteld en hoe de hulpverlening vorm kan krijgen, 
komen uitgebreid aan de orde. Een hoofdstuk is bovendien gewijd aan de afwij-
kende lichamelijk ontwikkeling. Het geheel is aangevuld met de beschrijving van 
scholen voor speciaal onderwijs en diagnostische tests om ontwikkelingsproble-
matiek in kaart te brengen.

Pearson  |  ISBN 978 90 265 2219 2  |  376 pag.  |  7e druk  |  paperback  |  € 30,-

Deel 3 Ontstaan van problematiek bij kinderen
Kinderen en gedragsproblemen - Aanleg, rijping of omgeving?

Het derde deel van de trilogie is helemaal gewijd aan de gedragsstoornissen ADHD, 
angst, agressie en depressie. Delfos biedt een biopsychologisch model voor ge-
drag: gedrag verklaard vanuit biologische factoren. Wordt gedrag bepaald door 
aanleg, door de rijping van het centrale zenuwstelsel of door omgevingsfactoren? 
Delfos gaat uitgebreid in op deze vraag en legt daarbij steeds een direct verband 
met hulpverleningsstrategieën. Zij schuwt hierbij niet haar visie te geven op het 
classifi catiemodel DSM-IV, dat sinds 1994 vrijwel ongewijzigd is en waarvoor zij 
al in 1997 een alternatief publiceerde. De verwachte toekomstige dimensie van 
DSM-V, zoals geëxternaliseerd en geïnternaliseerd, waren in 1997 al uitgangspun-
ten van het door haar ontwikkelde model.

Pearson  |  ISBN 978 90 265 2220 8  |  392 pag.  |  8e druk  |  paperback  |  € 30,-
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L E V E N  M E T A U T I S M E

Mart ine  De l fo s  & Mar i jke  Got tmer

A-ggZ

Autisme

Een vreemde wereld
Over autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS. Voor ouders, partners, hulpverle-
ners en de mensen zelf.

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 
en obsessies, tot en met de eerlijkheid en de oprechtheid. Door de vele voorbeel-
den kan de lezer zich inleven in, en respect ontwikkelen voor de mensen die met 
deze stoornis kampen. Alle aspecten van autisme worden in een overkoepelend 
verklarend kader gezet. Het boek presenteert hierdoor een geheel nieuw model 
van autisme met het socioschema en de ik-anderdifferentiatie als speerpunten in 
een ontwikkeling die zowel vertraagd als versneld verloopt.

SWP  |  ISBN 978 90 6665 533 1  |  496 pag.  |  8e druk  |  paperback  |  € 39,50

Leven met autisme

Leven met autisme is een gids voor volwassenen met autisme en hun omgeving. 
De auteurs, Martine Delfos en Marijke Gottmer, schetsen wat autisme betekent 
en beschrijven op respectvolle en heldere wijze de kracht en de kwetsbaarheid 
van mensen met een autistische stoornis. Hierbij worden waardevolle tips gegeven 
voor het omgaan met de problematische kanten van het leven met autisme. Voor 
het eerst wordt dit in kaart gebracht voor de verschillende levensfasen, tot en met 
de ouderdom.

Bohn Stafl eu van Loghum  |  ISBN 978 90 3135 325 5  |  177 pag.  |  2e druk  |  paperback  |  € 22,50 

Asperger in meervoud (onder redactie van Martine Delfos)
Asperger en haar randgebieden

Autisme wordt vanuit verschillende oogpunten verkend waarbij vooral de nieuwste 
theorieën aan bod komen. Naast Asperger is er aandacht voor de randgebieden 
PDD-NOS en aangrenzende gebieden, zoals NLD en McDD. Naast de wetenschap-
pelijke kant is er aandacht voor de praktijk en de mensen, die direct of in hun 
omgeving met autisme te maken hebben.
Met bijdragen van onder andere Jan Buitelaar, Martine Delfos, Peter Vermeulen, 
Pim Steerneman en Rutger Jan van der Gaag.

SWP  |  ISBN 978 90 6665 482 2  |  248 pag.  |  2e druk  |  paperback  |  € 24,90

Verwacht herfst 2010: Een patiënt met autisme. 
Uitleg over autisme en de betekenis daarvan voor een patiënt met autisme in de 
artsenpraktijk.
Voor artsen.
Bohn Stafl eu van Loghum
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Autisme op school

De mogelijkheden van kinderen met autismespectrumstoornissen worden onvol-
doende benut. Leerkrachten zetten zich in, en verbazen zich soms over de ave-
rechtse werking van hun inspanningen. Autisme vergt een andere benadering op 
school, maar ook een andere houding van de leerkracht. Het grootste probleem 
is dat het kind met autismespectrumstoornissen over een heel scala aan men-
tale leeftijden beschikt. Op tienjarige leeftijd kan het kind tien zijn op een aantal 
onderwerpen, drie jaar als speelleeftijd hebben, twintig op het gebied van we-
reldoriëntatie zijn of twee als het om sociaal contact gaat. De schoolrijpheid is bij 
autismespectrumstoornissen ongelijk verdeeld over de schoolse vaardigheden.
In Autisme op school legt Martine Delfos in heldere, praktische taal uit wat au-
tisme op school betekent, hoe je een probleem herkent en hoe je ermee om kunt 
gaan. Autisme op school bestaat uit twee delen die elkaar deels overlappen, wat 
betreft de algemene beschrijving van autisme. 

Deel 1 Basisonderwijs
Quirijn  |  ISBN 978 90 7959 602 7  |  96 pag.  |  2e druk  |  paperback  |  € 14,50

In Autisme op school, basisonderwijs wordt beschreven wat autisme en ASS 
(autismespectrumstoornissen) inhouden. De theorie wordt geïllustreerd aan de 
hand van voorbeelden van kinderen in de basisschoolleeftijd. De consequenties 
van de theorie voor het onderwijs worden verduidelijkt door voorbeelden van de 
dagelijkse praktijk van het basisonderwijs. Dit zowel in onderwijskundige zin als 
in de zin van sociaal functioneren op school.

Deel 2 Voortgezet onderwijs
Quirijn  |  ISBN 978 90 7959 604 1  |  96 pag.  |  2e druk  |  paperback  |  € 14,50

In Autisme op school, voortgezet onderwijs wordt beschreven wat autisme en 
ASS (autismespectrumstoornissen) inhouden. De theorie wordt geïllustreerd 
aan de hand van voorbeelden van jongeren in de middelbare schoolleeftijd. De 
consequenties van de theorie voor het onderwijs worden verduidelijkt door voor-
beelden van de dagelijkse praktijk in het middelbaar onderwijs. Dit zowel in on-
derwijskundige zin als in de zin van sociaal functioneren op school.

Ik en autisme
Thuis en op school 
Nathalie van Kordelaar en Mirjam Zwaan

Autisme uit zich bij iedereen op een andere manier, dat komt in dit boek duide-
lijk naar voren. Uitgangspunt van dit boek is dat kinderen en jongeren met een 
autisme spectrum stoornis aan anderen duidelijk kunnen maken wat hun autis-
me inhoudt, waardoor meer begrip ontstaat. Door het maken van dit boek leren 
de kinderen zichzelf ook beter kennen en ze komen meer te weten over autisme. 
Ook voor ouders, familieleden, studenten en professionals die meer willen we-
ten is dit boek een goede kennismaking met autismespectrumstoornissen. 
Martine Delfos begeleidde dit boek en schreef een voorwoord.

NIÑO  |  ISBN 978 90 8560 530 0  |  100 pag.  |  2e druk  |  paperback  |  € 14,50

Autisme (vervolg)
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Autisme (vervolg)

Moet ik nu huilen?
Rouw bij kinderen en jongeren met een stoornis binnen het autismespectrum
Martine F. Delfos en Riet Fiddelaers-Jaspers

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis in het leven 
van de mens, ook voor kinderen. Voor kinderen met autisme is het vaak raad-
selachtig hoe hun reacties geplaatst moeten worden. In het boek wordt een 
overzicht gegeven van de kenmerken van reactie op verlies op verschillende 
leeftijden en daaraan gekoppeld wat dit betekent voor een kind met autisme.
Hoe kun je kinderen en jongeren met autisme begeleiden bij een overlijden? 
Dit boek geeft uitleg over autisme en autismespectrumstoornissen en gaat in 
op wat dood en rouw voor kinderen en jongeren met autisme betekent. Hoe 
informeer je hen? En hoe betrek je hen bij de gebeurtenissen en rituelen? Het 
boek is bedoeld om ouders, verzorgers, leerkrachten en andere betrokkenen 
bij die begeleiding te helpen.

Ten Have  |  ISBN 978 90 259 5766 7  |  96 pag.  |  3e druk  |  gebonden  |  € 12,50

De wereld van Luuk
Over autisme
Illustraties: Sjeng Schupp

Luuk heeft heel mooie verzamelingen, maar hij wil ook wel eens met vriendjes 
spelen. Hij weet niet hoe dat moet. Als hij zich aan moet kleden, vergeet hij 
altijd weer waar hij mee bezig is. Zijn vader en moeder begrijpen hem gelukkig 
wel. Luuk heeft autisme en daar moet je rekening mee houden.
De wereld van Luuk is een therapeutisch verhaal voor kinderen van ongeveer 6 
tot 10 jaar. Het is bedoeld voor kinderen die autisme hebben. Het kan ook als 
voorlichtingsboek gebruikt worden (bijvoorbeeld op school) om leeftijdgenoten 
duidelijk te maken wat autisme is en hoe je ermee om kunt gaan. Dit boek is 
een hulpmiddel om de problematiek uit te leggen en bespreekbaar te maken. 
Wat betekent het voor een kind om autisme te hebben? Waar kunnen we steu-
nen? Wat zijn sterke en zwakke kanten? Een therapeutisch kinderboek met toe-
lichting voor ouders en hulpverleners.

NIÑO  |  ISBN 978 90 8560 513 3  |  40 pag.  |  4e druk  |  gebonden  |  € 12,50

Ik wil mijn ouders niet verliezen
Over de angst van opgroeiende mensen met een autismestoornis om ouders te moeten 
missen
Illustraties: Isabelle Geeraerts

In Ik wil mijn ouders niet verliezen wordt het moeilijke onderwerp besproken 
van de angst om je ouders te verliezen omdat ze steeds ouder worden, die kin-
deren met autisme kunnen. Een angst die ook de ouders delen, die zich zorgen 
maken hoe het dan met hun kind moet: wie zal er voor ze zorgen, ze  zo goed 
en liefdevol helpen als de ouders zelf?
Het is een therapeutisch kinderboek waarin het kind Elsa opgroeit tot volwas-
sene en in de knoop komt met haar angst.

NIÑO  |  ISBN 978 90 8850 100 5  |  24 pag.  |  geniet  |  € 7,50

Therapeutische kinderboeken over autisme
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Therapeutische kinderverhalen (vanaf 4 jaar)

Merel is bang
Over angst
NIÑO  |  ISBN 978 90 8560 514 0
32 pag.  |  2e druk
gebonden  |  € 12,50

Vogel
Over omgaan met leeftijdgenoten
NIÑO  |  ISBN 978 90 7745 523 4
32 pag.  |  3e druk 
gebonden  |  € 12,50

Maartje de suikerheldin
Over diabetes mellitus, suikerziekte
NIÑO  |  ISBN 978 90 8560 509 6 
36 pag.  |  2e druk 
gebonden  |  € 12,50

Sanne
Over mishandeling en negatief zelf-
beeld
NIÑO  |  ISBN 978 90 7745 501 2
36 pag.  |  4e druk 
gebonden  |  € 12,50

Patja, de gevlekte panda 
Over adoptie en pleeggezinplaatsing
NIÑO  |  ISBN 978 90 7745 525 8
36 pag.  |  5e druk 
gebonden  |  € 12,50

Ze vinden me druk 
Over drukke kinderen en ADHD
NIÑO  |  ISBN 978 90 8560 502 7
44 pag.  |  4e druk
gebonden  |  € 12,50

Oline, het olifantje 
Over opgroeien met verslaafde ouders
NIÑO  |  ISBN 978 90 7745 524 1
36 pag.  |  3e druk
gebonden  |  € 12,50

Het is niet leuk!
Over kinderen die andere kinderen 
seksueel misbruiken
NIÑO  |  ISBN 978 90 7556 453 2
24 pag.  |  3e druk 
gebonden  |  € 12,50

Blijf van me af 
Over seksueel misbruik bij meisjes
NIÑO  |  ISBN 978 90 8560 531 7
36 pag.  |  4e druk  
|  gebonden  |  € 12,50

Blijf van me af
Over seksueel misbruik bij jongens
NIÑO  |  ISBN 978 90 7556 452 5
32 pag.  |  3e druk
gebonden  |  € 12,50

Een serie therapeutische kinderboeken. In ieder deel wordt een specifi ek probleem besproken. Via een voor-
leestekst legt Martine Delfos het probleem helder en leeftijdsadequaat uit. De tekeningen illustreren situaties 
en vooral emoties. Daarnaast staat er ook een uitleg voor volwassenen bij over wat het betreffende onderwerp 
voor kinderen betekent.
De illustraties zijn allen van Sjeng Schupp, uitgezonderd Couscous en kniekousen die geïllustreerd is door 
Isabelle Geeraerts.
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Therapeutische kinderverhalen (vervolg)

Van alles twee
Over de betekenis van echtscheiding 
voor jonge kinderen
NIÑO  |  ISBN 978 90 8560 504 1
36 pag.  |  7e druk
gebonden  |  € 12,50

De wereld van Luuk
Over autisme
NIÑO  |  ISBN 978 90 8560 513 3
40 pag.  |  3e druk
gebonden  |  € 12,50

Pip
Over opgroeien met ouders met psy-
chiatrische problematiek
NIÑO  |  ISBN 978 90 8560 503 4
36 pag.  |  2e druk 
gebonden  |  € 12,50

Ik ga naar papa!
Over ouders in de gevangenis
NIÑO  |  ISBN 978 90 8560 560 7
48 pag.  |  gebonden  |  € 12,50

Witstipje en Fleur/Ronald en 
Muis
Over allergie en anafylactische 
reactie
NIÑO  |  ISBN 978 90 8560 525 6
60 pag.  |  gebonden  |  € 17,50

Dood is niet gewoon
Over de dood van een ouder
NIÑO  |  ISBN 978 90 8560 532 4
40 pag.  |  3e druk
gebonden  |  € 12,50

Aletta en de giraf
Van gewoon naar speciaal of 
buiten-gewoon onderwijs
NIÑO  |  ISBN 978 90 8560 533 1
40 pag.  |  gebonden  |  € 12,50

Couscous en kniekousen
Bedoeld om kinderen te helpen 
die opgroeien met een ouder die 
verstandelijk beperkt is. Maar ook 
om de mensen om het kind heen te 
helpen het kind te begrijpen.

NIÑO  |  ISBN 978 90 8560 569 0
28 pag.  |  gebonden  |  € 14,90

Prentenboek
Jaha, ze is liehief!
Over de geboorte van een broertje of zusje (met opvoedtips)
Illustraties: Sandra Klaassen

Een broertje of zusje erbij is leuk! Je ouders zijn ook dolenthousiast. Maar of het voor jou 
altijd zo leuk is zo’n aandacht vrager...

NIÑO  |  ISBN 978 90 8560 526 3  |  32 pag.   |  gebonden  |  € 13,90
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Alles erop en eraan
Over zwangerschap en bevalling
NIÑO  |  ISBN 978 90 7556 411 2
36 pag.  |  paperback  |  € 8,50

Een vrolijke drukte
Over menstruatie
NIÑO  |  ISBN 978 90 7745 511 1
34 pag.  |  2e druk  |  paperback  |  € 11,50

Kop en staart
Over zaadlozing
NIÑO  |  ISBN 978 90 7556 408 2
34 pag.  |  paperback  |  UITVERKOCHT

De dicht-bij-je-bed show
Over geslachtsziekten
NIÑO  |  ISBN 978 90 7556 434 1
34 pag.  |  paperback  |  € 8,50

Overal te koop
Over voorbehoedmiddelen
NIÑO  |  ISBN 978 90 7556 433 4
34 pag.  |  paperback  |  € 8,50

Seksuele voorlichting (voor jeugdigen vanaf 10 jaar)

In deze serie komen alle aspecten van seksualiteit, van conceptie tot voorbehoedmiddelen aan bod. Erfelijk-
heid en oorsprong van de mens komen eveneens aan bod. De technische kant is naar de nieuwste kennis 
onderbouwd. De emotionele kant komt uitgebreid aan bod. Het is geschreven in heldere, respectvolle taal en 
gebaseerd op de serie seksuele voorlichting in elf delen. Geschikt voor jeugdigen vanaf 10 jaar. 
Illustraties: Sjeng Schupp

De afzonderlijke delen zullen tevens worden gebundeld in één boek: Seksuele vorming. Deze wordt verwacht in 
de herfst van 2010.

Zin in jezelf
Over masturbatie
NIÑO  |  ISBN 978 90 7556 425 9
34 pag.  |  paperback  |  € 8,50

Verliefd is verliefd
Over homoseksualiteit
NIÑO  |  ISBN 978 90 7556 457 0
36 pag.  |  paperback
UITVERKOCHT

Dat nare gevoel
Over seksueel misbruik
NIÑO  |  ISBN 978 90 7556 426 6
32 pag.  |  paperback
UITVERKOCHT

Dat heb je van mij
Over evolutie en erfelijkheid
NIÑO  |  ISBN 978 90 7556 412 9
36 pag.  |  paperback  |  € 8,50

Zoek de verschillen
Over verschillen tussen jongens 
en meisjes
NIÑO  |  ISBN 978 90 7556 456 3
32 pag.  |  paperback  |  € 8,50
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Seksualiteit
Seksuele oplichting
Je weg vinden in het seksuele oerwoud

Hoofdstuk van Martine Delfos in Kinderen en seksualiteit. Over de betekenis en invloed van de moderne media 
op de seksuele ontwikkeling van kinderen. Het hoofdstuk is in uitgebreidere versie gratis te downloaden op de 
site van Martine Delfos: www.mdelfos.nl

Menselijke seksualiteit: intrigerend en vermoeiend. 
Hoofdstuk van Martine Delfos in Autisme en seksualiteit. Opstellen over autisme in relatie tot seksualiteit en 
intimiteit. 
Serie seksuele ontwikkeling (pagina 12)
Seksuele vorming (pagina 12)

Lezingen
Het maakbare kind
Opvoeding als (ver)gissing

Het manifest van Martine Delfos over de huidige tijd en opvoeding. Comeniuslezing, 
gehouden op 31 maart 2006 door Martine Delfos. De eerste keer dat een vrouw de 
lezing hield. We gebruiken de opvoeding als instrument om van het kind te maken wat 
we zouden willen dat het wordt. Maar hoe maakbaar is het kind eigenlijk? En wat is 
opvoeding eigenlijk? 

SWP  |  ISBN 978 90 6665 780 9  |  56 pag.  |  2e druk  |  paperback  |  € 8,40

Virtuele Ontwikkeling van de Jeugd

De jeugd groeit op in een nieuwe, fascinerende wereld. Het virtuele milieu bestaat uit 
tv, mobieltjes, computer, internet, gaming, iPods en zo verder de toekomst in. Het is 
voor kinderen niet een instrument maar een lééfwereld, waar ze recht hebben om zich 
vrijuit te ontplooien. Daarvoor is nodig dat ze ook daar opgevoed worden, zoals overal 
elders. Wat zijn de specifi eke dingen waar we rekening mee moeten houden bij de ont-
wikkeling van kinderen in deze nieuwe leefwereld? Volwassenen hebben antwoorden 
nodig om er voor hun kinderen te kunnen zijn, want deze generatie ouders kan niet 
teruggrijpen op de ervaring vanuit hun eigen opgroeien. Lectorale rede naar aanleiding 
van de benoeming van Dr. Martine Delfos als lector aan de Hogeschool Edith Stein.

SWP  |  ISBN 978 90 6665 990 2  |  64 pag.  |  2e druk  |  paperback  |  € 8,90

Let’s game
Over games en gaming. Voor ouders en gamers.

Let’s game is bedoeld voor ouders en opvoeders, maar ook voor ‘hun gamers’. Het is 
goed leesbaar en biedt duidelijke handvatten voor de opvoeding. Ook professionals 
die met kinderen werken, zullen in dit boek een houvast kunnen vinden bij problemen 
rond computergebruik.

SWP  |  ISBN 978 90 8850 102 9  |  80 pag.  |  paperback  |  € 8,90

Virtuele milieu en gaming
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Onder redactie van Martine Delfos

(Pleeg)kinderen en vreemd gedrag!? 
Afwijkend gedrag bij jongeren en kinderen in 15 thema’s
Onder redactie van Martine Delfos

Kinderen kunnen vreemd gedrag vertonen. Wanneer een kind als pleegkind een 
gezin binnenkomt, is het vaak moeilijk om zijn of haar gedrag te plaatsen. Heeft het 
kind een stoornis, komt het door zijn of haar levensgeschiedenis of is het een re-
actie op pleegkind zijn? Door het te begrijpen, wordt het gedrag als minder vreemd 
ervaren en wordt het hanteerbaar.

Vooraanstaande Nederlandse deskundigen en ervaringsdeskundigen laten in 
dit boek hun licht schijnen op: pleegangst, Martine F. Delfos, adoptie, Rene 
Hoksbergen, loyaliteit, Else-Marie van den Eerenbeemt en Nelly Bakhuizen, af-
stammingsonrust, Mark Meerum Terwogt, gehechtheid, Myrthe van Druten, 
rouwen, Riet Fiddelaers-Jaspers, seksueel misbruik, Francien Lamers, ADHD, 
Boudewijn Gunning, borderline, Martine F. Delfos, depressie, Cees A.M. de Wit, 
pesten, Tineke Snaterse, autisme, Ina van Berckelaer-Onnes, sociaal onhandig, 
Pim Steerneman.

SWP  |  ISBN 978 90 8850 105 0  |  224 pag.  |  2e herziene druk  |  paperback  |  € 19,10

Asperger in meervoud 
Asperger en haar randgebieden

Autisme wordt vanuit verschillende oogpunten verkend waarbij vooral de nieuwste 
theoriëen aan bod komen. Naast Asperger is er aandacht voor de randgebieden 
PDD-NOS en aangrenzende gebieden, zoals NLD en McDD. Naast de wetenschap-
pelijke kant is er aandacht voor de praktijk en de mensen die direct of in hun omge-
ving met autisme te maken hebben. Met bijdragen van onder andere Jan Buitelaar, 
Martine Delfos, Peter Vermeulen, Pim Steerneman en Rutger Jan van der Gaag.

SWP  |  ISBN 978 90 6665 482 2  |  248 pag.  |  2e druk  |  paperback  |  € 24,90

Over het werk van Martine Delfos
Deskundigheid zit in het kind
In gesprek met Martine Delfos
Samengesteld door Ad Kappen voor de (school)praktijk.

Een weergave van lezingen en gesprekken over: sekseverschillen, angstmodel, 
dwarsliggers, gedragsverandering, sociale status, communiceren, seksuele vor-
ming, trauma’s en media educatie.

SWP  |  ISBN 978 90 6665 808 0  |  136 pag.  |  paperback  |  € 15,90

2e herziene druk 
verschijnt najaar 2010
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Le parent insaisissable et l’urgence d’écrire
Rodopi, Amsterdam/Atlanta  |  ISBN 90 420 0439 8  |  488 pag.  |  paperback  |  € 30,-
Verkrijgbaar via www.mdelfos.nl

In dit boek wordt een demografi sche en psychologische analyse gepresenteerd van 
Franse schrijvers die tijdens hun jeugd hun ouders verliezen en de gevolgen daarvan 
voor hun schrijverschap. Het blijkt dat drievierde van de Franse schrijvers van dat door 
de eeuwen heen hebben meegemaakt. Vervolgens wordt diepgaand het effect daar-
van onderzocht in een letterkundige analyse bij vier grote schrijvers: Racine, Voltaire, 
Rimbaud en Zola. Franstalig.

Ce livre présente une analyse démographique et psychologique de l’infl uence de la perte prématurée d’un père 
ou d’une mère sur l’écriture des auteurs français du Moyen Age jusqu’au vingtième siècle. Trois quarts des écri-
vains ont subi telle perte. Suivi d’une profonde analyse littéraire de cette perte sur l’écriture de quatre grands 
écrivains: Racine, Voltaire, Rimbaud en Zola. En français.

Enkele voorwoorden en 
hoofdstukken in boeken

‘Sociaal-emotionele ontwikkeling. Ik tussen anderen’. 
Hoofdstuk in: Opvoedingscanon.

‘Klein en wijs, jong en getekend. Rouwverwerking bij 
kinderen en jongeren’, hoofdstuk in: Lieve hemel

‘Van meezorgen tot zorg. Het kind centraal’, hoofdstuk 
in: Alle kinderen in beeld

‘Het maakbare kind’, hoofdstuk in: Dolgedraaid Mogen 
peuters nog peuteren en kleuters nog kleuteren?

‘Het kind in het virtuele milieu’ en ‘Het kind tussen 
scheiding- en omgangsregeling’, hoofdstukken in: Het 
kind: bijzonder belangrijk

‘Ik zie het gezicht van mijn ouders niet’, hoofdstuk in: 
Adoptie: een levenslang dilemma

‘Verslaglegging en dossiervorming’, hoofdstuk in: 
Handboek Psychodiagnostiek voor de hulpverlening 
aan kinderen.

‘De schoonheid van het verschil. Maakt opvoeding jon-
gens en meisjes verschillend?’ hoofdstuk in: Het kind 
als spiegel van de beschaving

‘Ouderenmishandeling’, hoofdstuk in: Kindermishan-
deling: een complex probleem.

Voorwoord in onder andere:
Verloren toekomst  Wortels en vleugels
De adoptiedialoog  Een steuntje in de rug
Ik en autisme

Proefschrift en handelseditie
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Autisme in Ecuador
Norbert Groot & Martine F. Delfos

SWP  |  ISBN 978 90 8850 046 6

Auto-immuunziekten
Julliette van Gijssel & Martine F. 
Delfos

SWP  |  ISBN 978 90 8850 047 3

Aankondigingen
In de serie PICOWO zullen delen verschijnen over onderzoeken die bij het PICOWO hebben plaatsgevonden. 
Ieder deel zal een onderwerp behelzen dat een onderzoeker binnen een van de onderzoeksgroepen onder zijn 
of haar hoede heeft. Het is de bedoeling dat de boeken uitvoeriger de kennis uit de onderzoeken verspreidt 
dan via artikelen in tijdschriften het geval is, en dat ze die toegankelijk maakt voor onderzoek én praktijk.
Verwacht vanaf 2011.

De werking van ghrelin bij 
eetstoornissen
Fiemke Both, Annick Kronenburg & 
Martine F. Delfos 

SWP  |  ISBN 978 90 8850 048 0

Eetstoornissen: 
ego documenten
Liesbeth Libbers & Martine F. Delfos

SWP  |  ISBN 978 90 8850 049 7

Kinderen, ouders en kinderopvang 
Samen opvoeden in de driehoek

Vanuit de driehoek kind-ouder-leidster gaat Martine Delfos in op situaties in de opvang 
die te maken hebben met de ontwikkeling en opvoeding van het jonge kind. In een aan-
tal hoofdstukken groeit de baby op van peuter naar kleuter tot beginnende puber aan het 
einde van de basisschool. Wat komen leidster allemaal tegen en hoe kunnen ze ouders 
ondersteunen? De tekst verscheen eerder als serie in het tijdschrift Kiddo, pedagogisch 
vakblad voor de kinderopvang

SWP  |  ISBN 978 90 8850 036 7
Verwacht: eind 2010

Van methode tot bejegening

Uitgave in samenwerking met de FIOM waarin de methodiek en bejegening van jonge moe-
ders en vaders centraal staat.

SWP  |  ISBN 978 90 8850 024 4
Verwacht: begin 2011
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Vertalingen
Vertalingen van Luister je wel naar mij?:

ENGELS
Are you listening to me?
Communicating with children 
from four to twelve years old

ISBN 978 90 6665 366 5  |  160 
pag.  |  paperback  |  € 21,80

SPAANS
Me estas eschuchando?
Pirámide, Madrid, España
2e druk 

FRANS
De l’écoute au respect
Communiquer avec les enfants
Eres, Toulouse, France

DUITS
Sag mir mal … Gesprächs-
fürung mit kindern 
Beltz, Weinheim/Basel, 
Deutschland
6e druk  |  E-bookversie beschik-
baar

Vertalingen van Het is niet leuk, Blijf van me af – 
meisjes, Blijf van me af – jongens, Dat nare gevoel:

ENGELS & BURMEES
It’s not funny*, Don’t touch me girls*
Don’t touch me boys*, That awful feeling, about 
sexual abuse*

Vertaling van Ik heb ook wat te vertellen:

DUITS
Wie meinst du das? Gesprächs-
fürung mit jugend-lichen
Beltz, Weinhem/Basel, Deutschland
3e druk  |  E-bookversie beschikbaar

Vertaling van (pleeg)kinderen en vreemd gedrag:

ENGELS
(Foster) children and odd 
behavior!?
ISBN 978 90 6665 426 6
164 pagina’s  |  € 21,-

Vertaling van Een vreemde wereld:

ENGELS
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

Vertaling van Kinderen en gedragsproblemen:

ENGELS
Children and behavioural pro-
blems. 
Anxiety, Aggression, Depres-
sion and ADHD. 
A Biopsychological Model with 
Guidelines for Diagnostics and 
Treatment
Jessica Kingsley Publishers
www.jkp.com  |  ISBN 1 84310 196 3

Verscheidene boeken worden in het Bosnisch vertaald.

* In buitenland verschenen en niet in Nederland verkrijgbaar.
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Sekseverschillen
De schoonheid van het verschil
Verschil mag er zijn
Het kind als spiegel van de 

beschaving
Zoek de verschillen

Communicatie
Luister je wel naar mij?
Ik heb ook wat te vertellen

Scheiding
Weekendvaders
Van alles twee

Psychologie/Pedagogiek
Ontwikkeling in vogelvlucht
Ontwikkelingspsychopathologie
Kinderen en gedragsproblemen

Behandeling
De lijn kwijt

Autisme
Een vreemde wereld
Leven met autisme
Autisme op school 1
Autisme op school 2
Moet ik nu huilen?
De wereld van Luuk
Asperger in meervoud
Ik en autisme
Ik wil mijn ouders niet verliezen

Therapeutische kinderverhalen
Merel is bang
Vogel
Maartje, de suikerheldin
Sanne
Patja, de gevlekte panda
Van alles twee
De wereld van Luuk
Ze vinden me druk
Oline het olifantje
Witstipje en Fleur
Blijf van me af/jongens
Blijf van me af/meisjes
Het is niet leuk
Dood is niet gewoon
Pip
Aletta en de giraf
Een steuntje in de rug
Couscous en kniekousen
Ik wil mijn ouders niet verliezen
Ik ga naar papa

Prentenboek
Jaha, ze is liehief

Seksuele voorlichting
Alles erop en eraan
Een vrolijke drukte
Kop en staart
De dicht-bij-je-bed-show
Overal te koop
Zin jezelf
Verliefd is verliefd
Dat nare gevoel
Dat heb je van mij
Zoek de verschillen
Kinderen en seksualiteit
Seksuele oplichting. Je weg vinden 

in het seksuele oerwoud
Menselijke seksualiteit: intrige-

rend en vermoeiend
Seksuele vorming

Lezingen
Het maakbare kind
Virtuele ontwikkeling van de jeugd

Proefschrift
Le parent insaissisable et 

l’urgence d’écrire

Onder redactie van Martine Delfos
(pleeg)kinderen en vreemd gedrag
Asperger in meervoud

Over het werk van Martine Delfos
Deskundigheid zit in het kind

Vertalingen
Are you listening to me? 

Communicating with children 
from four to twelve years old

Me estas eschuchando? 
De l’écoute au respect. 

Communiquer avec les enfants
Sag mir mal. Gesprächsfürung mit 

kindern.
Wie meinst du das? 

Gesprächsfürung mit 
jugendlichen.

A Strange world
Children and behavioural 

problems
(Foster)children and odd 

behaviour

Enkele voorwoorden en hoofd-
stukken in boeken
‘Klein en wijs, jong en getekend. 

Rouwverwerking bij kinderen 
en jongeren’, hoofdstuk in: 
Lieve hemel

‘Van meezorgen tot zorg. Het kind 
centraal’, hoofdstuk in: 
Alle kinderen in beeld

‘Het maakbare kind’, hoofdstuk in: 
Dolgedraaid. Mogen peuters 
nog peuteren en kleuters nog 
kleuteren?

‘Het kind in het virtuele milieu’,  
hoofdstuk in:  Het kind: bijzon-
der belangrijk

Het kind tussen scheiding- en om-
gangsregeling, hoofdstuk in:  
Het kind: bijzonder belangrijk

‘Ik zie het gezicht van mijn ouders 
niet’, hoofdstuk in: Adoptie: 
een levenslang dilemma

‘Verslaglegging en dossiervor-
ming’, hoofdstuk in: Handboek 
Psychodiagnostiek voor de 
hulpverlening aan kinderen.

Voorwoord, Verloren toekomst
Voorwoord, Wortels en vleugels
Voorwoord, De adoptiedialoog
Voorwoord, Een steuntje in de rug

Titels op onderwerp
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Alle boeken van Martine Delfos in deze catalogus 
zijn te bestellen via de online boekwinkel 6B.nl

Webshop www.6b.nl
Nieuwe Keizersgracht 45  |  1018 VC Amsterdam

T. 020 528 99 39  |  E. info@6B.nl

Home  |  Boeken  |  Tijdschriften  |  Speelgoed  |  Kunst
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Uitgeverij NIÑO 
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Vertegenwoordiging in België:
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www.epo.be
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T. 020 - 581 55 00
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info-nl@pearson.com
 www.pearson-nl.com

Bohn Stafl eu van Loghum
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Uitgeverij Ten have
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info@uitgeverijtenhave.nl
www.uitgeverijtenhave.nl

Quirijn
De Hofstad 14
5296 NK  Esch

T. 0411 - 602 708
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Aan het samenstellen van deze catalogus is veel aandacht besteed. Aan de hierin genoemde prijzen kunnen echter geen rechten worden ontleend. Deze catalogus 
is samengesteld op basis van gegevens die tot juni 2010 bekend zijn. Alle voorgaande prijsoverzichten komen hiermee te vervallen. Prijswijzigingen voorbehouden.
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