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Eén complete en overzichtelijke serie, inzetbaar bij opleidingen met
psychologie-vakken in het curriculum zoals psychologie en
(ortho)pedagogiek, maar ook conservatorium en politieacademie
De boeken vormen een samenhangend geheel maar zijn ook zeer goed
los van elkaar te gebruiken
Alle drie de delen zijn sinds de laatste druk uitvoerig geactualiseerd met
recente inzichten en onderzoeksresultaten uit binnen- en buitenland
In het Nederlands geschreven in een toegankelijke stijl
Niet vanuit een theoretische voorkeur, alle stromingen komen aan bod
Vernieuwend door het overkoepelende kader waarin alles gesteld wordt
Vooruitlopend op de wetenschappelijke ontwikkelingen
In te zetten als naslagwerk en studiemateriaal, maar ook dagelijks
toepasbaar in de psychologen- of orthopedagogenpraktijk
De trilogie wordt voorgeschreven in het HBO en WO in Nederland en
België

‘Wat zij doet is vrijwel altijd erg
goed onderbouwd. Delfos is een
superintelligente psycholoog en een
zeldzame uomo universale
(universele mens) die ongewoon
goed verschillende wetenschapsgebieden
kan integreren.’
Jan van den Bout, hoogleraar Klinische Psychologie

Dr. Martine Delfos
Martine Delfos, biopsycholoog, combineert al sinds jaar en dag wetenschappelijk onderzoek met haar werk als therapeut/psycholoog. Dagelijks heeft zij
te maken met onder andere relatieproblematiek, autisme en eetstoornissen.
Deze onuitputtelijke praktische ervaring maakt dat zij als wetenschapper
modellen kan ontwikkelen die in de praktijk direct toepasbaar zijn. In haar
boeken brengt zij de theorie direct in verband met de hulpverlening.

Vakgenoten over Martine Delfos
‘Martine Delfos zet je hersens aan door te schrijven zoals ze vertelt, vol overgave
en prikkelend. De wetenschap presenteert zij op een beknopte en heldere manier
waardoor zelfs droge stof een genot is om te lezen.’
‘Haar gedrevenheid spreekt me aan. Tijdens presentaties/workshops vult zij de
zaal met haar sprankelende aanwezigheid. Daarbij kiest ze het kind als uitgangspunt; probeert door zijn ogen te kijken. Dat sluit aan bij mijn manier van kijken
en handelen. En zij schroomt niet om de status quo anders te benaderen en haar
vaak afwijkende visie erop te geven.’
‘Prettig ten opzichte van Amerikaanse publicaties is dat de boeken van Delfos
geschreven zijn naar de Nederlandse situatie. Nutteloze informatie over het
Amerikaanse kinderopvangstelsel kom je dus niet tegen, wel informatie over
het Nederlandse schoolsysteem.’

Ook van Martine Delfos bij Pearson verschenen
Waarom mannen en vrouwen verschillend én hetzelfde zijn
Dick Swaab: “Een prima boek!”

Martine Delfos

Een brede kijk op ontwikkeling

Drie van haar bekendste standaardwerken verschijnen nu
als trilogie: Ontwikkeling in vogelvlucht, Ontwikkelings
psychopathologie 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.
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Dr. Martine Delfos maakte naam met vele publicaties op
het gebied van (ontwikkelings)psychologie. Ook geeft zij
op regelmatige basis lezingen in binnen- en buitenland
over tal van onderwerpen binnen deze discipline.

De schoonheid van het verschil
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Ontwikkeling in vogelvlucht

Ontwikkelingspsychopathologie

Kinderen en gedragsproblemen

Ontwikkeling van kinderen en adolescenten

Stoornissen en belemmeringen

Aanleg, rijping of omgeving?

Grote denkers hebben onze huidige
opvattingen over ontwikkeling sterk
beïnvloed. Ontwikkeling in vogelvlucht
begint daarom met een interessante
historische uiteenzetting 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 boek sluit af, via een
samenvatting, met een doorkijkje naar
het tweede deel van de trilogie, over de
problemen die kunnen ontstaan tijdens
de ontwikkeling.
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‘Het boek is respectvol naar
kinderen, ouders, hulpverleners en
theoretici uit alle stromingen.’

Niet elk kind ontwikkelt zich volgens
het boekje. Op de weg naar volwassenheid liggen obstakels en valkuilen.
Daarover gaat deel 2 van de trilogie.
Het biedt een overzicht van stoornissen en belemmeringen die kunnen optreden gedurende de ontwikkeling van
een kind en wijst de bronnen aan waar
deze stoornissen en belemmeringen uit
voortkomen - denk aan hersenontwikkeling, seksueel misbruik, trauma’s,
lichamelijke ontwikkeling 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 ontwikkeling
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 eveneens uitgebreid aan de orde.

Het derde deel van de trilogie is
helemaal gewijd aan de gedrags
stoornissen ADHD, angst, agressie en
depressie. Delfos biedt een biopsycho
logisch model voor gedrag: gedrag
verklaard vanuit biologische factoren.
Wordt gedrag bepaald door aanleg,
door de rijping van het centrale zenuw
stelsel 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 classificatiemodel 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 uitgangspunten van het door haar
ontwikkelde model.
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‘Alles staat erin,
overzichtelijk gerangschikt,
volgens een logische opbouw.’
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‘Nauwgezet en degelijk, maar nooit saai.’

