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Het reddersyndroom
Begeleidende en hulpverlenende beroepen als coaching, counselling, psycho-
therapie enzovoort. worden over het algemeen gezien als nobele beroepen, 
uitgevoerd door professionele vaklieden die verantwoordelijk het proces lei-
den en bewaken tot een positief resultaat. De persoon die zich in dienst stelt 
van de problematiek van de ander, wordt vaak beschouwd als iemand met 
grote sociale betrokkenheid, empathie en uitstekende communicatieve vaar-
digheden met een mens-, doel en oplossingsgerichtheid. Maar is dit altijd zo? 
Zijn de motieven van de hulpverlener altijd zuiver gericht op het welzijn van 
de ander? Of zijn andere onderliggende factoren de aanleiding voor de ‘roe-
ping tot helpen’? Manfred Kets de Vries schreef in 2010 een artikel over het 
‘Rescuer Syndrome’ binnen de context van executive coaching, waarvan wij 
hieronder een samenvatting geven.

Compulsief hulpgedrag: ‘a disease to please’
De aanleiding om mensen te willen helpen is niet per 
definitie gebaseerd op gevoelens van empathie of 

altruïsme. De kans bestaat dat de helper zich in dienst 
stelt van de hulpvragen van anderen op grond van, 
al dan niet verborgen, eigen problematiek. Volgens 
Kets de Vries wordt het begeleiden en coachen van 
managers, executives en CEO’s meer en meer gezien 

Frans van der Gouw

w e t e n s c h a p
‘A disease to please’: de wens om te helpen 
volgens Manfred Kets de Vries
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als een efficiënt en effectief middel voor ontwikke-
ling, groei en verandering, zowel op individueel als 
organisatieniveau. Hij ziet executive coaching als een 
attractieve carrière-optie voor coaches. Uit onderzoek 
blijkt dat de meeste executive coaches deze vorm van 
coachen hebben gekozen vanuit de wens om mensen 
te helpen. Helpen is goed, geeft een goed imago, 
versterkt de sociale status en sluit aan op een behoefte 
van waaruit een verschil kan worden gemaakt tussen 
afhankelijkheid en onafhankelijkheid. Helpen streelt 
het ego en het is beter om te kunnen zeggen dat je 
in de hulpverlening werkt dan dat je ervan afhankelijk 
bent. Veel mensen kiezen voor een helpend beroep 
vanuit authentieke en altruïstische motivatie. 

Helpen heeft echter ook een effect op de eigen per-
soon, terwijl de helper in principe zijn eigen behoefte 
buiten de relatie dient te houden dan wel uit te stellen. 
Wanneer de helper niet in staat is om zijn eigen ge-
drag op de juiste wijze te evalueren, bestaat de kans 
dat hij verandert in een ‘redder’ waarbij de verschillen 
tussen de behoeften van de coach c.q. begeleider en 
de cliënt vervagen. De problemen ontstaan wan-
neer mensen zichzelf zien als enkel ‘helper’ zonder 
voor zichzelf andere doelen meer te hebben. Hun 
levensdoel is ‘helpen’. Wanneer dit gepaard gaat met 
compulsief en excessief helpgedrag, is er sprake van 
‘a disease to please’. Het gedrag van de compulsieve 
helper binnen de context van executive coaching 
kenmerkt zich in overdreven betrokkenheid met de 
probleemstelling, en het koesteren van onnodige, 
ongezonde en niet relevante relaties. 

Het effect is voor zowel de begeleider als de cliënt 
vaak negatief. Verhoudingen lopen spaak, doelen 
vervagen en beide partijen eindigen in extreme geval-
len met grotere vraagstukken als voorgaand aan het 
traject. De vervormde motivatie van de coach dreigt 
meer en meer het proces te sturen waardoor de belan-
gen in doelstellingen verstrengeld raken. De cliënt die 
op grond van vertrouwen het proces is ingegaan raakt 
verward ten aanzien van hulpvraag en handelings-
wijze waardoor de kans ontstaat dat het hele traject 
vastloopt. Twijfel over de begeleiding gaat daarbij ten 
koste van de ontwikkeling in zelfactualisatie terwijl de 
coach kwaad en apathisch wordt doordat zijn toene-
mende betrokkenheid in zijn beleving niet goed wordt 
ontvangen.
Coaches of begeleiders met een reddersyndroom 
kunnen moeilijk ‘nee’ zeggen omdat zij dit ervaren als 
een nederlaag in helpen. Zij nemen alle hulpvragen 
aan vanuit de overtuiging dat zij hiervoor medeverant-
woordelijk zijn, alleen al doordat zij worden gevraagd 
hierin mee te denken. Zij nemen het probleem over 
waardoor het hun eigendom wordt. 
De paradox die hierin schuilt, is dat dergelijk ‘reddend’ 
gedrag de persoon in kwestie vaak in nog grotere 
moeilijkheden brengt.

Opvoedkundige oorzaken
“De enige manier om te krijgen wat ik wil is door 
anderen te helpen.” Deze of soortgelijke overtuigingen 
zijn het draagvlak voor het ‘reddersyndroom’. Manfred 
Kets de Vries beschrijft de aanleiding tot dergelijke 
overtuigingen als een excuus voor eigen problematiek. 
Het heroïsche martelaarschap kan worden beschouwd 
als een soort verslaving. Het buitenproportionele 
hulpgedrag is een behoefte om leuk gevonden te 
worden, om gezien te worden als helper en heeft vaak 
te maken met een verstoord zelfbeeld. 

De oorzaak van het reddersyndroom is te herleiden 
naar de jeugd van de coach die eraan lijdt. Kinderen 
die zijn opgegroeid in een veilige omgeving waarin op 
warme en genegen wijze werd gereageerd en gecom-
municeerd, ontwikkelen kwaliteiten die leiden tot 
sociaal vertrouwen en een positief zelfbeeld.
Opvoeding die resulteert in een aanleg voor het red-
dersyndroom kent meerdere scenario’s. Kinderen die 
zijn opgeroeid in een omgeving waarin miscommuni-
catie, verwaarlozing, ziekte, vroege ouderdood of ver-
slaving een hoofdrol spelen groeien op met een idee 
dat zij hun opvoeding voor eigen rekening moeten 
nemen. Afhankelijk van de thuissituatie groeien zij op 
met het idee dat hun meningen, behoeften en gevoe-
lens niet belangrijk zijn. Zij voelen zich niet belangrijk 
gevonden noch geliefd door hun ouders. Zij worden 
volgens Kets de Vries ‘premature zorgdragers’.

Een ander scenario is dat van families waar liefde 
verdiend moet worden en waar perfectionisme heerst. 
Kinderen die moeten voldoen aan de wensen en 
verwachtingen van de ouders voelen zich niet geliefd 
om wie zij zijn maar om wat zij doen. Zij groeien op 
met het idee dat zij moeten voldoen aan verwach-
tingspatronen van de mensen uit hun omgeving. Hun 
streven naar perfectie verhult hun grote behoefte om 
erkend en geaccepteerd te worden. Echter, zij voelen 
zich nooit goed genoeg en niet belangrijk, en vormen 
daardoor een groot probleem voor zichzelf. Zij raken 
overtuigd dat opoffering, zelfontkenning en lijden 
de dragende pijlers zijn onder een relatie. Wat zij zelf 

Manfred Florian Robert Kets de Vries 
(1942) is een Nederlands psychoanalyticus, 
managementwetenschapper en econoom die 
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nodig hebben is niet belangrijk; alleen de nood van de 
ander telt.

Een carrière als helper lijkt zowaar vanzelfsprekend 
en er ontstaat een pseudo-altruïsme. De compensatie 
voor het te weinig ontvangen hebben van zorg vertaalt 
zich in een compulsieve behoefte om te zorgen voor 
de ander. Emotionele verwaarlozing in de kindertijd zet 
zich om in extra aandacht voor de ander op latere leef-
tijd. Het ‘helping profession syndrome’ is een feit en 
door een ‘redderspatroon’ te adopteren wordt emoti-
onele en fysieke stress uit de voormalige gezinssituatie 
ogenschijnlijk verwerkt, ogenschijnlijk omdat gevoels-
matig geen voldoening verkregen wordt. Het idee red-
der te zijn loopt vaak niet synchroon met de beleving 
van de cliënt op grond van uiteenlopende gevoelens 
ten aanzien van de resultaten. De reden daarvoor kan 
liggen in het feit dat de ‘reddende coach’ zijn klanten 
selecteert op grond van verborgen eigen dilemma’s. 

Relatieve besmetting
Kets de Vries relativeert de mate van besmetting. Daar 
waar sprake is van een rescuer syndrome op grond van 
een dwangmatigheid tot helpen, kan worden vastge-

steld dat dit schadelijk is voor de relatie tussen coach 
en cliënt. Daar waar sprake is van een bepaalde mate 
van beroepsmatig zelfbewustzijn bij de coach, bestaat 
er een goede mogelijkheid om zicht te houden op de 
juiste verhoudingen voor het handelen in het bege-
leidingstraject. De coach kan weliswaar de neiging 
voelen om de touwtjes in handen te nemen maar is 
in staat om te beseffen dat de hulpvraag bij de cliënt 
ligt en dat de cliënt het proces inhoudelijk bepaalt. 
Het gedragsrepertoire van de coach met een relatief 
‘rescuer syndrome’ wordt beïnvloed door een compul-
sieve behoefte om te helpen maar wordt in dat geval 
onder controle gehouden door een professioneel of 
ethisch besef ten aanzien van relatie en werkwijze. 
De dwangmatigheid valt onder de controle binnen de 
zelfactualisatie van de coach. 

Die kwaliteit impliceert tevens de remedie voor het 
syndroom: de coach dient zichzelf te ontwikkelen in 
zelfbewustzijn, zelfcontrole en zelfactualisatie. Door 
structureel intervisie en supervisietrajecten te onder-
gaan zal de compulsieve helper zichzelf en onderlig-
gende factoren leren herkennen en erkennen waar-
door een visie ontstaat voor herstel en verandering. 

Assessment intensiteit Rescuer Syndrome volgens Manfred Kets de Vries
Is it hard for you to make time for yourself?1. 
Is it difficult for you not to respond to anyone need of help?2. 
Do you find yourself always willing to help people in need?3. 
Do you have a tendency to take responsibility for people who are in trouble?4. 
Do you become enmeshed (vert. verstrikt, red.) in the problems of people you believe need to be 5. 
rescued?
Are you often unable to stop talking, thinking and worrying about other people and their  6. 
problems?
Do you have a tendency to help everyone around you, whether they ask for help or not?7. 
Do your clients sometimes feel like family members?8. 
Do you continue to work with clients on an informal basis after the contract ends?9. 
Do you feel uncomfortable receiving help from other people?10. 
Does your life often feel out of control because you simply can’t say no?11. 
Do you always worry about what other people think of you?12. 
Do you feel more worthy as a human being because you have taken on a helping role?13. 
Do you feel safest and most comfortable when you are giving to others?14. 
Do you feel guilty when you are unable to solve another person’s problems?15. 
Are you inclined (vert. geneigd, red.) to make decisions for a person in trouble?16. 
Do you find it difficult to set boundaries when people put demands on you?17. 
Do you make excuses, explicitly or implicitly, for the person you are helping?18. 
Do you feel unfulfilled or anxious when there is no crisis to solve?19. 
Do you sometimes feel anger and/or resentment (vert. boosheid, red.) to be giving all the 20. 
time?
Do you sometimes feel taken advantage of?21. 
Do you feel resentful when others are not grateful enough to you for your efforts at rescuing for 22. 
fixing their lives?
Does constantly helping other people leave you mentally and physically exhausted?23. 
Did you grow up in a family with a lot of emotional chaos?24. 
As you were growing up, did you think it was your responsibility to keep the family functioning?25. 
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Bij volhardende dwangmatigheid tot helpen wordt 
therapie geadviseerd. Manfred Kets de Vries ontwik-
kelde een vragenlijst aan de hand waarvan de coach, 
counsellor of begeleider voor zichzelf kan bepalen of 
er sprake is van of een neiging tot het ontwikkelen van 
een ‘rescuer syndrome’ [zie kader].
Wanneer op het merendeel van de vragen ‘ja’ wordt 
geantwoord, is het aannemelijk dat er sprake is van 
‘rescuer syndrome’.
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