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r. Phil is een bekend ver-
schijnsel. Sinds zijn eerste
optreden in de Oprah

Winfrey show in 1998 begon hij een
onstuitbare opmars op de Amerikaanse
en Nederlandse TV. Iedere dag zitten
miljoenen mensen aan de buis gekluis-
terd als hij zijn “stoppen met zeuren
en beginnen met veranderen”-bood-
schap uitdraagt. Na 7 jaar moeten we
concluderen dat we hier niet meer
over een hype kunnen spreken: Dr.
Phil heeft zich ontpopt tot dè huis-
therapeut van Amerika. 

Wie Dr. Phils manier van werken
nader bekijkt, moet concluderen dat
hij in één keer de hele samenleving in
behandeling neemt. De gasten in zijn
shows zijn geen individuen die gehol-
pen moeten worden, het zijn slechts
voorbeelden van de epidemische kwa-
len die volgens Dr. Phil Amerika tei-
steren. Dr. Phils gebruikt zijn gasten
om het Amerikaanse publiek wakker
te schudden, zijn problemen in te
laten zien en bovenal tot actie aan te
zetten. Zo richt Dr. Phil zich midden
in een gesprek met een gast zonder
waarschuwing tot de camera met een
dringende boodschap aan de mensen
thuis: “Herken jij dit? Ook jij kunt er
wat aan doen!”

Volgens Dr. Phil wordt Amerika
geplaagd door verschillende epidemieën
die in grote lijnen in 3 categorieën
onder te verdelen zijn: relatie- en huwe-
lijksproblemen, overgewicht en een
gebrekkige opvoeding van de kinderen.
In zijn eerdere boek Life Strategies uit
1999 stelt hij dat de Amerikaanse
samenleving op al deze gebieden aan
het falen is. Dr. Phils werk richt zich
dan ook op de aanpak van deze epide-
mieën. Per seizoen wijdt hij een reeks
afleveringen aan een van de probleem-
categorieën en iedere showreeks gaat
vergezeld van een bijbehorend boek. Zo
hebben we inmiddels een seizoen over
het redden van huwelijken, over het
opvoeden van tieners en over het aan-
pakken van overgewicht gehad.

Dr. Phils thema voor 2005 is weder-
om de opvoeding en het gezin. Het
bijbehorende boek heet: Gezin Eerst,
stap voor stap naar een harmonieuze
sfeer in huis (oorspronkelijke titel:
Family First, a step by step guide for
creating a phenomenal family). Dr. Phil
noemt zelf twee redenen voor het
schrijven van dit boek: ten eerste is hij
er van overtuigd is dat het gezin in de
huidige tijd belangrijker dan ooit is
om een tegenwicht te bieden aan de
invloeden van buitenaf die op kinde-
ren afkomen (TV, film, internet,
vriendjes). En ten tweede bestaat er
volgens Dr. Phil geen handleiding
voor opvoeders; het grootste gedeelte
wat mensen geleerd hebben komt van
rolmodellen, zoals hun de ouders, die
het weer zo goed en kwaad als het gaat
van hún ouders hebben afgekeken.
Eigenlijk doet iedereen, met de beste
intenties, maar wat. Met zijn boek wil
Dr. Phil duidelijke regels en opvoed-
tips geven die het gezinsleven soepeler
laten verlopen en waardoor het gezin
weer een belangrijke plaats krijgt in de
opvoeding van een kind. 

Het eerste wat opvalt aan het boek
is dat het wetenschappelijker van opzet
is dan de vorige boeken van Dr. Phil.
De uitkomsten van een kwalitatief

onderzoek naar de grootste opvoed-
problemen die ouders in de VS tegen-
komen loopt als een rode draad door
het boek en er is een uitgebreide litera-
tuuropgaaf. Jammer genoeg wordt
voor uitleg over het onderzoek verwe-
zen naar Dr. Phils website. In het boek
zelf staan alleen kaders met uitspraken
als: “Onderzoek toont aan: een derde
van de ouders die aan het onderzoek
deelnamen zegt dat ze, als ze het alle-
maal over zouden mogen doen, geen
gezin meer zouden stichten”.

Het boek bestaat uit twee delen.
Het eerste deel, getiteld ‘Naar een har-
monieuze sfeer in huis’, wordt nage-
noeg geheel besteed aan de rol van de
opvoeder en hoe deze de sfeer in het
gezin beïnvloedt. De lezer wordt aan

de hand van een stappenplan gevraagd
zijn huidige gedragspatronen onder de
loep te nemen en uit te zoeken welke
cognities daaraan ten grondslag liggen.
De lezer wordt hierbij uitgedaagd eer-
lijk tegen zichzelf te zijn over de eigen
rol in het gezin. Daarna wordt een
start gemaakt met het formuleren van
nieuwe gedragsregels die het oude
inefficiënte gedrag moeten vervangen.
Door niet alleen uitleg te geven maar
ook opdrachten te geven, zet Dr. Phil
de lezer tot actie aan. Zo wordt de
lezer bijvoorbeeld gevraagd om alle
dingen die hij wil veranderen op te
schrijven met direct daarachter concre-
te acties die hij kan ondernemen om te
veranderen. Bijvoorbeeld: “Ik wil meer
affectie tonen” met als bijbehorende
actie: “Meer aanraken en minder kri-
tiek leveren”. 

Ook legt Dr. Phil uit wat volgens
hem de basisregels voor een gezin zijn.
Daarnaast doorspekt hij zijn boek met
praktische tips en aanmoedigingen om
zelf manieren te bedenken die de sfeer
in het gezin verbeteren.Voorbeelden
hiervan zijn: structuur aan te brengen
in het dagelijks leven door bijvoor-
beeld met z’n allen te eten of vaste
wekelijkse activiteiten in te plannen; je
kind de ruimte geven om zichzelf te
ontwikkelen en niet zijn of haar hele
agenda vol te plannen met activiteiten;
vaker met je kind praten door het bij-
voorbeeld bij activiteiten (huishouden,
klussen, autowassen) te betrekken of
meer interesse tonen in wat de kinde-
ren doen. 

Pas in het tweede gedeelte van het
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boek, ‘Instrumenten voor doelbewust
opvoeden’, komen specifieke opvoed-
kundige technieken aan bod. Dr. Phil
deelt kinderen hiertoe in drie algeme-
ne groepen in: rebelse, passieve en
coöperatieve kinderen. Daarnaast
onderscheidt hij grofweg drie opvoed-
stijlen, namelijk de autoritaire, egali-
taire en toegeeflijke stijl. Door middel
van voorbeelden wordt duidelijk
gemaakt welke opvoedstijl het beste bij
welk kind past. Het voordeel van deze
grove indeling is dat deze een houvast
biedt in de opvoeding. Dr. Phil moe-
digt de lezer echter aan om niet rigide
aan één opvoedstijl vast te houden
maar voor elk kind de meest effectieve
houding te vinden. 

Vervolgens komen algemene opvoe-
dingsstrategieën aan bod om de
opvoeding zo goed mogelijk te laten
verlopen. Deze luiden volgens Dr. Phil
als volgt: ten eerste zal de opvoeder
doelen moeten stellen in de opvoe-
ding. Hierbij blijft Dr. Phil op de
basisprincipes van de cognitieve
gedragstherapie hameren: stel heldere
doelen die zowel meetbaar als haalbaar
zijn, zowel voor opvoeder als kind.
Vervolgens worden de manier om deze
doelen te behalen omschreven en wel-
ke technieken in welke situaties werk-
baar zijn: wanneer te belonen, wan-
neer te onderhandelen, en heel belang-
rijk, hoe zelf het goede voorbeeld te
geven. 

Opvallend is dat Dr. Phil in het
hele boek zichzelf en zijn eigen gezin
als voorbeeld gebruikt. Op deze
manier wordt de lezer deelgenoot
gemaakt van zijn leven, met de waar-
schijnlijke bedoeling het vertrouwen
van de lezer te winnen. Dr. Phil zet in
zijn boek een uitstekend voorbeeld van
“modeling” neer. Hij biedt zichzelf
aan als een rolmodel voor de opvoeder
en slaagt daar aardig in. Zijn bekend-
heid werkt hier zeker in zijn voordeel.
Het is immers niet een onbekende die
een boek geschreven heeft, dit is de
household name Dr. Phil.

Evenals in zijn voorgaande boeken
wordt in dit boek grotendeels de jij-
vorm gebruikt in combinatie met een
hoop: “zo zit het, dus je kan er maar
beter mee leren omgaan”-stellingen.
Dr. Phil schaamt zich er niet voor om
te beweren dat hij de wijsheid in pacht
heeft, maar weet er altijd aan toe te

voegen: “Of je er wat mee doet, is
jouw keus”. Naast een zakelijke toon
die het gezin als een management pro-
ject beschrijft met helder omschreven
doelen en strategieën, komen er veel
uitspraken in voor die de Nederlandse
lezer vermoedelijk even naar het teiltje
doen grijpen: “vreugdevolle en authen-
tieke geesten” en “Jouw krachtig lei-
derschap zal het kompas zijn waarop je
gezin op zijn opwindende levensreis
vaart”. Het boek heeft één eigenschap
die het kan maken of breken: Dr. Phil
zelf. De belerende, soms zelfs morali-
serende spreektrant en overduidelijk
op Amerikaans publiek toegesneden
toon kan danig op zenuwen gaan wer-
ken. 

Als je bereid bent om door het
Amerikaanse sausje voor lief te nemen,
kan het boek echter een goede gids
zijn in de opvoeding. Door constant te
benadrukken dat “iedereen het kan”
geeft Dr. Phil iets heel belangrijks:
hoop. Alles wat je nodig hebt is een
goed plan en een hoop doorzettings-
vermogen. Of zoals Dr. Phil het zou
zeggen: “Life rewards action!”

Dit boek behandelt geen ernstige
problemen zoals serieuze gedragsstoor-
nissen bij kinderen, iets waar ouders
flink stuk op kunnen lopen. Volgens
Dr. Phil kan men in dergelijke oncon-
troleerbare situaties beter professionele
hulp inroepen. Aan de rest van de
lezers geeft hij verstandige, vaak voor
de hand liggende adviezen over opvoe-
ding, waar de meeste mensen met val-
len en opstaan ook wel zouden zijn
achtergekomen. Het voordeel van het
boek is dat deze adviezen in begrijpe-
lijk en logische stappen zijn neergezet.
Bij onzekerheid over de opvoeding
kan het dus een handvat bieden over
basisprincipes en technieken, waarbij
Dr. Phil niet met de oplossing komt,
maar zijn publiek hard aan het werk
zet en de verantwoordelijkheid voor
verandering zeer duidelijk bij hen legt.
Hoe de opvoeding uiteindelijk inge-
vuld wordt, laat Dr. Phil gelukkig aan
de lezer zelf over.

✍  Niels Bregman

.
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CORRECTIE

In Deviant 45 schreef Nona een recensie

van het boek Een rijk leven zonder geld.

Nona schreef daarin onder andere over

haar eigen ervaringen met het leven

zonder geld. In dat deel van de recensie

is een passage verkeerd begrepen door

de eindredacteur. In Nona’s oorspronke-

lijke tekst stond: “Ik was er destijds van

overtuigd dat geld niet zorgt maar zor-

geloos maakt.” De eindredacteur had van

‘zorgeloos” ”zorgelijk” gemaakt. Even

verder schreef Nona: [tijdens een

gedwongen opname in de psychiatrie]”

was de drang groot om de keuze om

zonder geld te leven te zien als een

symptoom van een psychiatrische ziek-

te”. Onze eindredacteur had daarvan

gemaakt: “Toen kreeg ik de indruk dat

de keuze om zonder geld te leven een

symptoom van een psychiatrische ziekte

was”. Verontschuldigingen voor deze

fouten.

Redactie Deviant 


