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Samenvatting
Stress en burn-out zijn veelbesproken, tamelijk abstracte begrippen die met behulp van
metaforiek kunnen worden geconcretiseerd. Doel van dit kwalitatieve onderzoek is om te
bestuderen hoe er metaforisch over stress en burn-out wordt geschreven in de vier grootste
Nederlandse kranten. Daarbij is aangehaakt bij de Conceptuele Metafoortheorie (CMT) waarbij
talige metaforen kunnen worden gekoppeld aan een algemene gedachte (concept) (Lakoff &
Johnson, 1980). Een voorbeeld daarvan in termen van stress en burn-out is
BATTERIJ

waarbij de batterij door stress leegloopt hetgeen tot een burn-out kan leiden. Een

metafoor kan bovendien iets benadrukken en verhullen. Het voorbeeld van
BATTERIJ

DE MENS IS EEN

DE MENS IS EEN

benadrukt de mogelijkheid tot herstel, immers een batterij kan opnieuw opgeladen

worden. Bij CMT wordt dus een concrete betekenis (brondomein) gebruikt om duidelijkheid te
verschaffen over de abstracte betekenis (doeldomein).
In dit onderzoek is een corpusanalyse uitgevoerd waarbij allereerst via LexisNexis 826
krantenartikelen zijn geselecteerd. Teneinde het onderzoeksgebied te beperken is ervoor
gekozen om alleen gemarkeerde metaforen te onderzoeken aan de hand van zogenaamde
metafoormarkeerders. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een lijst met
metafoormarkeerders (Goatly, 1997; Pasma, 2011). Na bewerking zijn de relevante artikelen in
AntConc geladen om de metafoormarkeerders op te sporen. Hierbij lag de focus op
inhoudswoorden en dit resulteerde in 5886 woorden. Vervolgens is met behulp van de MIP
(Metaphor Identification Procedure) geanalyseerd in hoeverre deze resultaten daadwerkelijk
een metafoor markeerden en bovendien relevant waren voor stress en burn-out. Dit leverde 539
relevante metaforen op, die met URCEL Semantic Analysis System (USAS) en de Dikke van
Dale zijn gecategoriseerd in 45 hoofddomeinen die nader zijn geanalyseerd.
De belangrijkste conclusies zijn als volgt. Er wordt twee keer zoveel geschreven over
burn-out als over stress afzonderlijk en over stress en burn-out gezamenlijk in metaforische zin.
De grote spreiding van de dicht bij elkaar liggende percentages over de 45 hoofddomeinen laat
zien dat er op veel verschillende manieren wordt gesproken over stress en burn-out. Over alle
gemarkeerde metaforen genomen wordt er het meest gesproken in termen van
GEWICHT.

SCHADE

en

Schade benadrukt de negatieve impact maar verhult of deze schade herstelbaar dan

wel onherstelbaar is. Gewicht benadrukt een zekere belasting en de keuzemogelijkheid om het
gewicht los te laten maar laat de mogelijkheid van herstel ook open. Daar waar het gaat om
gemarkeerde metaforen die alleen stress belichten komt de conceptuele metafoor STRESS IS EEN
GEWICHT

het vaakst voor. Bij gemarkeerde metaforen die alleen burn-out belichten komen de
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conceptuele metaforen BURN-OUT IS EEN BRON alsmede BURN-OUT IS EEN GEWICHT naar voren
als de meest voorkomende. Bron benadrukt de mogelijkheid dat de bron uitgeput raakt hetgeen
impliceert dat herstel niet meer mogelijk is. Bij gewicht blijft de mogelijkheid van herstel wel
open. Bij gemarkeerde metaforen die zowel stress als burn-out belichten is het concept STRESS
EN BURN-OUT ZIJN SCHADE

van toepassing, dat beide onderwerpen overkoepelt. Ook op talig

niveau kunnen metaforen aspecten benadrukken of verhullen.
Het wetenschappelijk inzicht dat is verkregen met dit onderzoek is dat er door middel
van gemarkeerde metaforen een inzicht is verschaft hoe er over stress en burn-out in kranten
wordt gesproken. Bovengenoemde conceptuele metaforen STRESS IS EEN GEWICHT, BURN-OUT
IS EEN BRON, BURN-OUT IS EEN GEWICHT,

en STRESS EN BURN-OUT ZIJN SCHADE laten zien door

welke termen stress en burn-out omschreven worden in kranten.
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1. Inleiding
1.1. Aanleiding tot de probleemstelling
Meer dan een miljoen mensen in Nederland krijgt tegenwoordig met stress- of burn-outverschijnselen te maken (TNO, 2014). Stress en burn-out vormen samen volgens TNO (2014)
beroepsziekte nummer één en leiden tot 36% van het ziekteverzuim en ontwikkelen zich als
een groeiend probleem voor de arbeidsmarkt in Nederland (TNO, 2014; ArboNed, 2015). Als
mensen last hebben van stress dan zijn de stressoren (emoties, werkdruk, omgevingsfactoren,
persoonlijkheid, prestatiedrang) overbelast door prikkels van buitenaf met als gevolg
aanhoudende vermoeidheid of klachten aan organen en ledematen (Bühring & Spaans, 2008;
Hoogendijk & Rek, 2017). Stress kan op lange termijn leiden tot depressies, psychische
klachten, burn-out en hartaandoeningen, die weer leiden tot productieverlies door
ziekteverzuim, arbeidsongevallen en arbeidsongeschiktheid (Fleischmann, 2016; Berger,
2017). Burn-out is een emotionele uitputting, waarbij mensen geen motivatie of energie kunnen
opbrengen om iets te ondernemen. Burn-out zorgt ervoor dat mensen niet meer zichzelf zijn.
Ook is goed functioneren op het werk niet meer mogelijk (De Jonge, Le Blanc & Schaufeli,
2003; Schaufeli & Taris, 2013).
Stress en burn-out zijn veelbesproken onderwerpen in de media. Berichtgeving in
kranten over stress en burn-out wordt door ieder op zijn eigen manier geïnterpreteerd en de
meningen zijn dikwijls verdeeld. Metaforen worden gebruikt om abstracte begrippen te
beschrijven in concretere begrippen (Graesser, Mio, & Millis, 1989). Omdat stress en burn-out
vrij abstracte begrippen zijn worden deze met behulp van metaforiek geconcretiseerd. Soms is
het moeilijk om een bepaald gevoel of een bepaalde ervaring uit te leggen. Een metafoor is een
hulpmiddel om betekenis te geven aan de abstracte begrippen stress en burn-out. ‘Mensen die
langzaam mentaal opbranden’ (Rijkhoff, 2017) en ‘de accu wordt langzaam onttrokken van
energie en wordt niet voldoende bijgeladen’ (Pay-Uun, 2009) zijn zinnen waarin metaforen
worden gebruikt om stress en burn-out te concretiseren in iets herkenbaars. Door het gebruik
van metaforen kunnen bepaalde aspecten van stress en burn-out worden benadrukt of verhuld
(Lakoff & Johnson, 1980; Burgers, Konijn & Steen 2016). Zo geeft mentaal opbranden een
andere indruk van de werkelijkheid dan een accu opladen. Opbranden suggereert dat herstel
niet meer mogelijk is, terwijl opladen de indruk wekt dat herstel mogelijk is door de accu op te
laden.
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Ondanks dat er veel in termen van metaforen wordt geschreven over stress en burn-out
is er binnen dit kader nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan. Naar metaforiek is
daarentegen in de afgelopen jaren wel veel onderzoek gedaan (bijvoorbeeld Aristotle,
1926/1975; Ortony, Schallert, Reynolds & Antos 1978; Lakoff & Johnson, 1980; Steen, 2008;
Steen, Dorst, Hermann, Kaal, Krennmayr & Pasma, 2010; Dorst, 2011). Voor de jaren ’80
werden metaforen gekenmerkt als een retorisch middel ter verfraaiing van poëzie en literatuur
(Ortony et al., 1978). In de jaren ’80 werd de ‘Conceptuele of Cognitieve Metafoor Theorie’
(CMT) ontwikkeld door Lakoff en Johnson (1980). Deze theorie bleek een openbaring voor de
metaforische wetenschap. Verondersteld wordt dat een metafoor een fundamenteel onderdeel
is van de manier waarop mensen denken en handelen (Lakoff & Johnson, 1980). Deze
gedachtegang over metaforiek als verfraaiing van taal en als conceptuele gedachte, heeft geleid
tot een theorie die uit twee dimensies bestaat: metaforiek in taal (talige metaforen) en
metaforiek in gedachten (conceptuele metaforen) (Lakoff & Johnson, 1980). Een meer recent
perspectief op metaforiek, die als aanvulling kan worden gezien op de CMT van Lakoff en
Johnson (1980) is het driedimensionale model (Steen, 2008; 2011). Deze derde dimensie is
metaforiek in communicatie. De communicatieve dimensie onderscheidt opzettelijkheid en
onopzettelijkheid van metaforiek (Steen, 2008; 2011; Steen et al., 2010).
Door gebruik van gemarkeerde metaforen wordt aan de hand van taal een metafoor
expliciet gemaakt. Door de verschillende functies van metafoormarkeerders en doordat ze in
veel tekstsoorten voorkomen, is voor metafoorsignalering een eigen onderzoeksgebied
ontwikkeld als toevoeging voor de metaforische wetenschap (bijvoorbeeld Cameron & Low,
1999; Goatly, 1997; Skorczynska & Piqué, 2005; Partington, 2006; Gibbs, 2008). De
gemarkeerde metaforen komen door creatief taalgebruik en markante uitdrukkingen vaak voor
in kranten (Partington, 2006). Doordat stress en burn-out veel worden besproken in de
Nederlandse kranten wordt op basis van het onderzoek van Partington (2006) verwacht dat
hierbij ook gemarkeerde metaforen gebruikt worden.
Deze scriptie gaat over een corpus-gebaseerde studie die een kwalitatief beeld schetst
van en analyseert hoe Nederlandse kranten gebruik maken van gemarkeerde metaforen om over
stress en burn-out te schrijven, welke conceptuele domeinen gebruikt worden en wat deze
benadrukken of verhullen. De resultaten zijn gebaseerd op de objectieve en systematische
weergave van reeds uitgevoerd onderzoek (Lakoff & Johnson, 1980; Steen et al., 2010; Pasma,
2011) om metaforen te identificeren en conceptuele domeinen te bepalen. Met het voorliggende
onderzoek wordt duidelijk hoe in Nederlandse kranten gemarkeerde metaforen worden gebruikt
voor stress en burn-out. De resultaten leveren een toevoeging aan de metaforische wetenschap,
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zoals blijkt uit het veelvuldige onderzoek naar metaforen door verschillende wetenschappers
(Gelderblom, 1991). De relevantie van dit onderzoek is dat het bijdraagt aan de
wetenschappelijke kennis voor een nieuwe theorievorming binnen metaforisch onderzoek en is
een eerste stap in de richting om wetenschappers, psychologen, werkgevers of andere
belanghebbenden een inzicht te bieden in de manier waarop geschreven wordt over stress en
burn-out in de Nederlandse kranten. Tevens biedt het mogelijkheden voor vervolgonderzoek.
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2. Theoretisch kader
2.1. Metaforen in taal en conceptuele structuren
Beeldspraak wordt vaak gebruikt om abstracte begrippen te verduidelijken (Burger & Jong,
2002). Door het gebruik van een metafoor wordt een begrip beschreven en ervaren in termen
van een ander begrip (Lakoff & Johnson, 2003). In de metafoor “de mens raakt opgebrand”
(Werff, 2017) wordt burn-out bijvoorbeeld beschreven in termen van hout dat blakert en het
vuur dat dooft wanneer er brandstof of zuurstof tekort is. Zoals het hout opraakt en het vuur
dooft, zo kan de energie van een mens ook opraken en doven (Schaufeli & Bakker, 2007).
Hetzelfde geldt voor de metafoor “zo leeg als een batterij” (Berger, 2017). Het energieniveau
van een mens wordt bij dit voorbeeld vergeleken met een batterij. Er bestaat een bepaalde
hoeveelheid energie en als deze verbruikt is moet de batterij opgeladen worden. Wanneer door
verschillende stressoren een persoon overprikkeld raakt kan zijn energieniveau dalen zoals bij
een batterij die leeg raakt (Gonnissen, Goatly & Goudsmet, 2010). De metafoor “het voelt alsof
ik een hele zware jas aan heb” (Gier, 2011) impliceert dat men veel gewicht te dragen heeft.
Zwaar heeft ‘veel gewicht’ als betekenis (VanDale, 2018). Dit gewicht kan ook van toepassing
zijn op stress; hevige stress kan door mensen ervaren worden als een last die steeds zwaarder
wordt. In dit geval wordt die last (de stress) vergeleken met een jas die uitgetrokken kan worden
(Rek, 2017).
De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar metaforiek (Aristotle, 1926/1975;
Ortony et al., 1978; Lakoff & Johnson, 1980; Steen, 2008; Steen et al., 2010; Dorst, 2011).
Voordat Lakoff en Johnson (1980) hun theorie over conceptuele metaforen ontwikkelden
werden metaforen een lange tijd gezien als stijl- of retorisch middel (Kövecses, 2010). Het was
volgens de traditionele visie een talig verschijnsel voor verfraaiing van teksten, geassocieerd
met poëzie, literatuur en retorica (Kövecses, 2010). De visie op metaforen als talig op zichzelf
staande woorden veranderde toen Lakoff en Johnson (1980) de Conceptual Metaphor Theory
(CMT) publiceerden. Deze theorie beschouwt metaforen als een fundamenteel onderdeel van
de manier waarop mensen denken en handelen. Het bron- en doeldomein spelen bij CMT een
belangrijke rol. De concrete betekenis (brondomein) wordt gebruikt om de abstracte betekenis
(doeldomein) te verduidelijken. De informatie van het brondomein wordt overgedragen naar de
context van het doeldomein (Lakoff & Johnson, 1980).
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Metaforiek wordt door Lakoff en Johnson (1980) beschouwd als conventioneel,
automatisch en onbewust. Net als het denken en handelen van de mens dat ook grotendeels
automatisch en onbewust van aard is. De manier waarop het automatisch denken en handelen
wordt geuit is de manier waarop mensen met elkaar communiceren via taalgebruik. Het
taalgebruik is gebaseerd op het conceptuele systeem (Lakoff & Johnson, 1980). Volgens CMT
is het normaal dat mensen metaforisch praten, denken en handelen. De termen opbranden en
leeglopen kunnen in vergelijking met stress en burn-out, ondanks de verschillen in basis- en
contextuele betekenis, grotendeels onbewust en geheel automatisch worden begrepen. Dit is
wat Lakoff en Johnson (1980) bedoelen met de metaforische aard van het menselijk
denkproces.
In plaats van te kijken naar opvallende metaforen in taal zoals Kövecses (2010) dat deed,
wordt bij CMT gekeken naar een conceptuele gedachte (Lakoff & Johnson, 2003). Talige
metaforen kunnen worden gekoppeld aan een algemene gedachte (concept) en conceptuele
metaforen kunnen op hun beurt worden uitgedrukt door middel van talige metaforen zoals
hierboven omschreven (Lakoff & Johnson, 2003). Deze gedachtegang over het talige aspect en
het conceptuele aspect van metaforen heeft geleid tot een tweedimensionaal model van
metaforiek, in taal (talige metaforen) en in gedachten (conceptuele metaforen) (Lakoff &
Johnson, 1980).
Een voorbeeld van een conceptuele metafoor is

DEBAT IS EEN OORLOG

(Lakoff &

Johnson, 1980, p.4). Een discussie kan in termen van oorlog worden beschreven waarbij
argumenten worden verdedigd en aangevallen. Het abstracte concept ‘debat’ wordt concreet
gemaakt door in termen van OORLOG te spreken. Verdedigen en aanvallen zijn voorbeelden van
talige metaforen die onder dit concept vallen (Lakoff & Johnson, 1980). ‘Debat’ en ‘oorlog’
hebben afzonderlijk niets met elkaar te maken maar worden denkbeeldig met elkaar verbonden
(Lakoff & Johnson, 1980). Dit is het automatische proces dat wordt beschreven in de
Conceptuele Metafoortheorie. Het gekozen brondomein (OORLOG) wordt gebruikt om het
doeldomein ‘debat’ vorm te geven en hiermee een beeld te schetsen van de werkelijkheid
(Lakoff & Johnson, 1980).
Om over stress en burn-out te praten wordt in termen van opbranden en leeglopen
gesproken. Voorbeelden van conceptuele metaforen voor deze twee termen kunnen zijn
MENS IS EEN BATTERIJ
EEN BRANDSTOF

DE

waarbij stress bijdraagt aan het leeglopen van een batterij en DE MENS IS

waarbij de indruk wordt gewekt dat men opgebrand raakt als de brandstof op

is, in dit geval door stress die langdurig aanhoudt. De voorliggende studie onderzoekt de
diversiteit aan gebruikte metaforen en conceptuele domeinen in Nederlandse krantenartikelen
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om na te gaan hoe over stress en burn-out wordt geschreven. Dit onderzoek moet uitwijzen of
de bovengenoemde voorbeelden van conceptuele metaforen daadwerkelijk gebruikt worden om
over stress en burn-out te spreken.

2.2. Framing: benadrukken of verhullen?
Conceptuele metaforen kunnen de manier bepalen waarop er naar de werkelijkheid wordt
gekeken. Een concept kan door middel van talige metaforen enerzijds aspecten belichten en
anderzijds aspecten verbergen (Lakoff & Johnson, 2003). Framing is het kiezen van een
bepaalde kant van een verhaal of gebeurtenis en daar de nadruk opleggen (Entman, 1993).
Framing kan invloed hebben op de individuele denkkaders van het publiek. Tevens brengt
framing structuur aan bij het selecteren van bepaalde aspecten van berichten. Hiermee wordt
bedoeld dat bij ieder bericht bepaalde aspecten van een onderwerp benadrukt of uitgesloten
worden (Joris, d’Haenens, Gorp & Vercruysse, 2013). Framing en (conceptuele) metaforen
hangen nauw met elkaar samen, doordat het doeldomein (de abstracte betekenis) ingevuld kan
worden door verschillende brondomeinen (concretere betekenissen). Deze brondomeinen
kunnen door toepassing van verschillende metaforen worden ingevuld, waardoor een bepaalde
visie op de werkelijkheid geschetst kan worden (Gagestein, 2012; Burgers, Konijn & Steen,
2016).
Stress kan bijvoorbeeld in termen van het gewicht van een glas water worden
beschreven (Wouters-Sellis, 2016), maar ook in termen van een batterij die langzaam leeg raakt
(Berger, 2017). De vergelijking met een glas water schetst een ander beeld van de werkelijkheid
dan de vergelijking met een batterij. Dit laat zien dat er op verschillende manieren over stress
kan worden geschreven. De zwaarte van het glas is geen probleem, maar hoe langer men het
vasthoudt hoe zwaarder het wordt. Even aan stress denken is geen probleem, maar hoe langer
je eraan denkt hoe meer pijn het gaat doen (Wouters-Sellis, 2016). Dit benadrukt dat mensen
zelf wat aan stress kunnen doen door er niet meer aan te denken en het los te laten. Een batterij
kan vanzelf leeglopen. Net zoals de batterij leeg raakt, raakt het energieniveau van de mens op
(Berger, 2017). Beide vergelijkingen schetsen een ander beeld van de werkelijkheid waarbij
verschillende aspecten worden benadrukt of verhuld. Allebei de voorbeelden gaan over stress
maar de metaforen die worden gebruikt als brondomein bepalen het beeld van de werkelijkheid.
Taal speelt een grote rol bij het benadrukken of verhullen van een inzicht omdat taal ervoor
zorgt dat sommige woorden meer aandacht trekken dan andere woorden (Bruijn, 2014). De
woorden die gekozen worden voor het invullen van het brondomein kunnen een positief of
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negatief inzicht verschaffen. Een schrijver kan dit met zijn tekst doelbewust sturen (Bruijn,
2014).

2.3. De communicatieve functie van metaforiek
De CMT van Lakoff en Johnson (1980) heeft een verandering teweeggebracht in de
metaforische wetenschap. De visie van Lakoff en Johnson (1980) is voor veel nieuwe
onderzoeken een uitgangspunt geweest om deze te weerleggen, versterken of aan te vullen. Een
aanvulling op de CMT van Lakoff en Johnson (1980) is het driedimensionale model van
metaforiek uit het onderzoek van Steen (2008; 2011). Het uitgangspunt van Steen (2008) is dat
de theorie van Lakoff en Johnson (1980) zich voornamelijk richt op de talige en conceptuele
dimensie van metaforiek en dat dit ten koste gaat van de communicatieve functie. Steen (2008;
2011) voegt daarom een derde dimensie aan metaforiek toe: metaforiek in communicatie. De
verwerking van een metafoor staat centraal bij deze derde dimensie. Zo nodigt de talige
dimensie van metaforiek mensen uit om iets te begrijpen in termen van iets anders door middel
van een directe of indirecte analogie, gelijkenis of vergelijking in gedachten (Steen, 2008). Bij
indirecte vergelijkingen van metaforen wijkt de basisbetekenis af van de contextuele betekenis
en wordt er geen directe vergelijking gemaakt. Dit in tegenstelling tot directe vergelijking van
metaforen waarbij er geen contrast bestaat tussen de basisbetekenis en de contextuele betekenis
(Steen, 2008). De conceptuele dimensie van metaforiek heeft werking op de conventionaliteit.
Het hangt samen met hoe diep een metafoor ingeburgerd is in het brein van de mens en of het
een nieuwe metafoor betreft. Met de communicatieve dimensie wordt onderscheid gemaakt
tussen opzettelijkheid en onopzettelijkheid van metaforiek (Steen, 2008; 2011; Steen et al.,
2010).
Steen (2008; 2011) stelt dat de connectie tussen de talige en de conceptuele dimensie
van metaforiek en de verwerking van de metafoor op een voorspelbare manier met elkaar samen
werken. De drie dimensies van metaforiek zijn nauw met elkaar verbonden omdat elke dimensie
deel uitmaakt van dezelfde metaforiek. De dimensies zijn alle drie aanwezig maar kunnen in
verschillende combinaties voorkomen. Voorbeelden zijn indirect, onconventioneel en
opzettelijk maar ook direct, onconventioneel en onopzettelijk of direct, conventioneel en
onopzettelijk of direct, onconventioneel en opzettelijk, enzovoort (Steen 2008; 2011).
Metaforen kunnen zoals gezegd opzettelijk of onopzettelijk worden gebruikt. Naar
verwachting van het onderzoek van Steen et al. (2010) is het overgrote deel van eventueel
metaforisch taalgebruik een indirecte vergelijking, ingenesteld in het brein van de mens en nietopzettelijk bedoeld. Volgens Steen et al. (2010) is ongeveer één procent van het metaforisch
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taalgebruik opzettelijk. Zij baseren dit op een metafooranalyse van Engelse en Nederlandse
woorden.
Niet alleen Steen (2008; 2011; Steen et al., 2010) heeft in zijn onderzoek geschreven
over opzettelijkheid van metaforen. Uit een ander onderzoek van Cameron in Gibbs (2008) naar
opzettelijke metaforiek blijkt dat talige metaforen opzettelijk zijn als de spreker of schrijver op
zoek is naar een geschikte omschrijving om een abstract begrip te uiten. Stress en burn-out zijn
voorbeelden van abstracte termen en het kan erg lastig zijn om er de juiste bewoordingen aan
te geven. Opzettelijke metaforen lijken kenmerkend om nieuws en fictieteksten met retorische
doeleinden concreter uit te leggen of een sprekende fictieve beschrijving te geven (Cameron in
Gibbs, 2008). Omdat over het gebruik van metaforen die stress en burn-out beschrijven nog
niets bekend is, is ervoor gekozen om een vorm van opzettelijke metaforiek te onderzoeken
zonder onderscheid te maken tussen directe en indirecte metaforiek.

2.4. Metafoormarkeerders
Een mogelijkheid om door middel van taal opzettelijke metaforen expliciet te maken is het
toepassen van metafoormarkeerders (Cameron & Low 1999; Gibbs, 2008; Steen, 2008).
Metafoorsignalering heeft een eigen onderzoeksgebied ontwikkeld binnen de metafoorstudies.
De signalering van metaforen is vanuit verschillende perspectieven benaderd. Zo is eerder
onderzoek uitgevoerd naar gemarkeerde metaforen in gesproken taal, zakelijke en periodieke
teksten, populaire wetenschappelijk teksten, presidentiele teksten en krantenartikelen (Cameron
& Low, 1999; Goatly, 1997; Skorczynska & Piqué, 2005; Gibbs, 2008). Metafoormarkeerders
helpen de lezers het onverwachte gebruik van metaforen te herkennen en te interpreteren
(Cameron & Deignan, 2003). Goatly (1997) heeft een lijst met metafoormarkeerders opgesteld.
Bijvoorbeeld het woord als dat de ontvanger attendeert op de boodschap en de bedoelde functie
van een opzettelijke metafoor. De ontvanger kan zo een andere visie krijgen omdat hij weet dat
de boodschap als een metafoor bedoeld is (Steen et al., 2010). Omdat metaforen verschillende
functies lijken te vervullen en in verschillende genres worden gebruikt, kan onderzoek naar
metafoorsignalering ook variëren in genre (Skorczynska en Deignan 2006). Skorczynska
(2010) bevestigde de conclusie van Cameron en Deignan (2003) die beweerden dat metaforen
kunnen worden gesignaleerd afhankelijk van de functie in de context en de conventionaliteit
van het woord.
Gemarkeerde metaforen worden vaker verwacht in geschreven teksten dan in gesproken
teksten. Een verklaring hiervoor is dat metaforen frequenter gebruikt worden in geschreven
12

teksten, maar ook omdat schrijvers in hun teksten vaak meer gebruik maken van creatieve of
nieuwe metaforen die gesignaleerd moeten worden voor enige vorm van herkenning
(Skorczynska & Ahrens, 2015). Daarbij komt dat markeerders vaak gebruikt worden om
metaforen te signaleren in kranten, omdat daar zeer creatief taalgebruik plaatsvindt en de
artikelen rijk zijn aan uitdrukkingen (Partington, 2006). Omdat er veel over stress en burn-out
wordt geschreven in kranten, is verondersteld dat gemarkeerde metaforen ook voorkomen in de
gebruikte teksten van het voorliggende onderzoek.

2.5 Probleemstelling en onderzoeksvragen
Journalisten maken gebruik van frames om publiek een bepaalde visie op de werkelijkheid te
geven (Jong, 2012; Korsten, 2013). Verschillende aspecten van stress en burn-out kunnen
hierdoor benadrukt of verhuld worden. Tevens blijkt uit eerder onderzoek van Partington (2006)
dat er in kranten door de aard, het creatieve taalgebruik en rijkheid aan uitdrukkingen wordt
geschreven met gebruik van gemarkeerde metaforen. Hoe er in de media over stress en burnout wordt geschreven door middel van gemarkeerde metaforen is echter nog niet
wetenschappelijk onderzocht. Het doel van het huidige onderzoek is hierover duidelijkheid te
verschaffen. Hierbij wordt eerder onderzoek (Lakoff & Johnson, 1980; 2003; Burgers, Konijn
& Steen, 2016) naar metaforen als leidraad gebruikt. Het onderhavige onderzoek zal
meerwaarde opleveren aan de wetenschap hoe er over stress en burn-out wordt gesproken, wat
de conceptuele domeinen zijn en wat benadrukt of verhuld wordt. De onderzoeksvraag op basis
van deze literatuurstudie is als volgt geformuleerd: Hoe wordt er door middel van gemarkeerde
metaforen over stress en burn-out geschreven in de vier grootste Nederlandse kranten?
Er zijn vier deelvragen geformuleerd om de onderzoeksvraag te beantwoorden:
1. Welke talige metaforen worden gebruikt om over stress en burn-out te spreken?
2. Wat is de verdeling in hoofddomeinen van metaforen over stress en burn-out en welke
kwamen het vaakst voor?
3. Wat wordt er benadrukt of verhuld met metaforen over stress?
4. Wat wordt er benadrukt of verhuld met metaforen over burn-out?
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3. Methode van onderzoek
Deze corpusanalyse is uitgevoerd om metaforen voor stress en burn-out in kranten te
identificeren en te concluderen hoe over deze onderwerpen geschreven wordt in een tijd waarin
miljoenen mensen te maken krijgen met stress en burn-out (TNO, 2014). Deze studie geeft een
objectieve, systematische en kwalitatieve beschrijving en draagt bij aan de kennis over de talige
en conceptuele metaforen van stress en burn-out.

3.1. Materiaal
3.1.1. Vaststellen van het corpus
Dit onderzoek was een corpus-gebaseerde studie naar gemarkeerde metaforen uit artikelen,
geselecteerd uit de vier grootste kranten van Nederland. Dit corpus was gekozen omdat kranten
zeer creatief zijn in het gebruik van uitdrukkingen en metaforen (Skorczynska & Ahrens, 2015).
Volgens het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (2017) zijn AD, de Telegraaf, de
Volkskrant en het NRC Handelsblad de vier grootste kranten van Nederland in 2017. De analyse
betrof kranten omdat dit de meest toegankelijke plekken zijn voor het plaatsen van het soort
berichten dat geanalyseerd werd.
Via LexisNexis zijn de artikelen bemachtigd, waarbij de volgende zoektermen zijn
ingevoerd: ‘stress’ of ‘burn-out’ of ‘burnout’ of ‘burn out’. Met behulp van de ‘Power Search’
optie in LexisNexis zijn alle termen in een keer geselecteerd. De optie ‘moderate similarity’
heeft ervoor gezorgd dat alle dubbele artikelen uit het corpus zijn gehaald. De tijdsperiode
waarin de artikelen zijn verkregen bestond uit periode 1994 tot het moment van de analyse,
2018. Volgens TNO (2014) is de stress- en burn-out-epidemie de laatste jaren gestegen, daarom
is er mogelijk veel over geschreven en bestaat het corpus uit voldoende artikelen. In totaal
werden 939 artikelen gevonden. Omdat niet alle 939 gevonden artikelen daadwerkelijk over
stress en burn-out gingen zijn niet-relevante artikelen uit het corpus verwijderd. In Bijlage 1 is
te zien welke artikelen verwijderd zijn. Er zijn in totaal 113 niet-relevante artikelen uit het
corpus verwijderd waardoor de analyse is uitgevoerd over totaal 826 artikelen. Om het
onderzoek zo betrouwbaar en representatief mogelijk te houden zijn alle resultaten uit de
zoekopdracht van LexisNexis geanalyseerd en zijn de artikelen niet ‘random’ geselecteerd.
De gevonden artikelen zijn in sets van 200 gedownload in een ‘txt’ file (dat was het
maximumaantal dat in een keer uit LexisNexis gedownload kon worden). De verkregen
krantenartikelen zijn in een ‘txt’ file gedownload omdat er gebruik werd gemaakt van AntConc
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een programma om metafoormarkeerders te identificeren (zie verdere uitleg in paragraaf
3.2.1.). Dit programma uploadt alleen ‘txt’ bestanden.
Nadat het corpus was bepaald en de bestanden waren gedownload, is de niet-relevante
informatie van de artikelen uit de ‘txt’ bestanden verwijderd. Dat betekent dat alle informatie
over het artikelnummer, de krantnaam, datum, redactie, sectie, aantal woorden, auteur, upload
datum, taal, voetnoot, grafisch, publicatie, copyright gegevens, journaalcode, websiteinformatie, foto-informatie, uitgeversinformatie, plaatsnaam en bron zijn verwijderd. Daarna
zijn de bestanden in AntConc geüpload.
3.1.2. Verdeling van het corpus
De gezochte metafoormarkeerders in het corpus (zie verdere toelichting metafoormarkeerders
in paragraaf 3.2.1.) leverden totaal 5586 resultaten op die met de MIP (Metaphor Identification
Procedure) (Pragglejaz Group, 2007) zijn geanalyseerd om te bepalen of deze metaforisch zijn
of niet (zie verdere uitleg MIP in paragraaf 3.2.2.). Tabel 1 geeft de verdeling van de resultaten
weer. Na het zien van de verdeling werd besloten om het geringe aantal markeerders dat geen
zoekresultaten opleverde (0.1%) buiten beschouwing te laten. Dit betrof de markeerders; soort
van, zogenaamd, troop, metaforisch, en metaforische. Daarna is het corpus verdeeld in twee
groepen; metaforisch en niet-metaforisch gerelateerd. De verdeling van het aantal woorden die
metaforisch en niet-metaforisch waren, was als volgt. Totaal zijn er 5586 metafoormarkeerders
geanalyseerd. Daarvan markeerden 5042 woorden (90.3%) geen metafoor of waren niet
gerelateerd aan stress en/of burn-out. Daarentegen markeerden 539 woorden (9.6%) wel een
metafoor die gerelateerd was aan stress en/of burn-out.
Tabel 1. Metafoormarkeerder markeert wel of geen metafoor
Gevonden markeerders

Percentage

N

(%)

Markeert een metafoor

539

9.6

Markeert geen metafoor

5042

90.3

Markeerder leverde geen zoekresultaten op

5

0.1

Totaal

5586

100
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3.2. Procedure
3.2.1. Opsporen van gemarkeerde metaforen
Om de metafoormarkeerders op te sporen met behulp van het AntConc programma om
vervolgens de metaforen te identificeren was een lijst met metafoormarkeerders opgesteld. In
Bijlage 2 is een totaaloverzicht van deze lijst bijgevoegd. De lijst bestaat uit de meest
voorkomende en bruikbare metafoormarkeerders (Pasma, 2011) en uit de expliciete en domeinmetafoormarkeerders (Goatly, 1997). Deze markeerders zijn geselecteerd omdat ze toegepast
lijken te worden in nieuwsteksten om een onderwerp uit te leggen, de lezers te overtuigen via
humor of sprekende beschrijvingen te geven aan een onderwerp (Goatly,1997). De domeinmarkeerders gingen over de mentale, geestelijke en menselijke processen en sloten aan op het
onderwerp van het gedane onderzoek (Goatly, 1997). Ook de markeerders gelijk en vergelijk
zijn toegevoegd omdat deze duidelijk een directe vergelijking inhouden (Goatly, 1997).
Nadat de lijst met metafoormarkeerders was bepaald zijn alle geselecteerde
krantenartikelen (ontdaan van irrelevante informatie) uit LexisNexis in AntConc geladen. Er is
gekozen om gebruik te maken van AntConc omdat dit de meest gebruiksvriendelijke tool is
voor het analyseren van tekstcorpora en het extraheren van sleutelwoorden (in dit geval de
metafoormarkeerders). In Bijlage 3 wordt nader uitgelegd hoe de opties in AntConc zijn
gebruikt. Alle 39 metafoormarkeerders zijn één voor één in AntConc ingevoerd. De uitkomst
met de zoekresultaten werd opgeslagen in een ‘txt’ bestand. Totaal leverde dit 5586 resultaten
op. Deze bestanden zijn onder elkaar in Excel gezet. In Bijlage 4 is dit bestand zichtbaar.
3.2.2. Toepassing van de MIP
Vervolgens is gebruik gemaakt van een woord-voor-woord-analyse met behulp van de MIP
(Pragglejaz Group, 2007), de methode voor het identificeren van metaforen. Het doel hiervan
was om vast te stellen of de woorden in de bepaalde context metaforisch waren (Pragglejaz
Group, 2007). De MIP is ontwikkeld in 2007 door een groep verschillende wetenschappers
(Pragglejaz Group, 2007). De methode bleek betrouwbaar en is op dit moment het meest
geschikt om metaforen te onderzoeken en te identificeren (Steen et al., 2010). De stappen die
zijn uitgevoerd volgens het artikel van Pragglejaz Group (2007) zijn als volgt:
1. Read the entire text/discourse to establish a general understanding of the meaning.
2. Determine the lexical units in the text/discourse
3. A. For each lexical unit in the text, establish its meaning in context, i.e., how it applies
to an entity, relation or attribute in the situation evoked by the text (contextual
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meaning). Take into account what comes before and after the lexical unit.
B. For each lexical unit, determine if it has a more basis contemporary meaning in other
contexts than the one in the given context. For our purposes, basic meanings tend to be:
-

more concrete; what they evoke is easier to imagine, see, hear, feel, smell, and taste.

-

related to bodily action.

-

more precise (as opposed to vague)

-

historically older

Basis meanings are not necessarily the most frequent meanings of the lexical unit.
C. If the lexical unit has a more basic current/contemporary meaning in other contexts
than the given context, decide whether the contextual meaning contrasts with the basic
meaning but can be understood in comparison with it.
4. If yes, mark the lexical unit as metaphorical. (p. 3)
Met de uitgevoerde MIP zijn in dit onderzoek totaal 670 metaforen geïdentificeerd.
3.2.3. Voorbeeld MIP en focus op inhoudswoorden
In deze paragraaf worden de stappen van de MIP aan de hand van een voorbeeld uitgelegd. Bij
het analyseren van de metaforen is de focus gelegd op inhoudswoorden: zelfstandige
naamwoorden, zelfstandige werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden. Dit
omdat inhoudswoorden meer betekenis geven dan functiewoorden (Steen et al., 2010).
Onderstaand fragment komt uit een artikel uit De Volkskrant (Bregman, 2012) dat opgenomen
is in de dataset. Hier wordt beschreven dat aanhoudende stressklachten kunnen resulteren in
een burn-out.
‘Stress is duidelijk geen goed bestanddeel voor een gezond geestelijk gestel. Het wordt
duidelijk niet ervaren als een menselijke grondstof’
De metafoormarkeerder menselijke is in bovenstaand voorbeeld vetgedrukt en onderstreept.
Deze markeerder is een domeinmarkeerder van Goatly (1997). De markeerder is gebruikt om
de metafoor op het spoor te komen, in dit geval het vetgedrukte woord grondstof. De metafoor
is geïdentificeerd met behulp van de MIP om vervolgens te kunnen analyseren wat deze
metafoor, gebruikt in de Nederlandse media, over stress en burn-out zegt.
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Om te bepalen of grondstof in dit geval een metafoor was zijn de volgende stappen van de MIP
doorlopen:
1. Is de mogelijke metafoor een inhoudswoord?
Het woordenboek de Dikke Van Dale gaf aan dat grondstof een zelfstandig naamwoord
was.
2. Wat is de contextuele betekenis (gebruik woordenboek) van grondstof?
De contextuele betekenis is een hoofdbestanddeel, in dit geval de eerste levensbehoefte
de mens.
3. Wat is een basisbetekenis (gebruik woordenboek) van grondstof?
De basisbetekenis van grondstof is onbewerkt, ruw materiaal als basis voor een product
(VanDale, 2018).
4. Zijn die twee betekenissen verschillend en kunnen ze tegelijkertijd worden begrepen in
vergelijking met elkaar?
De contextuele betekenis en basisbetekenis verschillen. Bij de basisbetekenis wordt
grondstof begrepen als onbewerkt ruw materiaal. Bij de contextuele betekenis wordt
grondstof gezien als eerste levensbehoefte. In beide gevallen is de term grondstof een
onmisbaar bestanddeel. In het eerste geval als basis voor een product en in het tweede
geval als basis voor een gezond leven.
Hieruit volgt de conclusie dat in dit geval menselijke geïdentificeerd is als metafoormarkeerder
en grondstof als metafoor.
3.2.4. Toepassing van de Dikke Van Dale
Het woordenboek vervult een belangrijke functie bij het identificeren van metaforen. Bij de
MIP wordt gebruik gemaakt van een Engels corpus-gebaseerd woordenboek (Steen et al., 2010;
Pasma, 2011). In Nederland is er nog geen corpus-gebaseerd woordenboek beschikbaar, dus is
er voor de MIP van het onderhavige onderzoek gekozen voor het gebruik van de onlineversie
van de 15e editie van de Dikke Van Dale.
3.2.5. Betrouwbaarheidsanalyse MIP
De MIP heeft een hoge graad van betrouwbaarheid en validiteit, omdat de analyse door
meerdere onderzoekers is uitgevoerd (Pragglejaz Group, 2007; Steen et al., 2010). Om de
betrouwbaarheid van de coderingen in het huidige onderzoek te waarborgen is een
intercodeursbetrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. De Cohen’s Kappa analyse controleert de
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overeenstemming in antwoorden van de verschillende codeurs. Hiermee wordt nagegaan in
hoeverre de eerste codeur het eens is met de tweede codeur (Cohen, 1968). Een tweede
codeur heeft in dit onderzoek steekproefsgewijs geheel onafhankelijk 10% van de dataset (dit
zijn 559 woorden) met dezelfde MIP uitgevoerd om de betrouwbaarheid van de codering van
de eerste codeur vast te stellen. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de variabele wel of
geen metafoor was redelijk: κ = .64, p < .001. Ondanks dat de
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid redelijk was zijn de verschillen tussen de twee
beoordeelaars vergeleken. Naar aanleiding daarvan zijn er nog kleine aanpassingen gedaan.
Tevens zijn alle metaforen nog een keer doorzocht om te kijken of de metaforen
daadwerkelijk stress en burn-out impliceerden. Uiteindelijk waren er totaal 539 metaforen die
over stress en burn-out gingen en als betrouwbaar werden beschouwd.
3.2.6. Vaststellen van categorieën hoofddomeinen
Om te bepalen hoe over stress en burn-out wordt gesproken, zijn de geïdentificeerde
gemarkeerde talige metaforen gecategoriseerd in conceptuele domeinen. Het was niet
gemakkelijk om conceptuele domeinen af te leiden van talige metaforen (Ritchie, 2003; 2004;
Deignan, 2005; Steen, 2007; Wallington, 2010). Een grote uitdaging was om dit op een
systematische, objectieve en betrouwbare wijze te doen. Om dit te waarborgen zijn de
metaforen in URCEL Semantic Analysis System (USAS) geanalyseerd. USAS is een
betrouwbaar en systematisch systeem, dat woorden verzamelt en aan een categorie koppelt.
Wandeling werd bijvoorbeeld gecategoriseerd in BEWEGING en glas in OBJECTEN. Dit systeem
heeft als leidraad gefungeerd om aan de 539 gevonden gemarkeerde metaforen een label te
hangen. Daar is vervolgens een scenario aan gekoppeld om te illustreren hoe over stress en
burn-out wordt gesproken in conceptuele domeinen.
De USAS kon echter niet alle woorden in een categorie plaatsen. Daarom zijn de
categorieën waar nodig verder gespecificeerd of opgedeeld aan de hand van het woordenboek
de Dikke Van Dale (het woordenboek is eerder in het onderzoek ook gebruikt). De metafoor
uitlaatklep werd opgezocht in het woordenboek. Het woordenboek gaf de volgende
basisbetekenis: ‘Een klep waardoor vloeistof of damp kan worden uitgelaten’ (VanDale, 2018).
Deze basisbetekenis kan gerelateerd worden aan een auto, omdat die een uitlaatklep heeft. Het
domein dat hieraan werd gekoppeld was

RIJDEND VOERTUIG.

Wanneer domeinen gerelateerd

waren aan elkaar of overeenkomsten hadden, werden deze onder hetzelfde conceptuele domein
gelabeld. Uit het corpus bleek dat er veel meer verschillende voertuigen als metafoor werden
gebruikt, bijvoorbeeld raket en straaljager. Daarom werd het conceptuele domein niet als
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RIJDEND VOERTUIG

maar als

VOERTUIG

gelabeld met daaronder de talige metaforen die

betrekking hadden op rijdende voertuigen, straaljagers en raketten. Na het identificeren van de
conceptuele domeinen werden scenario’s ontworpen op basis van de talige metaforen. In
Bijlage 5 is het volledige codeboek bijgevoegd, met de scenario’s die ontworpen zijn op basis
van de gevonden talige gemarkeerde metaforen. Op basis van de scenario’s heeft de tweede
codeur de talige metaforen in categorieën geplaatst. Dit wordt in paragraaf 3.2.7. nader
toegelicht.
Het vaststellen van conceptuele domeinen op basis van de talige metaforen is op een
inductieve wijze verricht omdat voorafgaand aan het onderzoek niet bekend was naar welke
categorieën/domeinen werd gezocht. Deze inductieve methode van informatievergaring was
erg geschikt voor dit onderzoek omdat hiermee nieuwe inzichten werden verkregen over
conceptuele domeinen waarmee na kon worden gegaan hoe over stress en burn-out wordt
gesproken in Nederlandse kranten. In totaal zijn er na de analyse 45 domeinen vastgesteld
waaraan de talige metaforen ten grondslag liggen. De Figuur 1 in paragraaf 3.2.8. is een
schematische weergave van alle stappen die doorlopen om tot de 45 domeinen te komen.
3.2.7. Betrouwbaarheid van de categorisatie
Om de betrouwbaarheid van de coderingen die betrekking hebben op het categoriseren van de
metaforen te waarborgen is een intercodeursbetrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. De tweede
codeur heeft steekproefsgewijs geheel onafhankelijk 10% van de geïdentificeerde metaforen
(dit waren er 54) aan de hand van het codeboek gecategoriseerd om de betrouwbaarheid van de
eerste codeur en het codeboek vast te stellen. Hieruit bleek dat de tweede codeur twee metaforen
niet kon plaatsen in de opgestelde categorieën, waardoor een categorie is toegevoegd genaamd
‘overig’ om de betrouwbaarheidsanalyse uit te voeren. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid
van de variabele categorie 1 t/m 46 was adequaat: κ = .77, p < .001. Het codeboek en de
codering van metaforen in categorieën kan als betrouwbaar worden beoordeeld. De metaforen
die door de tweede codeur niet konden worden gecategoriseerd, zijn door de eerste codeur wel
gecategoriseerd. Doordat de antwoorden niet overeenstemmen vallen deze buiten de
beoordeling van de uitkomst van de betrouwbaarheidsanalyse en daarom is de categorie
‘overig’ in de rest van het onderzoek buiten beschouwing gelaten.
Ondanks de adequate uitkomst van de betrouwbaarheidsanalyse is gebleken dat er
verschillen in antwoorden van de codeurs zaten in de definiëring van de categorieën:
AANDOENING, MENSELIJK LICHAAM, GESTELDHEID, ELASTISCH, KRACHT, REIS

en

BEWEGING.

Om deze reden zijn deze categorieën na de analyse nog enigszins aangepast om het verschil
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tussen de verschillende domeinen te verduidelijken. Dit is gedaan door de scenario’s concreter
te beschrijven. AANDOENING is aangepast door concrete termen toe te voegen die een afwijking
aan het gezonde lichaam en geest definiëren. Hierdoor werd het verschil tussen de domeinen
AANDOENING, MENSELIJK LICHAAM

en

GESTELDHEID

verduidelijkt. MENSELIJK LICHAAM werd

geconcretiseerd door dit te relateren aan alles wat het menselijk lichaam in leven houdt zoals
ademen, organen en bloed. Het verschil met het domein

GESTELDHEID

werd geconcretiseerd

door het domein te relateren aan conditie, vitaliteit en fitheid van het lichaam. Tot slot zijn de
verschillen in de domeinen ELASTISCH, KRACHT, REIS en BEWEGING aangepast. ELASTISCH werd
gezien als een rekbaar weefsel dat door iets een andere vorm kan aannemen,

KRACHT

werd

gezien als een vorm van snelheid en druk die elkaar kunnen beïnvloeden. REIS werd aangepast
door in termen van een verplaatsing naar een andere locatie met een bepaald doel te spreken.
Daardoor werd het verschil met het domein

BEWEGING

verduidelijkt omdat bij dit domein

gesproken werd in termen van een beweging of houding van het lichaam zonder een bepaald
doel of eindpunt. Door al deze aanpassingen in het codeboek werden de verschillen in domeinen
verduidelijkt en konden de talige gemarkeerde metaforen makkelijker gelabeld worden onder
het juiste conceptuele domein.
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3.2.8. Schematische weergave
Figuur 1. Schematische weergave van de stappen die zijn doorlopen om het onderzoek uit te voeren
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4. Resultaten
Dit onderzoek geeft een beschrijving van hoe er door middel van gemarkeerde metaforen
gesproken wordt over stress en burn-out in de vier grootste kranten van Nederland. Dit
onderzoek is uitgevoerd door middel van analyses die gebaseerd zijn op onderzoek van
Pragglejaz Group (2007), Steen et al. (2010), Krennmayr (2011) en Pasma (2011). Hieronder
zijn de resultaten op een beschrijvende manier weergegeven.

4.1. Verdeling gevonden gemarkeerde metaforen
In Tabel 2 is te zien dat de gevonden gemarkeerde metaforen uit het corpus zijn onderverdeeld
in drie categorieën: gemarkeerde metaforen die alleen gaan over stress, gemarkeerde metaforen
die alleen gaan over burn-out en gemarkeerde metaforen die betrekking hebben op beide
onderwerpen. Van de gevonden gemarkeerde metaforen gaat 49.2% over burn-out. Ruim een
kwart (25.8%) van de metaforen gaat over stress én burn-out. De resterende 25% van de
gemarkeerde metaforen gaat over stress.
Tabel 2. Verdeling van de gevonden metaforen in percentages die als onderwerp alleen burnout, alleen stress of beide belichten
Gevonden gemarkeerde metaforen
N

Percentage
(%)

Burn-out

265

49.2

Burn-out en stress

139

25.8

Stress
Totaal

135
539

25
100

Uit Tabel 2 blijkt dat er twee keer zoveel metaforen voor burn-out worden gebruikt als voor
stress. Het percentage van 25.8% voor metaforen over stress en burn-out tezamen laat zien dat
deze twee begrippen gezamenlijk ook gedefinieerd kunnen worden in termen van metaforen.
Deze verdeling wordt als leidraad gebruikt om de resultaten van dit onderzoek te bespreken.
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4.2. Geïdentificeerde domeinen
De 539 geïdentificeerde metaforen zijn aan de hand van het gemaakte codeboek
gecategoriseerd in verschillende domeinen. Zo wordt duidelijk in welke termen er gesproken
wordt over stress en burn-out in de vier grootste kranten in Nederland. In Bijlage 6 is een tabel
opgenomen met een overzicht van de 45 domeinen die zijn geïdentificeerd door middel van
USAS en het Dikke Van Dale woordenboek.
4.2.1. Alle gevonden gemarkeerde metaforen verdeeld over de domeinen
In Tabel 3 is de verdeling van alle 539 gemarkeerde metaforen over 45 domeinen weergegeven.
In deze tabel is nog geen onderscheid gemaakt in de termen stress, burn-out en stress en burnout. De tabel laat zien dat er een grote spreiding is in domeinen en dat op diverse manieren
gemarkeerde metaforen gebruikt worden om over stress en burn-out te schrijven. Uit deze tabel
blijkt dat meer dan een derde (38.1%) van de domeinen in de top 5 staat. Om een beter beeld te
krijgen wat deze conceptuele domeinen inhouden en welke talige metaforen gebruikt worden
om over stress en burn-out te schrijven zullen domeinen

SCHADE, GEWICHT, BRON, VOERTUIG

en DIEREN nader worden toegelicht.
Tabel 3. Frequentie per domein genomen over alle gevonden gemarkeerde metaforen. De
vetgedrukte domeinen staan in de top vijf en worden nader toegelicht.
Domein

Frequentie N

Percentage (%)

SCHADE

57

10,6

GEWICHT

52

9,6

BRON

37

6,9

VOERTUIG

30

5,6

DIEREN

29

5,4

AANDOENING

27

5

BOUWKUNDE

22

4,1

BRANDBAAR

20

3,7

OORLOG

18

3,3

VERMOGEN

18

3,3

GELOOF

15

2,8

KRACHT

14

2,6
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VLOEIBARE MASSA

14

2,6

ENERGIE

13

2,4

AARDE

10

1,9

BEWEGING

10

1,9

GESTELDHEID

10

1,9

DRUGS

9

1,7

VOEDINGSMIDDELEN

9

1,7

MENSELIJK LICHAAM

9

1,7

SPORT

9

1,7

AMUSEMENT

7

1,3

BREEKBAAR

7

1,3

PERIODE

7

1,3

WISKUNDE

7

1,3

COMPUTER

6

1,1

VOORWERP

6

1,1

APPARAAT

5

0,9

DUISTERNIS

5

0,9

NATUURKUNDIGE GROOTHEDEN

5

0,9

WEER

5

0,9

DRAAD

4

0,7

ELASTISCH

4

0,7

GELUID

4

0,7

REÏNCARNATIE

4

0,7

REIS

4

0,7

SCHEIDING

4

0,7

WEEGSCHAAL

4

0,7

WINKEL

4

0,7

DOOLHOF

3

0,6

INSTRUMENT

3

0,6

VERDWIJNEN

3

0,6

WET- EN REGELGEVING

3

0,6

VERBEELDING

2

0,4

HIËRARCHISCHE STRUCTUUR

1

0,2

25

Totaal

539

100

4.2.1.1. Het domein SCHADE met de talige metaforen die daaraan ten grondslag liggen
De meeste gemarkeerde metaforen worden gebruikt om stress en burn-out te omschrijven in
termen van SCHADE. Dit betreft 10.6% van het totaalaantal gevonden gemarkeerde metaforen.
Onderstaand worden enkele voorbeelden gegeven van talige metaforen die zijn geïdentificeerd
en gecategoriseerd in het domein

SCHADE.

Deze zijn afkomstig uit het Algemeen Dagblad en

het NRC Handelsblad:

1. ‘Ik heb een burn-out en zit als een wrak op de bank’
= romp van een verongelukt of afgedankt voertuig of voorwerp, zo erg
beschadigd dat het onbruikbaar is
2. ‘Geestelijke vermoeidheid is het belangrijkste kenmerk van een burn-out’
= wordt veroorzaakt door wisselende belasting van materiaal en vermindert de
sterkte van materiaal
3.

‘Je moet op een andere manier naar een burn-out proberen te kijken en het
verschijnsel meer zien als een erosie van positieve toestand’
= een proces van slijtage of roestvorming aan een oppervlakte of materiaal
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onderstreepte

woorden

in

de

voorbeelden

zijn

de

gevonden

metafoormarkeerders. De vetgedrukte woorden zijn de talige metaforen. Bij dit domein kan de
metafoor erosie voor verwarring zorgen omdat deze ook gecategoriseerd kan worden onder het
domein

AARDE.

In het voorliggende onderzoek is gekozen om erosie te categoriseren in het

domein SCHADE omdat de nadruk is gelegd op het proces van slijtage. Andere metaforen die bij
dit domein horen zijn: kreukels, beschadigd, beschadiging en schade. Al deze talige metaforen
vergelijken stress en burn-out met een beschadiging of slijtage van een voorwerp of voertuig.
Op basis van de talige metaforen is het volgende scenario opgesteld in het codeboek voor het
conceptuele domein SCHADE:
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Hierbij wordt gesproken over een beschadiging, kras of deuk aan een bepaald voorwerp.
Dit kan gekomen zijn door een ongeval, ongeluk, vernieling of het vele malen
gebruiken. Hierdoor kan een object of voorwerp onbruikbaar (wrak) worden. Soms is
de schade nog wel te herstellen.
Dit scenario illustreert op basis van de talige metaforen hoe er over stress en burn-out
wordt gesproken binnen het domein SCHADE.
4.2.1.2. Het domein GEWICHT met de talige metaforen die daaraan ten grondslag liggen
Naast het meest voorkomende domein SCHADE worden stress en burn-out ook besproken door
middel van gemarkeerde metaforen in termen van

GEWICHT.

Dit betreft 9.6% van het

totaalaantal gevonden gemarkeerde metaforen. Onderstaand worden enkele voorbeelden
gegeven van de talige gemarkeerde metaforen die zijn geïdentificeerd en gecategoriseerd in het
conceptuele domein GEWICHT. Deze zijn afkomstig uit het Algemeen Dagblad, de Telegraaf en
de Volkskrant:
1. ‘Stress kan als erg zwaar worden ervaren en leiden tot een burn-out’
= veel wegend, iets met veel gewicht
2. ‘Als je een burn-out hebt voelt het lijf alsof het als een zoutzak voort hobbelt’
= een zak met zout, hoe meer zout hoe zwaarder de zak
3.

‘Het voelt alsof ik een zware jas heb uitgedaan, door te stoppen met werken en de
burn-out die werd gediagnostiseerd te accepteren’
= een dik kledingstuk dat over bovenkleding gedragen wordt en met veel gewicht
kan worden geassocieerd

Bovenstaande talige metaforen worden gebruikt om de abstracte termen stress en burn-out te
concretiseren in termen van GEWICHT. De vetgedrukte onderstreepte woorden in de voorbeelden
zijn de gevonden metafoormarkeerders. De vetgedrukte woorden zijn de talige metaforen.
Andere metaforen die bij dit domein horen zijn: draagkracht, draaglast, belastbaar, loodzwaar,
overbelast, last, zak aardappelen en omvallen. Al deze talige metaforen vergelijken stress en
burn-out met de zwaarte of de draagkracht van iets. Op basis van de talige metaforen is het
volgende scenario opgesteld in het codeboek voor het conceptuele domein GEWICHT:

27

Als wordt gesproken in termen draagkracht, belasting en zwaarte. Wordt gewicht vaak
uitgedrukt in grammen of kilo’s. Een zak zout heeft een bepaald gewicht. De
draagkracht is het gewicht dat een constructie kan dragen. Als het gewicht te hoog wordt
zal de constructie het door de zwaartekracht begeven.
Dit scenario illustreert op basis van de talige metaforen hoe er over stress en burn-out
wordt gesproken binnen het domein GEWICHT.
4.2.1.3. Het domein BRON met de talige metaforen die daaraan ten grondslag liggen
Naast de domeinen

SCHADE

en

GEWICHT

kunnen de gevonden gemarkeerde metaforen ook

gebruikt worden om over stress en burn-out te spreken in termen van een

BRON.

Dit betreft

6.9% van het totaalaantal gevonden gemarkeerde metaforen. Onderstaand worden enkele
voorbeelden gegeven van de talige gemarkeerde metaforen die zijn geïdentificeerd en
gecategoriseerd in het conceptuele domein BRON. Deze zijn afkomstig uit het NRC Handelsblad
en de Telegraaf:
1. ‘Stressoren worden gezien als bron van een burn-out’
= uit de grond opwellend water
2. ‘Burn-out is een psychische uitputting’
= uitputten/opdrogen van een bron
3. ‘Burn-out wordt gezien als een uitputtingsreactie van het lichaam’
= uitputten/opdrogen van een bron
Bovenstaande talige metaforen worden gebruikt om de abstracte termen stress en burnout te concretiseren in termen van

BRON.

De vetgedrukte onderstreepte woorden in de

voorbeelden zijn de gevonden metafoormarkeerders. De vetgedrukte woorden zijn de talige
metaforen. Andere metaforen die ook bij dit domein worden gebruikt zijn: opraken, uitgeput
en tekort. Al deze talige gemarkeerde metaforen illustreren stress en burn-out in de vorm van
een bron die uitgeput kan raken wanneer deze teveel gebruikt wordt. Op basis van de talige
metaforen is het volgende scenario opgesteld in het codeboek voor het conceptuele domein
BRON:
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Als er gesproken wordt in termen van een bron gaat het om natuurlijk opwellend water.
Deze bron kan uitgeput raken door te veel gebruik te maken van deze natuurlijke bron.
Dit scenario illustreert op basis van de talige metaforen hoe er over stress en burn-out
wordt gesproken binnen het domein BRON.

4.2.1.4. Het domein VOERTUIG met de talige metaforen die daaraan ten grondslag liggen
De gevonden gemarkeerde metaforen kunnen ook gebruikt worden om over stress en burn-out
te spreken in termen van

VOERTUIG.

Dit betreft 5.6% van het totaalaantal gevonden

gemarkeerde metaforen. Onderstaand worden enkele voorbeelden gegeven van de talige
gemarkeerde metaforen die zijn geïdentificeerd en gecategoriseerd in het conceptuele domein
VOERTUIG. Deze

zijn afkomstig uit het Algemeen Dagblad, de Telegraaf en de Volkskrant:

1. ‘Als je een burn-out hebt, heb je chaos in je zenuwstelsel, alsof een auto remt en
gas geeft tegelijk’
= motorrijtuig op twee of meer wielen
2. ‘Een burn-out is een dik, vet signaal. Vergelijk het met een lampje dat op het
dashboard brandt’
= instrumentenbord met lampjes in een auto of ander voertuig die een signaalfunctie
hebben
3.

‘Als je te veel stress hebt lijkt het alsof we continu in de hoogste versnelling van
een auto rijden’
= schakelinrichting van een motorrijtuig die voor beweging zorgt

De vetgedrukte onderstreepte woorden in de voorbeelden zijn de gevonden
metafoormarkeerders. De vetgedrukte woorden zijn de talige metaforen. De overige metaforen
die worden gebruikt bij dit domein zijn: straaljager, kruispunt, chaos, leaseauto, motor,
koplampen, raketten, noodrem en uitlaatklep. Al deze talige metaforen vergelijken stress en
burn-out met een voertuig, een situatie waarin een voertuig zich bevindt of woorden die daaraan
gerelateerd zijn. Op basis van de talige metaforen is het volgende scenario opgesteld in het
codeboek voor het conceptuele domein VOERTUIG:
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Als er gesproken wordt in termen van een voertuig wordt stress en/of burn-out
vergeleken met iets dat zich kan verplaatsen. Een voort beweegbaar object dat personen,
goederen of andere levende wezens verplaatst van de ene naar de andere plek. Het kan
een technisch rijdend, varend of vliegend object zijn bijvoorbeeld een auto. De auto
wordt aangestuurd door een motor, als de motor ermee stopt rijdt de auto niet meer. Een
voertuig moet technisch in orde zijn. Voertuigen kunnen zich in allerlei situaties
bevinden ter land, ter zee of in de lucht.
Dit scenario illustreert op basis van de talige metaforen hoe er over stress en burn-out
wordt gesproken binnen het domein VOERTUIG.

4.2.1.5. Het domein DIEREN met de talige metaforen die daaraan ten grondslag liggen
Tot slot wordt er met een percentage van 5.4% gesproken in termen van DIEREN. Dit percentage
is genomen over alle gemarkeerde metaforen. Onderstaand worden enkele voorbeelden
gegeven van de talige gemarkeerde metaforen die zijn geïdentificeerd en gecategoriseerd in het
conceptuele domein DIEREN. Deze zijn afkomstig uit de Telegraaf:
1. ‘Om van mijn burn-out af te komen heb ik net als een reptiel mijn oude huid moeten
achterlaten’
= behoort tot een bepaalde klasse binnen de diersoorten
2. ‘Stress voelt het alsof er een olifant op je schouders zit’
= dikhuidig en veelhoevig dier met een slurf
3. ‘Iemand die een burn-out gehad heeft, heeft net als een leeuw moeten vechten om
er weer bovenop te komen’
= katachtig roofdier, koning van de wildernis
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metafoormarkeerders. De vetgedrukte woorden zijn de talige metaforen. De overige metaforen
die worden gebruikt bij dit domein zijn: vis, mopshond, beer, kip, marmot, konijn, jager,
vleesgeworden, vleeskuiken, jacht, geit, slachten en dier. Al deze talige metaforen vergelijken
stress en burn-out met een dier en wat er met dat dier kan gebeuren. Op basis van de talige
metaforen is het volgende scenario opgesteld in het codeboek voor het conceptuele domein
DIEREN:
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Als er gesproken wordt in termen van dieren wordt gedacht aan jagen, slachten en het
nuttigen van vlees of hoe dieren zich gedragen. Men kan rondlopen als een kip zonder
kop. Een leeuw brult als hij zich bedreigt voelt en vecht om te overleven.
Dit scenario illustreert op basis van de talige metaforen hoe er over stress en burn-out
wordt gesproken binnen het domein DIEREN.

4.2.2. Gemarkeerde metaforen die gaan over burn-out verdeeld over de domeinen
Bovenstaande gegevens laten zien hoe alle gemarkeerde metaforen worden gebruikt om te
schrijven over stress en burn-out. Dit zegt echter nog niets over hoe over stress en burn-out
afzonderlijk wordt gesproken en daarom is het ook interessant om dit nader toe te lichten. Er is
op de eerste plaats gekeken hoe over burn-out gesproken wordt. Uit Tabel 4 blijkt dat meer dan
een derde van de domeinen in de top vijf staat, namelijk 39.9%. Deze worden nader toegelicht
in deze paragraaf.
Tabel 4. Top vijf meest voorkomende domeinen over de gevonden gemarkeerde metaforen die
alleen het onderwerp burn-out belichten
Frequentie

van

het

domein Percentage

N

(%)

BRON

27

10.2

GEWICHT

25

9.4

BRANDBAAR

20

7.5

SCHADE

17

6.4

VOERTUIG

17

6.4

Totaal

106

39.9

Evenals in Tabel 3 staan ook hier twee domeinen bovenaan die qua percentage dicht bij
elkaar liggen namelijk, BRON en GEWICHT. Een burn-out kan gezien worden als een natuurlijke
bron die door te veel gebruik uitgeput kan raken. Wanneer burn-out wordt vergeleken met
gewicht wordt het gezien als last die door de constructie niet langer gedragen kan worden. Over
SCHADE

en

VOERTUIG

wordt evenveel gesproken. Het scenario hiervan is beschreven in

paragraaf 4.2.1.1. en 4.2.1.4. Ondanks dat de gemarkeerde metaforen in termen van SCHADE het
meest gebruikt worden om over stress en burn-out te schrijven, zakt het domein

SCHADE

bij
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gemarkeerde metaforen die gaan over burn-out naar de 4e positie. Het domein VOERTUIG neemt
een 5e plek in beslag. Daarbij wordt de vergelijking gemaakt met een auto die naar de garage
moet als deze kapot is. Het domein BRANDBAAR, dat op de derde plek staat, is nog niet eerder
aan bod gekomen. Dit domein wordt in de volgende paragraaf toegelicht.

4.2.2.1. Het domein BRANDBAAR met de talige metaforen die daaraan ten grondslag liggen
Naast de domeinen BRON, GEWICHT, SCHADE en VOERTUIG kunnen de gevonden gemarkeerde
metaforen ook gebruikt worden om over burn-out te spreken in termen van

BRANDBAAR.

Dit

betreft 7.5% van het totaalaantal gemarkeerde metaforen die gaan over burn-out. Onderstaand
worden enkele voorbeelden gegeven van de talige gemarkeerde metaforen die zijn
geïdentificeerd en gecategoriseerd in dit conceptuele domein. Deze zijn afkomstig uit het
Algemeen Dagblad en de Telegraaf:
1. ‘Mensen met een burn-out, branden mentaal op’
= iets dat door vlammen en smeulen verteerd wordt
2. ‘Met een burn-out ben je opgebrand, alsof er vuur geweest is’
= iets dat brand waardoor een oplichtende en gloeiende massa ontstaat
3.

‘Lichamelijk en geestelijk opbranden, wil zeggen dat mensen last hebben van een
burn-out’
= iets dat door vlammen en smeulen verteerd wordt
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metafoormarkeerders. De vetgedrukte woorden zijn de talige metaforen. Andere metaforen die
bij dit domein horen zijn: opgebrand en vuur. Al deze talige metaforen vergelijken burn-out
met een verbrande materie. Op basis van de talige metaforen is het volgende scenario opgesteld
in het codeboek voor het conceptuele domein BRANDBAAR:
Als er gesproken wordt over burn-out in termen van iets dat vatbaar is voor verbranding.
Zoals hout opbrandt kan een mens ook opbranden. Brandstof is de basis voor het
verbrandingsproces.
Dit scenario illustreert op basis van de talige metaforen hoe er over burn-out wordt
gesproken binnen het domein BRANDBAAR.
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4.2.3. Gemarkeerde metaforen die gaan over stress verdeeld over de domeinen
Vervolgens is gekeken hoe door middel van gemarkeerde metaforen over stress gesproken
wordt. Uit Tabel 5 blijkt dat meer dan de helft (53.2%) valt in de top vijf van domeinen. Deze
worden hieronder nader toegelicht.
Tabel 5. Top vijf meest voorkomende domeinen over de gevonden gemarkeerde metaforen die
alleen het onderwerp stress belichten
Frequentie

Percentage

N

(%)

GEWICHT

23

17

DIEREN

13

9.6

KRACHT

13

9.6

BOUWKUNDE

12

8.9

GELOOF

11

8.1

Totaal

72

53.2

Als er door middel van gemarkeerde metaforen over stress gesproken wordt, wordt er
merendeels gesproken in termen van GEWICHT. Dit is met 17% een beduidend hoger percentage
dan de overige. Tevens wordt er gesproken door middel van gemarkeerde metaforen in termen
van DIEREN. Dit scenario is eerder uitgelegd in paragraaf 4.2.1.5. Naast de domeinen GEWICHT
en

DIEREN

worden bij stress ook andere gemarkeerde metaforen gebruikt om over stress te

spreken. Namelijk in termen van:

KRACHT, BOUWKUNDE

en

GELOOF.

Deze domeinen worden

in de volgende paragrafen nader toegelicht.

4.2.3.1. Het domein KRACHT met de talige metaforen die daaraan ten grondslag liggen
Gemarkeerde metaforen in termen van

KRACHT

kunnen gebruikt worden om over stress te

spreken. Dit gaat om 9.6% van het totaalaantal gevonden gemarkeerde metaforen over stress
en is evenveel als het domein

DIEREN.

Onderstaand worden enkele voorbeelden gegeven van

de talige gemarkeerde metaforen die zijn geïdentificeerd en gecategoriseerd in het conceptuele
domein KRACHT. Deze zijn afkomstig uit de Telegraaf:
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1. ‘Door stress ontstaat er een psychische druk’
= een stuwende kracht die op iets wordt uitgeoefend
2.

‘Stress kan voelen als een grote druk’
= een stuwende kracht die op iets wordt uitgeoefend

3. ‘Door de stress werd de mentale druk teveel’
= een stuwende kracht die op iets wordt uitgeoefend
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metafoormarkeerders. De vetgedrukte woorden zijn de talige metaforen. Andere metaforen die
bij dit domein horen zijn: inspanning, teruggeworpen en weerstand. Al deze talige metaforen
vergelijken stress met een bepaalde kracht die uitgeoefend wordt. Op basis van de talige
metaforen is het volgende scenario opgesteld in het codeboek voor het conceptuele domein
KRACHT:

Hierbij wordt gesproken in termen van kracht, snelheid en druk. Deze eigenschappen
kunnen van invloed zijn op elkaar en de vorm of samenstelling van iets veranderen.
Bijvoorbeeld wanneer met kracht een bal wordt geworpen, wordt er een bepaalde
inspanning geleverd. Doordat iets onder spanning komt te staan, wordt een bepaalde
reactie ontwikkeld. Door bijvoorbeeld een flesje cola te schudden ontstaat er een
koolzuurreactie. Deze oefent druk uit op de oppervlakte en bepaalt de snelheid waarmee
de vloeistof uit het flesje spuit.
Dit scenario illustreert op basis van de talige metaforen hoe er over stress wordt
gesproken binnen het domein KRACHT.

4.2.3.2. Het domein BOUWKUNDE met de talige metaforen die daaraan ten grondslag liggen
Ook kunnen de gevonden gemarkeerde metaforen gebruikt worden om over stress te spreken
in termen van

BOUWKUNDE.

Dit betreft 8.9% van het totaalaantal gevonden gemarkeerde

metaforen die gaan over stress. Onderstaand worden enkele voorbeelden gegeven van de talige
gemarkeerde metaforen die zijn geïdentificeerd en gecategoriseerd in het conceptuele domein
BOUWKUNDE. Deze

zijn afkomstig uit het NRC Handelsblad:
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1. ‘Stress kan voelen als een blok beton’
= bouwmateriaal, een dik mengsel van kalk of cement verstevigd met stenen, grind
of zand
2. ‘Alle stress kwam eruit en ik voelde dat ik mentaal instortte’
= een gebouw dat instort door bepaalde invloeden
3. ‘Een beetje stress dient als grondstof voor de mens’
= onbewerkt ruw materiaal
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metafoormarkeerders. De vetgedrukte woorden zijn de talige metaforen. Metaforen die ook bij
dit domein horen zijn: versteend, bouwvakker, brug, blokken, lift, palen, slopen, bouwwerk en
opstapelen. Al deze talige metaforen vergelijken stress met een vorm van bouwkunde. Op basis
van de talige metaforen is het volgende scenario opgesteld in het codeboek voor het conceptuele
domein BOUWKUNDE:
De relatie tot stress wordt hierbij beschreven in termen van beton, steen, palen,
bouwvakker, grondstoffen of enig ander woord dat te maken heeft met een
bouwconstructie.
Dit scenario illustreert op basis van de talige metaforen hoe er over stress wordt
gesproken binnen het domein BOUWKUNDE.

4.2.3.3. Het domein GELOOF met de talige metaforen die daaraan ten grondslag liggen
Ook zijn gevonden gemarkeerde metaforen gebruikt om over stress te schrijven in termen van
GELOOF.

Dit betreft 8.1% van het totaalaantal gevonden gemarkeerde metaforen die gaan over

stress. Onderstaand worden enkele voorbeelden gegeven van de talige gemarkeerde metaforen
die zijn geïdentificeerd en gecategoriseerd in het conceptuele domein

GELOOF.

Deze zijn

afkomstig uit het Algemeen Dagblad en het NRC Handelsblad:
1. ‘Iemand met stress ziet alles als een moetje’
= gedwongen huwelijk
2. ‘Het loslaten van stress voelt alsof een sluier optrekt’
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= dunne, doorzichtige doek waarmee vrouwen lichaamsdelen bedekken uit
geloofsovertuiging of bij een huwelijk
3. ‘Door de stress ben ik als een monnik in de woestijn gaan leven’
= iemand die zich door (kerkelijke) geloften afzondert
De

vetgedrukte

onderstreepte

woorden

in

de

voorbeelden

zijn

de

gevonden

metafoormarkeerders. De vetgedrukte woorden zijn de talige metaforen. Metaforen die ook bij
dit domein horen zijn: therapie, ruzie met jezelf, helemaal weggeweest, engagement en heilig.
Al deze talige metaforen vergelijken stress met een vorm van geloofs-(overtuiging),
spiritualiteit of het geloven in jezelf. Op basis van de talige metaforen is het volgende scenario
opgesteld in het codeboek voor het conceptuele domein GELOOF:
Hierbij wordt gesproken in termen geloof, spirituele overtuiging of het geloven in jezelf.
In sommige religies worden gedwongen huwelijken gestimuleerd of moet er eerst een
huwelijk plaatsvinden voordat man en vrouw seksuele gemeenschap mogen hebben. Het
dragen van een hoofddoek (sluier) is voorgeschreven in bepaalde religies. Naast een
religieus geloof kunnen mensen ook geloven in spirituele zaken, in zichzelf of
geïnspireerd worden door belangrijke personen. Door therapie kun je jezelf leren
kennen, terugvinden of even helemaal weg zijn en geloven hierdoor weer in verbinding
te staan met jezelf.
Dit scenario illustreert op basis van de talige metaforen hoe er over stress wordt
gesproken binnen het domein GELOOF.
4.2.4. Gemarkeerde metaforen die gaan over stress en burn-out verdeeld over de domeinen
Tot slot is er gekeken hoe stress en burn-out beide belicht worden door middel van gemarkeerde
metaforen. Uit Tabel 6 blijkt dat meer dan de helft (55.5%) van de gemarkeerde metaforen valt
in de top vijf van domeinen. Deze worden hieronder nader toegelicht.
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Tabel 6. Top vijf meest voorkomende domeinen over de gevonden gemarkeerde metaforen die
beide onderwerpen (stress en burn-out) belichten
Frequentie

van

het

domein Percentage

N

(%)

SCHADE

40

28.8

GESTELDHEID

10

7.2

VERMOGEN

10

7.2

VOERTUIG

9

6.5

DIEREN

8

5.8

Totaal

77

55.5

Gemarkeerde metaforen die betrekking hebben op beide onderwerpen worden met een
percentage van 28.8% overduidelijk het meest gebruikt om in termen van SCHADE te schrijven.
Dit ten opzichte van de tweede en derde plek GESTELDHEID en VERMOGEN beide met 7.2%. De
domeinen GESTELDHEID en VERMOGEN zijn nog niet eerder in de top vijf naar voren gekomen.
Op deze twee domeinen na is de top vijf in overeenstemming met de eerdere top vijf over alle
539 gemarkeerde metaforen tezamen.

4.2.4.1. Het domein GESTELDHEID met de talige metaforen die daaraan ten grondslag liggen
Naast het domein SCHADE kunnen de gevonden gemarkeerde metaforen ook gebruikt worden
om over stress en burn-out te spreken in termen van GESTELDHEID. Onderstaand worden enkele
voorbeelden gegeven van de talige gemarkeerde metaforen die zijn geïdentificeerd en
gecategoriseerd in het conceptuele domein GESTELDHEID. Deze zijn afkomstig uit de Volkskrant
en de Telegraaf:
1. ‘Om een burn-out te voorkomen en de stress aan te kunnen moet je mentaal fit zijn’
= frisheid en gezondheid van het lichaam
2.

‘Bij voorkomen van te veel stress die leidt tot een burn-out is aandacht voor
mentale conditie van groot belang’
= Lichamelijke toestand

3.

‘Een mentale vitaliteitscheck is noodzakelijk bij dit soort gevallen’
= lichamelijke gezondheidstest
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De

vetgedrukte

onderstreepte

woorden

in

de

voorbeelden

zijn

de

gevonden

metafoormarkeerders. De vetgedrukte woorden zijn de talige metaforen. Andere metaforen die
bij dit domein horen zijn: conditiewinst, fitheid en fitnessuurtje. Al deze talige metaforen
vergelijken stress en burn-out met een vorm van conditie, vitaliteit of fitheid. Op basis van de
talige metaforen is het volgende scenario opgesteld in het codeboek voor het conceptuele
domein GESTELDHEID:
Hierbij wordt gesproken in termen van conditie, vitaliteit en fitheid van het lichaam.
Door veel sporten train je fitheid, snelheid en uithoudingsvermogen. Wanneer de
conditie slecht is zal een mens minder presteren. Je kunt je fitheid, conditie en vitaliteit
testen door middel van bepaalde oefeningen en metingen in de sportschool.
Dit scenario illustreert op basis van de talige metaforen hoe er over stress en burn-out
wordt gesproken binnen het domein GESTELDHEID.

4.2.4.2. Het domein VERMOGEN met de talige metaforen die daaraan ten grondslag liggen
Naast de domeinen SCHADE en GESTELDHEID kunnen de gevonden gemarkeerde metaforen ook
gebruikt worden om over stress en burn-out te spreken in termen van VERMOGEN. Onderstaand
worden enkele voorbeelden gegeven van de talige gemarkeerde metaforen die zijn
geïdentificeerd en gecategoriseerd in het conceptuele domein VERMOGEN. Deze zijn afkomstig
uit het Algemeen Dagblad, de Volkskrant en het NRC Handelsblad:
1. ‘Stress en burn-out worden gezien als eigendom’
= in het bezit zijn van iets
2. ‘De mentale reserves zijn door te veel stress opgebrand’
= voorraad of kapitaal achtergehouden voor geval van nood
3. ‘Om stress en een mogelijke burn-out die daaruit voortvloeit aan te kunnen is
mentaal kapitaal nodig’
= aanzienlijke waarde of geldsom
De

vetgedrukte

onderstreepte

woorden

in

de

voorbeelden

zijn

de

gevonden

metafoormarkeerders. De vetgedrukte woorden zijn de talige metaforen. Metaforen die ook bij
dit domein horen zijn: geld, loterij en materialist. Al deze talige metaforen vergelijken stress

38

en burn-out met een vorm van vermogen. Op basis van de talige metaforen is het volgende
scenario opgesteld in het codeboek voor het conceptuele domein VERMOGEN:
Hierbij wordt stress en burn-out beschreven in termen van vermogen en gerelateerd aan
geld; het verschil tussen bezittingen en schulden. Geld is een wettig betaalmiddel van
metaal, papier of giraal (reserves op de spaarrekening). Het vermogen dat iemand heeft
aan bezittingen bijvoorbeeld huis, auto en overige materialen.
Dit scenario illustreert op basis van de talige metaforen hoe er over stress en burn-out
wordt gesproken binnen het domein VERMOGEN.

4.2.5. Domeinen in een resumerend overzicht
In onderstaande Tabel 7 zijn de categorieën weergegeven waarin de gevonden gemarkeerde
metaforen zijn opgedeeld met de daarbij behorende domeinen op een rij. In deze tabel is te zien
dat de conceptuele domeinen SCHADE, GEWICHT, VOERTUIG en DIEREN drie keer in de top vijf
staan.

BRANDBAAR

GELOOF

alleen in de top vijf voorkomt bij burn-out,

komen alleen voor bij stress en

GESTELDHEID

en

BOUWKUNDE, KRACHT

VERMOGEN

en

worden gebruikt om de

beide termen stress en burn-out te omschrijven.
Tabel 7. Top vijf domeinen onder elkaar
De gemarkeerde

De gemarkeerde

De gemarkeerde

metaforen met als

metaforen met als

onderwerp burn-out

onderwerp stress

verdeeld over de

verdeeld over de

domeinen

domeinen

1. SCHADE

1 BRON

1. GEWICHT

1. SCHADE

2. GEWICHT

2. GEWICHT

2. DIEREN

2. GESTELDHEID

3. BRON

3. BRANDBAAR

3. KRACHT

3. VERMOGEN

4. VOERTUIG

4. SCHADE

4. BOUWKUNDE

4. VOERTUIG

5. DIEREN

5. VOERTUIG

5. GELOOF

5. DIEREN

Alle 539
gemarkeerde
metaforen verdeeld
over de domeinen

metaforen met
beide termen als
onderwerp
verdeeld over de
domeinen
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4.3 Wat wordt benadrukt of verhuld
Na de uitgebreide analyse van de conceptuele domeinen die zijn geïdentificeerd en welke talige
metaforen daaraan ten grondslag liggen om over stress en burn-out te spreken, is de vraag wat
wordt benadrukt of verhuld. Taal kan namelijk een groot verschil maken in denkkaders van het
publiek door bepaalde kanten van een onderwerp te benadrukken of verhullen (Joris,
d’Haenens, Gorp & Vercruysse, 2013). Voor het beschrijven van het doeldomein, stress en/of
burn-out, kunnen verschillende brondomeinen als GEWICHT, SCHADE, VOERTUIG, BRON, DIEREN,
enzovoort gebruikt worden. Het gebruik van deze verschillende brondomeinen schetst een
bepaalde visie op de werkelijkheid. Er wordt invulling aan het brondomein gegeven door
gebruik te maken van (in dit geval gemarkeerde) talige metaforen die aan het brondomein ten
grondslag liggen (Burgers, Konijn & Steen, 2016). Niet alleen het bron- en het doeldomein
zorgen voor een bepaald ‘frame’ maar met het gebruik van gemarkeerde metaforen kan de
schrijver de ontvanger erop attenderen dat er vanuit een bepaald perspectief naar het onderwerp
gekeken moet worden (Cameron & Low, 1999; Gibbs, 2008; Steen, 2008).
4.3.1. STRESS IS EEN GEWICHT
Bij artikelen waar metaforisch wordt gesproken over alleen stress gaat het dus het vaakst om
metaforen in termen van GEWICHT. Hiermee wordt benadrukt dat stress een zekere last met zich
meebrengt die gedragen of niet gedragen kan worden. Daarbij is het niet duidelijk of de
draagkracht wel of niet groot genoeg is. En als het niet gedragen zou kunnen worden impliceert
het niet dat dat definitief is. Het laat nadrukkelijk open of herstel wel of juist niet mogelijk is
en wat er voor het herstel nodig is. Tevens wordt de suggestie gewekt dat er een keus is om het
gewicht los te laten of om de draagkracht te vergroten. In het volgende tekstfragment worden
twee voorbeelden gegeven van verschillende gemarkeerde metaforen die gebruikt worden om
stress te illustreren in termen van

GEWICHT

en wordt uitgelegd wat hiermee benadrukt of

verhuld wordt. Onderstaand voorbeeld komt uit het Algemeen dagblad:
‘De stress voelde alsof ik urenlang een zak aardappelen heb getild’
De metafoormarkeerder in dit voorbeeld is het onderstreepte vetgedrukte woord en de
metafoor is het vetgedrukte woord. Deze metafoor impliceert dat wanneer je een zak
aardappelen eventjes tilt dit geen probleem is maar als dit tillen langer duurt de zak te zwaar
wordt. Hier ontstaat een keus, blijf je de zak aardappelen dragen, leg je de zak neer of gebruik

40

je een hulpstuk om de zak te tillen? Als je de zak voor even weglegt kun je deze later weer
oppakken als de draagkracht hersteld is. Het benadrukt hier dat je de keus hebt om de zak los
te laten of op een andere manier tillen. Dit impliceert dat je bij stress de keus hebt om ‘het los
te laten’ als het je allemaal even te veel wordt. In dit voorbeeld wordt verhuld dat het in
werkelijkheid moeilijk is om stress los te laten. Onderstaand voorbeeld komt uit het Algemeen
dagblad:
‘Stress wordt gezien als de verhouding tussen draagkracht en draaglast die na een
langdurige tijd niet meer gedragen kan worden’
Het vetgedrukte onderstreepte woord is de metafoormarkeerder en de twee vetgedrukte
woorden zijn de metaforen. Bij een metafoor waarbij gesproken wordt over draagkracht gaat
het erom of de draagkracht groot genoeg is; als de last te zwaar wordt kan iets instorten. Met
deze metafoor wordt iets anders benadrukt en verhuld dan bij de metafoor met de zak
aardappelen, namelijk dat je de keus hebt om de zak aardappelen weg te leggen. Die keus heb
je in het voorliggende geval van draagkracht en -last niet. De mogelijkheid van herstel is bij
instorten onzeker, wat niet het geval is bij het wegleggen van de zak aardappelen.

4.3.2 BURN-OUT IS EEN BRON en BURN-OUT IS EEN GEWICHT
Bij gemarkeerde metaforen over alleen burn-out gaat het het vaakst om metaforen in termen
van BRON en GEWICHT. Bij BRON wordt benadrukt dat er een mogelijkheid is dat deze uitgeput
raakt en dat suggereert dat herstel van een burn-out niet mogelijk is. Het verhult wat ervoor
nodig is om uitputting te voorkomen en of dit überhaupt te voorkomen is. Bij de conceptuele
metafoor BURN-OUT IS EEN GEWICHT wordt gesuggereerd dat het gewicht te zwaar geworden is
om het nog langer te kunnen dragen. De optie van herstel wordt ook hier verhuld. Zowel BRON
als GEWICHT verhullen dus de vraag of herstel mogelijk is. In het volgende tekstfragment wordt
een voorbeeld gegeven van een talige metafoor binnen de conceptuele metafoor BURN-OUT IS
EEN BRON om te illustreren wat er benadrukt of verhuld wordt. Onderstaand voorbeeld komt uit

het NRC Handelsblad:
‘Burn-out is een psychische uitputting’
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Bij bovengenoemd

voorbeeld

is

het onderstreepte vetgedrukte woord

de

metafoormarkeerder en het vetgedrukte woord de metafoor. Bij dit voorbeeld kan gedacht
worden aan een olievoorraad die uitgeput kan raken. Deze bron kan niet opnieuw gebruikt
worden. Dit benadrukt dat als de bron op is je niet opnieuw uit dezelfde bron kunt putten. Je
moet dus iets anders zoeken. Het verhult wat het gevolg is van deze uitputting, hoe deze
uitputting te voorkomen is en óf deze te voorkomen is.
Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van het gebruik van een de conceptuele
metafoor

BURN-OUT IS EEN GEWICHT

om te illustreren wat er benadrukt of verhuld wordt.

Onderstaand voorbeeld komt uit het Algemeen dagblad:
‘Bij een burn-out lijkt het alsof de draaglast teveel is geworden’
Het vetgedrukte onderstreepte woord is de metafoormarkeerder en het vetgedrukte woord
is de talige metafoor. Bij een metafoor waarbij gesproken wordt over draaglast gaat het erom
dat de draaglast te groot is geworden en dat zorgt voor problemen. Hierdoor ontstaan er
scheuren waardoor bijvoorbeeld een constructie op instorten komt te staan. Dit gebeurt ook bij
een burn-out, de last is teveel geworden en de persoon stort in. Herstelmogelijkheden worden
in dit voorbeeld verhuld.

4.3.3. STRESS EN BURN-OUT ZIJN SCHADE
Als zowel stress als burn-out worden besproken in termen van SCHADE impliceert dat dat schade
een negatieve uitwerking heeft maar niet per definitie onherstelbaar is. Daarentegen bestaat de
mogelijkheid dat de schade onherstelbaar is. De mogelijkheid van herstel wordt in dit geval
verhuld. Stress kan lichte schade veroorzaken, maar als dit langdurig aanhoudt kan dit leiden
tot ernstige onherstelbare schade. In het volgende tekstfragment worden twee voorbeelden
gegeven van het gebruik van gemarkeerde metaforen om te illustreren wat er benadrukt of
verhuld wordt. Onderstaand voorbeeld komt uit het NRC Handelsblad:

‘Het is bij langdurige stress en burn-out van belang tijdig in te grijpen om zo
psychische beschadiging verder te voorkomen’
‘Ik heb een burn-out en zit als een wrak op de bank’
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De vetgedrukte onderstreepte woorden zijn de metafoormarkeerders en de vetgedrukte woorden
de talige metaforen. Deze voorbeelden impliceren beide dat er iets beschadigd is. Als een auto
beschadigd is kan deze doorgaans hersteld worden. Een psychische beschadiging kan verholpen
worden door hulp te zoeken. Maar als de schade zo erg is dat sprake is van een wrak, dan is
meer nodig voor herstel. Het ligt aan de metafoor hoe de ernst van de schade benadrukt of
verhuld wordt. Dit betekent dat niet dat alle metaforen voor schade hetzelfde benadrukken of
verhullen.
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5. Conclusie
Stress en burn-out zijn veelbesproken onderwerpen. Het is nog niet duidelijk hoe in de media,
met name in kranten, gesproken wordt over deze onderwerpen door middel van gemarkeerde
metaforen. De volgende vraag stond centraal in dit onderzoek:
Hoe wordt er door middel van gemarkeerde metaforen over stress en burn-out geschreven in
de vier grootste Nederlandse kranten?

5.1. Talige metaforen en conceptuele domeinen
Van de 539 gevonden gemarkeerde metaforen hebben de meeste betrekking op burn-out,
49.2%. Dit betekent dat in dit onderzoek twee keer zoveel gemarkeerde metaforen voor burnout worden gebruikt als voor stress.
Er is een grote diversiteit aan gemarkeerde metaforen gevonden die verdeeld zijn over
45 conceptuele domeinen. Deze domeinen zijn op een systematische en betrouwbare wijze
gecategoriseerd en vervolgens geconcretiseerd met scenario’s die gebaseerd zijn op de talige
metaforen die zijn geïdentificeerd. Zo is duidelijk geworden hoe binnen een conceptueel
domein gesproken wordt over stress en burn-out. De meeste gemarkeerde metaforen vielen in
de top vijf van de domeinen. Er is telkens een top vijf van conceptuele domeinen uitgelicht om
deze nader toe te lichten. Er is gekeken naar alle gemarkeerde metaforen, gemarkeerde
metaforen die gaan over stress, gemarkeerde metaforen die gaan over burn-out en gemarkeerde
metaforen over stress én burn-out.
Aan de hand van de top vijf kunnen de volgende conclusies worden getrokken. Over
stress wordt gesproken in termen van

GEWICHT, DIEREN, KRACHT, BOUWKUNDE

Over burn-out wordt gesproken in termen van
VOERTUIG.

en

GELOOF.

BRON, GEWICHT, BRANDBAAR, SCHADE

en

De verschillen hierbij zijn duidelijk. Ook is er een overeenkomst te zien namelijk

dat over zowel stress als burn-out in termen van

GEWICHT

wordt gesproken. De meest

voorkomende domeinen in de top vijf zijn SCHADE en GEWICHT.
Geconcludeerd kan worden dat gemarkeerde metaforen voor stress voornamelijk in
termen van

GEWICHT

worden uitgedrukt, de conceptuele metafoor is dan

STRESS IS EEN

GEWICHT.

Bij gemarkeerde metaforen voor burn-out wordt gesproken in termen van BRON en

GEWICHT,

de conceptuele metaforen zijn dan

GEWICHT.

Bij gemarkeerde metaforen over stress en burn-out wordt het meest gesproken in

termen van

SCHADE,

BURN-OUT IS EEN BRON

de conceptuele metafoor hiervoor is

en

BURN-OUT IS EEN

STRESS EN BURN-OUT ZIJN SCHADE.
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Dit leidt tot de conclusie dat SCHADE gezien kan worden als overkoepelend domein, dat stress
en burn-out verbindt.
Voorafgaand zijn voorbeelden geschetst van conceptuele metaforen
BATTERIJ

DE MENS IS EEN

en DE MENS IS EEN BRANDSTOF. Dit leek een logische redenatie omdat Berger (2017)

opladen als een veelbesproken term schetst en Schaufeli en Bakker (2007) opbranden zien als
een term die gebruikt wordt om een burn-out te beschrijven. Uit de resultaten van dit onderzoek
blijkt dat er een veel grotere diversiteit is om over stress en burn-out te schrijven en dat het
domein BRANDBAAR op de derde plek in de top vijf van burn-out stond met 7.5%. De metafoor
batterij die onder het domein ENERGIE is gecategoriseerd kwam in de top vijf niet naar voren.

5.2. Benadrukken en verhullen op conceptueel en talig niveau
Als over stress gesproken wordt in termen van

GEWICHT

wordt verhuld of gewicht langer

gedragen kan worden, of er een keus bestaat om het los te laten en of herstel mogelijk is. Als
gesproken wordt over burn-out in termen van het domein BRON suggereert dit dat herstel niet
meer mogelijk is. Als gesproken wordt over stress én burn-out in termen van SCHADE benadrukt
dit een negatief gevolg en wordt verhuld of herstel mogelijk is. Schade kan echter herstelbaar
of onherstelbaar zijn. Deze conceptuele domeinen laten zien dat door invulling van het
brondomein (SCHADE, BRON of GEWICHT enzovoort) verschillende aspecten van stress en burnout benadrukt of verhuld kunnen worden.
Een andere conclusie is dat benadrukken of verhullen niet alleen op conceptueel niveau
plaatsvindt. De talige metaforen die worden gebruikt om in termen van de verschillende
domeinen (SCHADE, BRON of

GEWICHT

enzovoort) te spreken benadrukken of verhullen ook

aspecten. Neem bijvoorbeeld het domein

SCHADE

met de talige metaforen wrak en

beschadiging. Beide metaforen worden gebruikt om stress en/of burn-out te beschrijven. Wat
de metaforen benadrukken of verhullen is verschillend. Een wrak impliceert dat iets zo ernstig
beschadigd is dat het voorwerp/voertuig niet meer bruikbaar of te herstellen is. Daarentegen
duidt beschadiging op een minder ernstige kras of deuk die hersteld kan worden. Beide termen
spreken over schade alleen de ernst daarvan is verschillend. Wrak verhult herstelmogelijkheden
en beschadiging benadrukt herstelmogelijkheden. Dit voorbeeld laat zien dat niet alleen op
conceptueel niveau tussen het bron- en het doeldomein aspecten benadrukt of verhuld kunnen
worden, maar dat ook door het gebruik van talige metaforen binnen een bepaald conceptueel
domein (brondomein) verschillende aspecten kunnen worden benadrukt of verhuld. Dit komt
omdat niet alle metaforen die worden gebruikt binnen de conceptuele domeinen hetzelfde
benadrukken of verhullen.
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Tot slot kan geconcludeerd worden dat de variatie aan metaforen per conceptueel
domein verschilt. Zo vallen er onder het domein

VOERTUIG

heel veel metaforen zoals

straaljager, kruispunt, chaos, leaseauto, motor, koplampen, raketten, noodrem, dashboard,
auto, versnelling en uitlaatklep. Maar binnen het domein

BRANDBAAR

is alleen sprake van

opbranden, opgebrand, brandt op en vuur.
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6. Discussie
6.1. Mogelijke verklaringen
Dat er twee keer zoveel in termen van metaforen over burn-out als over stress wordt geschreven
komt doordat momenteel veel vaker gepubliceerd wordt over opgebrande personen dan vroeger
(Vriesinga, 2017). Dat de term opgebrand gebruikt wordt is niet geheel onverwacht omdat de
naam van de ziekte burn-out letterlijk opgebrand betekent. Vanuit dit oogpunt zou in dit
onderzoek naar verwachting het conceptuele domein BRANDBAAR als meest gebruikt naar voren
moeten komen. Uit de resultaten blijkt echter dat dit domein een derde plek in beslag neemt in
de top vijf van metaforen die betrekking hebben op burn-out. Wat wel opvallend is, is dat het
domein

BRANDBAAR

als enige voorkomt in de top vijf van burn-out en dat het domein niet

centraal staat in metaforen voor stress. Dit sluit aan bij bovengenoemde verwachting dat
BRANDBAAR wordt

gebruikt om burn-out te beschrijven.

Uit dit onderzoek is gebleken dat 9.6% van de gevonden metafoormarkeerders
daadwerkelijk een metafoor markeerden die over stress en/of burn-out ging. Dit bevestigt dat
gemarkeerde metaforen worden gebruikt in krantenartikelen. Deze conclusie sluit aan op de
theorie van Skorczynska en Ahrens (2015) en op het onderzoek van Partington (2006) die
stellen dat in kranten veel metafoormarkeerders worden gebruikt omdat de schrijvers van
krantenartikelen rijk zijn aan creatief taalgebruik en uitdrukkingen. Hieronder volgen enkele
voorbeelden van creatieve uitdrukkingen in relatie tot stress en/of burn-out die komen uit de
Telegraaf en het NRC Handelsblad. In de voorbeelden zijn de metafoormarkeerders
onderstreept vetgedrukt en de metaforen vetgedrukt. Deze voorbeelden zijn niet nader
uitgewerkt maar wel opgenomen in de resultaten van dit onderzoek:
‘Het wordt gezien als een mogelijk begin van een heksenjacht’
‘Mensen die een burn-out krijgen zijn vaak mensen die als een calculerende homo
economicus die zijn keuzes afweegt’
Dit lijken creatieve uitdrukkingen omdat stress en burn-out hier op een eigen, persoonlijke
wijze worden beschreven in termen van een calculerende homo economicus en een heksenjacht.
Tevens komen deze metaforen maar eenmalig voor waardoor de originaliteit wordt bevestigd.
Dat de uitkomsten van dit onderzoek een diversiteit aan metaforen voor stress en burnout hebben opgeleverd blijkt uit het grote aantal geïdentificeerde domeinen (45). Zoals Lakoff
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en Johnson (1980) spreken over de conceptuele metafoor DEBAT IS EEN OORLOG zo wordt er in
dit onderzoek gesproken over conceptuele metaforen STRESS IS EEN GEWICHT, BURN-OUT IS EEN
GEWICHT, BURN-OUT IS EEN BRON

en STRESS EN BURN-OUT ZIJN SCHADE.

Deze conceptuele metaforen benadrukken en/of verhullen verschillende aspecten van
stress en burn-out. Door de betekenis van het brondomein in te vullen met een van de
geïdentificeerde domeinen (bijvoorbeeld

GEWICHT, BRON

of

SCHADE)

wordt het doeldomein

stress en/of burn-out op een andere manier belicht. Dit sluit aan bij de theorie over framing
waarbij verondersteld wordt dat conceptuele metaforen nauw samenhangen met het doeldomein
(de abstracte betekenis) dat vergeleken kan worden met verschillende brondomeinen
(concretere betekenissen) (Gagestein, 2012; Burgers, Konijn & Steen, 2016).
Er is in dit onderzoek een diversiteit aan talige metaforen geïdentificeerd. Sommige
brondomeinen zijn echter rijker aan talige metaforen dan andere. Ook talige metaforen kunnen
binnen conceptuele domeinen een bepaald beeld van de werkelijkheid schetsen. Op talig niveau
kunnen binnen een bepaald conceptueel domein aspecten benadrukt of verhuld worden. Dit
sluit aan op de theorie van Gagestein (2012) die stelt dat het brondomein weer door
verschillende talige metaforen ingevuld kan worden waardoor een bepaalde visie op de
werkelijkheid wordt gecreëerd. Zo kan binnen het domein GEWICHT een vergelijking gemaakt
worden met het gewicht dat door een constructie gedragen kan worden maar ook met het
gewicht van een glas of jas. Wanneer het gewicht bij een constructie te zwaar wordt stort deze
in terwijl je het glas kunt wegzetten en de jas kunt uittrekken. Ook de theorie van Joris,
d’Haenens, Gorp & Vercruysse (2013) sluit aan op de benadering dat op talig niveau een groot
verschil gemaakt kan worden in denkpatronen van het publiek door bepaalde kanten te
benadrukken of verhullen.

6.2. Beperkingen van het onderzoek
Het aantal onderzochte metafoormarkeerders in dit onderzoek (5586) vormt wellicht een te
klein corpus omdat maar vier kranten zijn opgenomen in de dataset. De vraag is daarom of de
betrouwbaarheid van dit onderzoek voldoende toereikend is.
De resultaten van dit onderzoek gaan over gemarkeerde metaforen gebaseerd op de
verwachting dat deze vaker worden gebruikt in geschreven teksten en in kranten dan in
gesproken teksten (Skorczynska & Ahrens, 2015; Partington, 2006). Door gemarkeerde
metaforen te onderzoeken is maar een klein gedeelte van opzettelijk metaforiek onderzocht. Er
is meer metaforiek die onderzocht kan worden en waarschijnlijk voor andere inzichten zou
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kunnen zorgen. Door alleen de focus te leggen op gemarkeerde metaforen zijn er veel mooie
voorbeelden van metaforen buiten dit onderzoeksveld gevallen. Een voorbeeld van een
metafoor die niet is opgenomen in dit onderzoek komt uit het Algemeen Dagblad:
‘Om een beeld te krijgen bij wat stress en burn-out inhoudt wordt de vergelijking gemaakt
met een vaas, als je die vult met keien raakt die vol’
In dit voorbeeld is het dikgedrukte woord de metafoor. Als de vaas wordt gevuld met keien is
deze snel vol en maar ook zwaar. Er past ondanks de keien nog wel wat zand in, maar doordat
je de vaas steeds meer vult raakt deze overvol en is er geen ruimte meer. Wanneer iemand last
heeft van een burn-out is er geen ruimte meer over voor andere dingen.
Een andere beperking heeft betrekking op het categoriseren van de domeinen. Bepaalde
domeinen zoals ‘KRACHT en

NATUURKUNDIGE GROOTHEDEN’

en ‘GEWICHT en

WEEGSCHAAL’

zijn bij nader inzien erg vergelijkbaar. Hierdoor waren sommige talige metaforen lastig te
categoriseren. De metaforen draagkracht en draaglast bijvoorbeeld zijn gecategoriseerd in het
domein

GEWICHT.

Deze termen hebben met elkaar te maken en kunnen in verband worden

gebracht met evenwicht, wanneer de draaglast te groot wordt de draagkracht te klein, is het
evenwicht uit balans en slaat de weegschaal aan een kant door. Met deze benadering hadden ze
ook gecategoriseerd kunnen worden onder het domein WEEGSCHAAL. Daar komt bij dat gewicht
gemeten wordt met een weegschaal dus dat deze termen ook in dat verband gerelateerd zijn.
Ook voor

KRACHT

en

NATUURKUNDIGE GROOTHEDEN

geldt dat de metaforen die onder het

domein KRACHT vallen zoals druk en weerstand ook zouden kunnen worden ondergebracht in
het domein NATUURKUNDIGE GROOTHEDEN. Bovendien is kracht zelf een van de natuurkundige
grootheden (Zwamborn, 2008). Hierdoor is het aannemelijk dat er meer fouten zijn gemaakt
tijdens het identificeren van domeinen. Deze voorbeelden geven aan dat in vervolgonderzoek
kritisch gekeken moet worden naar de indeling van domeinen. Naar verwachting zal het aantal
geïdentificeerde domeinen bij vervolgonderzoek afnemen.

6.3. Aanbevelingen
Voor vervolgonderzoek is het interessant om andere vormen van metaforiek over stress en burnout nader te onderzoeken omdat buiten het voorliggende onderzoek niets bekend is over
metaforen voor stress en burn-out. Hoewel het niet het doel van dit onderzoek was is wel
gebleken dat naast gemarkeerde metaforen ook andere vormen van metaforen werden gebruikt
om over stress en burn-out te spreken. Dit zou kunnen leiden tot andere uitkomsten.
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Vervolgonderzoek zou kunnen gaan over de verwerking van metaforen voor stress en
burn-out omdat metaforiek niet altijd metaforisch verwerkt en geïnterpreteerd wordt volgens
de theorie van Steen (2008). In het voorliggende onderzoek zijn gemarkeerde metaforen
onderzocht die voorbeelden van opzettelijke metaforiek hebben opgeleverd. Dit was interessant
omdat het corpus van het onderhavige onderzoek bestond uit krantenartikelen. Wat ook
interessant is, is onderzoek naar metaforen die indirect, conventioneel en niet-opzettelijk zijn.
Deze worden niet metaforisch verwerkt en geïnterpreteerd maar zijn de meest gebruikte
metaforisch woorden (Steen et al., 2010).
Dit onderzoek is gebaseerd op de vier grootste kranten van Nederland. Voor
vervolgonderzoek zou het interessant zijn om een breder onderzoeksveld te creëren. Zo zou
bijvoorbeeld onderzocht kunnen worden of er verschil bestaat in metaforisch taalgebruik over
stress en burn-out in tijdschriften en kranten. De daarvan verwachte resultaten kunnen
waardevolle aanvulling of weerlegging zijn op het voorliggende onderzoek.

6.4 Tot slot
Aangezien nog niet eerder onderzocht was hoe er over stress en burn-out metaforisch wordt
gesproken, vormt dit onderzoek een toevoeging aan de wetenschap. Uit dit onderzoek blijkt
duidelijk hoe er in de vier grootste Nederlandse kranten metaforisch over stress en burn-out
wordt gesproken en wat hiermee benadrukt en verhuld wordt. Omdat stress en burn-out
tegenwoordig veelbesproken onderwerpen zijn in de media en door TNO (2014) als
beroepsziekte nummer één worden benoemd kunnen de resultaten van dit onderzoek worden
gezien als een waardevolle aanvulling ter concretisering van de termen stress en burn-out. Het
is voor wetenschappers, psychologen en werkgevers van belang om te weten hoe in de media
metaforisch over deze ziektes wordt gesproken zodat hierop ingespeeld kan worden.

50

Literatuurlijst
ARBONED. (2015). Verzuim door stress op steeds jongere leeftijd. Geraadpleegd op 04
oktober 2016, op https://www.arboned.nl/grootbedrijf/nieuws/2015-03-18-verzuimdoor-stress-op-steeds-jongere-leeftijd.
Aristotle. (1975). The art of rhetoric. (J. H. Freese, Vert.). Cambridge: Harvard University
Press. (Origineel werk gepubliceerd in 1926).
Berger, L. (2017). Hoe de mens een batterij werd (en de economie ons tot opladen dwingt). De
Correspondent.

https://decorrespondent.nl/6043/hoe-de-mens-een-batterij-werd-en-

de-economie-ons-tot-opladen-dwingt/201346717-edb06845.
Berger, L. (2017). Iedereen is moe. Maar ‘opladen’ is niet de oplossing. De correspondent.
https://decorrespondent.nl/7609/iedereen-is-moe-maar-opladen-is-niet-deoplossing/253524271-9ea0095b.
Bregman, R. (2012, 24 november). De prijs van werk. De Volkskrant. Geraadpleegd op
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-prijs-van-werk~bbbb7f36/.
Bruijn, J.A., de (2014): Framing: over de macht van taal in de politiek. (11e ed). Amsterdam:
Atlas.
Bühring, M.E.F. & Spaans, J.A. (2008). In gesprek over: Onverklaarde lichamelijke klachten:
Rapportage van onverklaarde lichamelijke klachten vanuit patiëntenperspectief.
Geraadpleegd

op

12

april

2018,

van

https://www.vumc.nl/afdelingen-

themas/176047/27797/Onverklaarde_lichamelijke_k1.pdf.
Burger, P. & Jong, J.C. de (2002). Handboek stijl. Adviezen voor aantrekkelijk schrijven. (2nd
ed). Groningen: Noordhoff.
Burgers, C., Konijn, E.A. & Steen, G.J. (2016). Figurative Framing: Shaping Public Discourse
Through Metaphor, Hyperbole, and Irony. Communication Theory, 26 (4), 1-21.
Cameron, L. & Low, G. (1999). Metaphor. Language Teaching, 32 (2), 77–96.
https://doi.org/10.1017/S0261444800013781

51

Cameron, L. & Deignan, A. (2003). Combining Large and Small Corpora to Investigate Tuning
Devices Around Metaphor in Spoken Discourse. Metaphor and Symbol, 18(3), 149160.
Cameron, L. (2008). Metaphor and talk. In Gibbs, R.W. (Red.), The Cambridge Handbook of
Metaphor and Thought, 143-160. Cambridge University Press.
Cohen, J. (1968). Weighted kappa: Nominal scale agreement provision for scaled disagreement
or

partial

credit.

Psychological

Bulletin,

70(4),

213-220.

http://dx.doi.org/10.1037/h0026256
Deignan, A. (2005). Metaphor and Corpus Linguistics. Metaphor and Symbol, 22(2), 0-236.
Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1080/10926480701235494
Dorst, A.G. (2011). Metaphor in Fiction: Language, Thought and Communication. Oisterwijk:
Uitgeverij BOXpress.
Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of
Communication, 43(4), 51-58. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x
Fleischmann, M. (2016). Ontstaan en preventie van burn-out. De rol van de leidinggevende en
de arbeidsorganisatie. (Nr 12). Geraadpleegd op Erasmus School of Social and
Behavioural Sciences website: http://hdl.handle.net/1765/80027.
Gagestein, S. (2012). Natuurramp, bonuscultuur of kans: crisisframes. Waarom frames
interpretatie beïnvloeden en waarom dit onvermijdelijk is. Bestuurskunde, 4, 11-20.
Gelderblom, A.J. (1991). De maagd en de mannen. Psychokritiek van de stadsuitbeelding in de
zeventiende en achttiende eeuw. Mannen en maagden in Hollands tuin: Interpretatieve
studies van Nederlandse letterkunde 1575-1781, 78-93.
Gibbs, R.W. Jr. (Red.). (2008). Cambridge Handbook of Metaphor and Thought. Cambridge
University Press.
Gier, H. (2011, 10 december). Een ouwe wijven ziekte op je 20ste. De Volkskrant.
Geraadpleegd op https://www.heididegier.nl/burn-out-twintigers/.
Goatly, A. (1997). The language of metaphors. London: Routledge.
52

Gonnissen, K. & Goudsmet, A. (2010). De bedrijfsatleet. (2nd ed). Alphen aan de Rijn: Wolters
Kluwer.
Graesser, A.C., Mio, J., & Millis, K. (1989). Metaphors in persuasive communication. In D.
Meutsch (Red.), Models of literary understanding, 131-154. Amsterdam: Elsevier.
Grondstof. (2018). In Groot woordenboek der Nederlandse taal (15e ed). Geraadpleegd van
https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/grondstof#.W5ZtF
S2iFhA.
Hoogendijk, W., & Rek, W. de. (2017). Van big bang tot burn-out. Het grote verhaal over
stress. Amsterdam: Balans.
Jong, J. de (2012). Waarom maken politici graag gebruik van framing? Over de kracht van
beelden.

Geraadpleegd

op

02

september

2018,

via

http://www.taalcanon.nl/vragen/waarom-maken-politici-graag-gebruik-van-framing.
Jonge, J. de, Le Blanc, P. & Schaufeli, W.B. (2003). Psychosociale theorieën over werkstress.
In Schaufeli, W.B, Bakker, A.B. & Jonge, J. de (Red.), De psychologie van arbeid en
gezondheid, 41-62. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
Joris, W., d’Haenens, L., Gorp, V., van & Vercruysse, T. (2013). De eurocrisis in het nieuws.
Een framinganalyse van de verslaggeving in Vlaamse kranten. Tijdschrift voor
communicatiewetenschap, 41(2), 162-183.
Korsten, F.A. (2013). ‘Framing’ in de politiek: Over politiek als taalstrijd. Geraadpleegd op
02

september

2018,

via

http://www.arnokorsten.nl/PDF/Democratie/Framing%20in%20de%20politiek.pdf
Kövecses, Z. (2010). Metaphor. A Practical Introduction. (2nd ed). Oxford University Press.
Krennmayr, T. (2011). Metaphor in newspapers (Academisch proefschrift, Vrije Universiteit
van

Amsterdam).

Geraadpleegd

via

https://www.lotpublications.nl/Documents/276_fulltext.pdf
Lakoff, G., & Johnson, M. (1980/2003). Metaphors we live by. University of Chicago Press.

53

Motor. (2018). In Groot woordenboek der Nederlandse taal (15e ed). Geraadpleegd van
https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/Motor#.W5Ztcy2iF
hA.
Ortony, A., Schallert, D. L., Reynolds, R. E. & Antos, S. J. (1978). Interpreting metaphors and
idioms: Some effects of context on comprehension. Journal of Verbal Learning and
Verbal Behavior, 17(4), 465-477. DOI: 10.1016/S0022-5371(78)90283-9
Partington, A. (2006). Metaphors, motifs and similes across discourse types: Corpus-assisted
discourse studies (CADS) at work. In Stefanowitsch, A. & Gries, S.T. (Red.). Corpusbased approaches to metaphor and metonymy, 267–304. Berlijn: De Gruyter.
Pasma, T. (2011). Metaphor and register variation: The personalization of Dutch news
discourse. Oisterwijk: BOXPress.
Pay-Uun, H. (2009, 21 februari). Innerlijke batterij opladen. de Volkskrant. Geraadpleegd op
https://www.volkskrant.nl/magazine/innerlijke-batterij-opladen~a315119/.
Pragglejaz Group. (2007). MIP: A method for identifying metaphorically used words in
discourse. Metaphor and Symbol, 22(1), 1-39.
Rek. W. (2017, 4 februari). Omgaan met stress, is het aan de mens wel besteed? de Volkskrant.
Geraadpleegd op https://www.volkskrant.nl/wetenschap/omgaan-met-stress-is-hetaan-de-mens-wel
besteed~a4455948/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=s
hared%20content&utm_content=paid&hash=ccac5c8225d37cc4b34fa6d5d91f00faec
e3aaa2.
Rijkhoff. B. (2017, 22 september). Nederlandse pakt burn-outs bij Google aan. het Algemeen
Dagblad. Geraadpleegd op https://www.ad.nl/ad-werkt/nederlandse-pakt-burn-outsbij-google-aan~a2e7aff1/.
Ritchie, D. (2003). Categories and similarities: A note on circularity. Metaphor and Symbol,
18(1), 49-53.
Ritchie, D. (2004). Lost in space: metaphors in conceptual integration theory. Metaphor and
Symbol, 19, 31-50.

54

Schaufeli, W.B. & Bakker, A. (2007). De psychologie van arbeid en gezondheid (2nd ed).
Houten: Bon Stafleu van Loghum.
Schaufeli, W. & Taris, T. (2013). Het job demands-resources model: Overzicht en kritische
beschouwing. Gedrag & Organisatie, 26(2), 182-204.
Skorczynska, H. (2010). Metaphor marking and metaphor typological and functional ranges in
business periodicals. In Cameron, L., Low, G., Deignan, A. & Todd, Z. (Red.),
Researching and applying metaphor in the real world, 309–320. Amsterdam: John
Benjamins.
Skorczynska, H. & Ahrens. K. (2015). A corpus-based study of metaphor signaling variations
in three genres. Text&Talk, 35(3), 359-381.
Skorczynska, H. & Deignan. A. (2006). Readership and purpose in the choice of economics
metaphors. Metaphor and Symbol, 21(2), 87–104.
Skorczynska, H. & Piqué, J. (2005). A corpus-based description of metaphorical marking
patterns in scientific and popular business discourse. Metaphorik.de 9, 112-129.
Geraadpleegd

op

02

september

2018,

via

http://www.metaphorik.de/09/skorczynskapique.pdf.
Steen, G.J. (2007). Finding metaphor in grammar and usage: A methodological analysis of
theory and research. (Converging Evidence in Language and Communication
Research Nr. 10) Amsterdam: John Benjamins.
Steen, G.J. (2008). The paradox of metaphor: Why we need a three-dimensional model of
metaphor. Metaphor and Symbol 23(4), 213–241. DOI: 10.1080/10926480802426753
Steen, G.J. (2011). The contemporary theory of metaphor – now new and improved! Metaphor
and metonymy revisited beyond the Contemporary Theory of Metaphor. Review of
Cognitive Linguistics, 9(1), 26-64.
Steen, G.J. & Dorst, A.G. & Hermann, J.B. & Kaal, A.A. & Krennmayr, T. & Pasma, T. (2010).
A Method for Linguistic Metaphor Identification. From MIP to MIP-VU. Amsterdam:
John Benjamins.
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. (2017). De stand van de nieuwsmedia. Geraadpleegd
55

op 7 oktober 2017, op https://www.svdj.nl/de-stand-van-de-nieuwsmedia/ad-nu-echtgrootste-bereik/.
TNO (2014). Werkstress, Burn-out & Verzuim in cijfers. Geraadpleegd op 29 april 2017, op
http://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SPUB0102/view.php?pub_Id=1
0351&att_Id=4911.
Uitlaatklep. (2018). In Groot woordenboek der Nederlandse taal (15e ed). Geraadpleegd van
https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/uitlaatklep#.W5ZtR
y2iFhA.
Vriesinga, Y. (2017, 10 april). Opgebrand? Stress is niet het probleem. het NRC Handelsblad.
Geraadpleegd op https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/10/opgebrand-stress-is-niet-hetprobleem-8061104-a1554049.
Wallington, A.M. (2010). Systematicity in metaphor and the use of invariant mappings. In:
Researching and Applying Metaphor in the Real World 209- 244. Amsterdam: John
Benjamins.
Warren, T. (2011). A Simple Guide to Using Antconc (Manual AntConc Software Build 3.5.7).
Geraadpleegd

op

14

december

2017,

via

http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html.
Werff, J. (2017). Hoe herken ik een burn-out. Geraadpleegd op 6 oktober 2017 op
http://www.psycholoog-dewerff.nl/burnout_meer_info.html.
Wouters-Sellis, D. (2016, 14 december). Inspirerend verhaal over stress. [Persbericht]
Geraadpleegd op 6 oktober 2017 op http://www.dwscoaching.nl/inspirerend-verhaalover-stress.
Zwaar. (2018). In Groot woordenboek der Nederlandse taal (15e ed). Geraadpleegd van
https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/zwaar#.W5Zshi2iF
hA.
Zwamborn, M. (2008). 3 Natuurkundig gedrag van stoffen. In Zwamborn, M. (Red.),
Basiskennis schei- en natuurkunde (pp. 73-115). Houten: Bohn Stafleu van
Loghum.
56

Bijlage:
Bijlage 1: Verwijderde artikelen uit het corpus
Deze onderstaande artikelen zijn verwijderd uit het corpus omdat deze artikelen die LexisNexis had geselecteerd geen betrekking hadden op
stress of burn-out.
Nr.
1-200

Naam TXT bestand
Stress, burn-out, burnout, burn out 1-200. PLAINE

Artikelen verwijderd
26, 27, 57, 99, 103, 127, 146,
156, 157, 168, 171, 173, 186

201-400

Stress, burn-out, burnout, burn out 201-400. PLAINE

9, 13, 34, 38, 60, 71, 73, 87,
91, 97, 101, 105, 117, 143,
147, 182, 185, 196

18

401-600

Stress, burn-out, burnout, burn out 401-600. PLAINE

36

601-800

Stress, burn-out, burnout, burn out 601-800. PLAINE

44, 59, 79, 83, 89, 92, 93, 94,
95, 96, 99,
113, 125, 129, 131, 136, 138,
142, 143, 152, 153, 154, 157,
161, 171, 172, 177, 178, 180,
181, 185, 187, 188, 189, 195,
199
4, 13, 22, 44, 54, 64, 65, 66,
82, 83, 90, 91, 99, 101, 109,
111, 116, 117, 120, 124, 136,
140, 145, 162, 175, 188, 189

801-939

Stress, burn-out, burnout, burn out 801-939. PLAINE

10, 11, 16, 20, 22, 26, 34, 35,
36, 41, 50, 60, 74, 86, 87, 101,
107, 134, 136.

19

Totaal verwijderd

Totaal verwijderd
13

27

113

Bijlage 2: Lijst gebruikte metafoormarkeerders
Pasma (2011, p.237) en Goatly (1997, p. 174, 175)
1.

Zoals

11.

Bij wijze van spreken

21.

Menselijk

31.

Vergelijk

2.

Als

12.

Zeg maar

22.

Menselijke

32.

Vergelijken

3.

Lijken

13.

Zogezegd

23.

Mentaal

33.

Gelijk

4.

Schijnen

14.

Zogenaamd

24.

Mentale

34.

Troop

5.

Klinken

15.

Letterlijk

25.

Psychisch

35.

Figuurlijk

6.

Aanvoelen

16.

Letterlijke

26.

Psychische

36.

Figuurlijke

7.

Eruitzien

17.

Min of meer

27.

Geestelijk

37.

Metafoor

8.

Smaken

18.

In zekere zin

28.

Geestelijke

38.

Metaforisch

9.

(Als een) Soort van

19.

Tot op zekere hoogte

29.

Psychologisch

39.

Metaforische

10.

Alsof

20.

(Als het) Ware

30.

Psychologische

-

Bij optie ‘advanced’ was ‘context horizon’ op ‘10 words L
en 10 words R’ aangevinkt. Dit betekent dat naast het
zoekwoord 10 woorden links en 10 woorden rechts werden

Bijlage 3: AntConc uitleg van de opties

geselecteerd.
-

‘Window Size’ was ingesteld op 9999. Dit betekent dat de
zoekresultaten t/m 9999 in beeld kwamen.

-

Bij ‘Kwic Sort’ optie was alleen level 1 aangevinkt. Deze
vergemakkelijkt het vinden van de woorden en laat zien
welke plaats het woord zich bevindt. In dit onderzoek was
alleen level 1 van toepassing, omdat het maar 1 zoekwoord
betrof (Warren, 2011).
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Bijlage 4: Indeling Excel bestand resultaten AntConc
4.1. Excel bestand

Er is een indeling gemaakt met verschillende kolommen: eerste kolom met nummer metafoormarkeerder (1-39, metafoormarkeerders), tweede
kolom met zoekwoord (metafoormarkeerder), derde kolom het aantal ‘hits’ (totaal aantal gevonden markeerders), vierde kolom met nummer (1totaal aantal hits), vijfde kolom met eerste 10 woorden voor zoekwoord, zesde kolom met eerste 10 woorden na het zoekwoord, zevende kolom
met tekst input (uit welk ‘txt’ bestand de content afkomstig is), in de achtste kolom is de MIP uitgevoerd (metafoor ja (1) of nee (0)), negende
kolom relevantie over stress, burn-out of beide, tiende kolom gesignaleerde metafoor, elfde kolom sub-domein, de twaalfde kolom het hoofddomein en als laatste een kolom met aantekeningen. Ten slotte zijn er later nog twee kolommen toegevoegd met de metafoormarkeerder en of deze
markeerder van het artikel van Pasma (2011) of Goatly (1997) afkomstig was.
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4.2. Excel bestand
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Bijlage 5: Codeboek met domeinen en scenario’s

Codeboek en scenario’s
Nr.
1

Domein
AANDOENING

Scenario
Als er over stress of-en burn-out wordt gesproken in
termen van een afwijking aan het gezonde lichaam en
geest. Bijvoorbeeld in termen van een verdovend
gevoel, infecties, besmettelijke ziekte, epidemie maar
ook in termen van medicijnen, fobieën of wanneer de
vergelijking gemaakt wordt met een gebroken been.

2

AARDE

Het domein aarde wordt gebruikt als er over stress ofen

burn-out

gesproken

wordt

in

termen

van

natuurverschijnselen (bijvoorbeeld zand en bergen),
ontdekkingen, uitspraken over de wereld en het heelal.
Zo is je werk de ideale voedingsbodem voor stress.
3

AMUSEMENT

Als er over stress of-en burn-out wordt gesproken in
termen van een film, boek stripverhaal, toneelstuk of in
termen die op een andere manier met vermaak te maken
heeft. Kan deze worden ingedeeld in het domein
amusement.

4

APPARAAT

Als er over stress of-en burn-out wordt gesproken in
termen van mechanische hulpmiddelen die uit een of
meerdere onderdelen bestaat, die gemakkelijk te
bedienen zijn en een stekker hebben.

5

BEWEGING

Als er over stress of-en burn-out gesproken wordt in
termen van een beweging (of juist niet) van het lichaam.
Stressfactoren kunnen de eerste stap zijn van een
achteruitgang. In dit domein kan stress en-of burn-out
ook vergeleken worden met een wandeling of een

houding zonder een bepaald eindpunt. Het lichaam of
een voorwerp veranderd van houding.
6

BOUWKUNDE

De relatie tot stress en burn-out wordt hierbij
beschreven in termen van beton, steen, palen,
bouwvakker, grondstoffen of enig ander woord dat te
maken heeft met een bouwconstructie.

7

BRANDBAAR

Als er gesproken wordt over burn-out in termen van iets
dat vatbaar is voor verbranding. Zoals hout opbrandt
kan een mens ook opbranden. Brandstof is de basis voor
het verbrandingsproces.

8

BREEKBAAR

Als er gesproken wordt over stress of-en burn-out in
termen van een gemakkelijk breekbaar iets. Stress en
burn-out zorgde ervoor dat er iets knakte of kapotging,
zoals een roos of tulp knakt zo knakte er ook iets bij een
persoon met stress of een burn-out.

9

BRON

Als er gesproken wordt in termen van een bron gaat het
om natuurlijk opwellend water. Deze bron kan uitgeput
raken door te veel gebruik te maken van deze
natuurlijke bron.

10

COMPUTER

Als er over stress of-en burn-out gesproken wordt in
termen die te maken hebben met computer en ICT.
Stress en burn-out zorgt voor een fout in de
programmering waardoor er een Default netwerk
ontstaat. Er moeten nieuwe verbindingen gemaakt
worden en de database is overbelast doordat de
computer de binnenkomende informatie niet snel
genoeg kan verwerken. De buffer (het geheugen van de
computer) is vol.

11

DIEREN

Als er gesproken wordt in termen van dieren wordt
gedacht aan jagen, slachten en het nuttigen van vlees of
hoe dieren zich gedragen. Men kan rondlopen als een
kip zonder kop. Een leeuw brult als hij zich bedreigt
voelt en vecht om te overleven.
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12

DOOLHOF

Als er over stress en-of burn-out geschreven wordt in
termen van een doolhof waarin je jezelf kan vastlopen,
waarin je kan verdwalen en de juiste weg moet zoeken
om bij de uitgang te komen.

13

DRAAD

Als er gesproken wordt over stress of-en burn-out in
termen van een draad die een rechte lijn kan vormen
maar ook door verschillende redenen in de knoop kan
raken. Ergens moet de draad weer opgepakt worden om
de knoop eruit te halen en de draad weer een rechte lijn
te laten vormen.

14

DRUGS

Als er gesproken wordt over stress en-of burn-out in
termen van alcohol en (soft-hard) drugs. Wanneer men
een hele fles whisky opdrinkt is men dronken en heeft
men de volgende dag een kater. Als je softdrugs rookt
wordt je high. Wanneer je teveel nuttigt maak je
misbruik van de (verdovende) middelen, je kan er
verslaaft aan raken en het is slecht voor je lichaam. Een
burn-out voelt als een kater wanneer je een hele fles
whisky opdrinkt.

15

DUISTERNIS

Als er over stress en-of burn-out gesproken wordt in
termen van duister. Wanneer het licht uit gaat in een
kamer wordt het donker, hierdoor tast men in het
duister. Je weet niet waar je terecht komt als iets donker
en zwart is. Er is geen licht aanwezig dus het eindpunt
kan je niet zien.

16

ELASTISCH

Als er in termen van een rekbaar weefsel gesproken
wordt over stress en-of burn-out kan het domein
elastisch worden toegewezen. Iets kan een andere vorm
aannemen en vervolgens nadat iets is ingedrukt of
uitgerekt ook weer de oude vorm aannemen. Door stress
en-of een burn-out kan je even een andere vorm
aannemen maar ook weer terug naar de oude situatie.
Bijvoorbeeld een elastiek die in en uit beweegt.
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17

ENERGIE

Als er gesproken wordt over stress en-of burn-out in
termen van energie. Energie zorgt ervoor dat er warmte,
licht of beweging geproduceerd kan worden. Energie
kan verkregen worden bij een stroompunt. Stroom zorgt
voor een opgeladen batterij en het stroompunt moet
onder spanning staan, anders doet deze het niet. Dit
zorgt voor een volle accu zodat er weer warmte, licht,
beweging of een andere activiteit uitgeoefend kan
worden. Tevens moet de accu opgeladen zijn voordat er
een bepaald voorwerp gebruikt kan worden. Wanneer er
teveel energie wordt geproduceerd kan er er explosie
ontstaan.

18

VOEDINGSMIDDELEN

Als er gesproken wordt over stress en-of burn-out in
termen van eten/drinkenswaren. Groentes groeien me
de

juiste

voedingsmiddelen

erg

snel.

Deze

voedingsmiddelen bevorderen de groei, wanneer ze dit
niet krijgen ontstaan er problemen met het verbouwen
van de groente. In koffie zitten verschillende
bestanddelen, waaronder cafeïne, dit versnelt de
stofwisseling in je lichaam waardoor je beter kan
presteren. Wanneer je een fles cola schud ontstaat er
door de koolzuur in de fles een druk . De dop kan ervan
afschieten als de druk te hoog wordt. Als je een
pannenkoek in de lucht gooit valt deze door de dunne
meelkoek instantie in elkaar. Dit kan ook bij stress enof burn-out het geval zijn.
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19

GELOOF

Hierbij wordt gesproken in termen geloof, spirituele
overtuiging of het geloven in jezelf. In sommige religies
worden gedwongen huwelijken gestimuleerd of moet er
eerst een huwelijk plaatsvinden voordat man en vrouw
seksuele gemeenschap mogen hebben. Het dragen van
een hoofddoek (sluier) is voorgeschreven in bepaalde
religies. Naast een religieus geloof kunnen mensen ook
geloven in spirituele zaken, in zichzelf of geïnspireerd
worden door belangrijke personen. Door therapie kun je
jezelf leren kennen, terugvinden of even helemaal weg
zijn en geloven hierdoor weer in verbinding te staan met
jezelf.

20

GELUID

Er kan over stress en-of burn-out gesproken worden in
termen van geluid. Geluiden zijn datgene wat
waargenomen kan worden. In tegenstelling tot geluid
kan het ook erg stil zijn. Dan is het geluid afwezig.
Geluid, voortgebracht door de menselijke stem of door
instrumenten. Muziek kan ter gehore worden gebracht
en iemand kan daar iets van vinden. Om een plaat te
kunnen draaien heb je een mengpaneel nodig. Wanneer
deze niet goed is afgesteld is het geluid wat ter gehore
wordt gesteld ook niet mooi, er kan hierdoor een ruis
ontstaan. Er bestaan verschillende soorten geluiden
waaronder ook waarschuwingssignalen. Iedere eerste
maandag van de maand gaat er een sein af. Dit signaal
moet je niet negeren. Bij stress en-of burn-out gaat het
ook om signalen die je niet moet negeren.
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21

GESTELDHEID

Hierbij wordt gesproken in termen van conditie,
vitaliteit en fitheid van het lichaam. Door veel sporten
train je fitheid, snelheid en uithoudingsvermogen.
Wanneer de conditie slecht is zal een mens minder
presteren. Je kunt je fitheid, conditie en vitaliteit testen
door middel van bepaalde oefeningen en metingen in de
sportschool.

22

GEWICHT

Als wordt gesproken in termen draagkracht, belasting
en zwaarte. Wordt gewicht vaak uitgedrukt in grammen
of kilo’s. Een zak zout heeft een bepaald gewicht. De
draagkracht is het gewicht dat een constructie kan
dragen. Als het gewicht te hoog wordt zal de constructie
het door de zwaartekracht begeven.

23

HIËRARCHISCHE STRUCTUUR

Als er over stress en-of burn-out geschreven wordt in
termen van macht, beroepsfuncties of leiderschap kan
het domein hiërarchische structuur toegepast worden.
De rangorde van een organisatie geeft aan hoeveel
macht een persoon heeft. Een CEO heeft een andere
machtsfunctie dan een productiemedewerker die op de
werkvloer werkt. Ook landelijk bestaat er een
hiërarchische structuur met een koning en een regering.
Dit geeft aan hoeveel macht mensen over hun eigen
leven hebben en hoeveel stressfactoren hierbij een rol
spelen.

24

INSTRUMENT

Stress en-of burn-out kan gecategoriseerd worden in
termen van een instrument als er gesproken wordt over
een hulpmiddel met een niet elektrische functie. Een
kompas wordt gebruikt als hulpmiddel om de weg te
wijzen naar het noorden. Dit helpt tijdens stress en-of
bun-out de juiste keuzes te maken. Een sleutel dient als
hulpmiddel om een deur te openen waarachter het
succes aan je voeten ligt. Een rietje is een hulpmiddel
om vloeistof op te zuigen als je erdoorheen moet
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ademen wordt het zuurstofgehalte niet met de juiste
hoeveelheid aangevuld.
25

KRACHT

Hierbij wordt gesproken in termen van kracht, snelheid
en druk. Deze eigenschappen kunnen van invloed zijn
op elkaar en de vorm of samenstelling van iets
veranderen. Bijvoorbeeld wanneer met kracht een bal
wordt geworpen, wordt er een bepaalde inspanning
geleverd. Doordat iets onder spanning komt te staan,
wordt

een

bepaalde

reactie

ontwikkeld.

Door

bijvoorbeeld een flesje cola te schudden ontstaat er een
koolzuurreactie. Deze oefent druk uit op de oppervlakte
en bepaalt de snelheid waarmee de vloeistof uit het
flesje spuit.
26

MENSELIJK LICHAAM

Stress en-of burn-out kan gecategoriseerd worden in
termen van het menselijk lichaam. Het wordt dan
uitgedrukt in termen die het menselijk lichaam in leven
houden, bijvoorbeeld het hart dat mensen in leven
houdt, mensen moeten ademen om te leven maar ook
ontlasting hoort bij het menselijk lichaam. Daarnaast
bestaat het lichaam uit bloed en heeft het allerlei
organen en bestaat het uit ledematen.

27

NATUURKUNDIGE GROOTHEDEN

Stress en-of burn-out kan omschreven worden in termen
van natuurkundige grootheden. Iets kan een grote maat
hebben maar kan ook klein zijn. Iets kan zo klein zijn
als een mier maar ook zo groot zijn als een huis of een
olifant. Meestal worden maten aangegeven in m2 of
lengte of breedte maten. Zo kan een persoon maat 46 in
de breedte hebben maar ook maat 36. Maat 46 is groter
dan maat 36. Door stress wordt de menselijke maat
steeds groter en groter totdat de mens de broek niet meer
past.
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28

OORLOG

Stress en-of burn-out kan omschreven worden in termen
van oorlog. Een land kan bezet worden door het leger.
Hier wordt gevochten en gestreden tegen het kwaad en
het gevaar. Dit doen zij door middel van wapens die zij
gebruiken. Het leger vecht voor de veiligheid van
mensen. Doordat mensen stress hebben kunnen ze
mentaal bezet zijn en vechten ze tegen een burn-out.
Therapie die ze hierbij volgen kan dienen als een wapen
om de vijand te verslaan.

29

PERIODE

Als stress en-of burn-out omschreven wordt in termen
van een periode wordt er gesproken over een bepaald
tijdperk. Bijvoorbeeld de gouden tijd of de oudheid.
Maar ook periodes in leeftijd worden in deze categorie
beschreven. Iemand kan groeien doordat de tijd
verstrijkt. Mensen maken dingen mee en doen
ervaringen op door gebeurtenissen.

30

REÏNCARNATIE

Als stress en-of burn-out omschreven wordt in termen
van reïncarnatie wordt er gesproken over een nieuw
leven. Alsof iemand kan overlijden en opnieuw geboren
kan worden als dezelfde persoon en een tweede kans
krijgt.

31

REIS

Als stress en-of burn-out omschreven wordt in termen
van een reis wordt er gesproken over een vrijwillige
verplaatsing van een of meer personen van een bepaalde
locatie naar een andere locatie. De tocht die iemand kan
maakt kan met allemaal bochten en heuvelige wegen
zijn maar kan ook een rechte lijn naar het einddoel zijn.
De eindlocatie is het eindpunt.
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32

SCHADE

Hierbij wordt gesproken over een beschadiging, kras of
deuk aan een bepaald voorwerp. Dit kan gekomen zijn
door een ongeval, ongeluk, vernieling of het vele malen
gebruiken. Hierdoor kan een object of voorwerp
onbruikbaar worden (wrak) worden. Soms is de schade
nog wel te herstellen.

33

SCHEIDING

Als stress en-of burn-out omschreven wordt in termen
van een scheiding wordt er gesproken over personen of
objecten die afscheid moeten nemen van elkaar omdat
een van hen naar een andere locatie gaat. Hierdoor gaan
zij apart van elkaar verder. De grens is de scheidingslijn
voor een land.

34

SPORT

Als stress en-of burn-out omschreven wordt in termen
van sport wordt er gesproken over een wedstrijd die
men kan winnen of verliezen. Waarbij men een
tegenstander heeft en met een achterstand in score kan
komen te staan. Het betreft verschillende lichamelijk en
geestelijke sporten waarbij inspanning wordt verleend.
Bij het winnen van een sportwedstrijd krijgt men
meestal een prijs, beker of medaille.

35

VERBEELDING

Als stress en-of burn-out omschreven wordt in termen
van verbeelding wordt er gesproken over een beeld dat
men krijgt door iets wat niet echt is. Men kan dromen
over iets en daarbij een beeld hebben. Als men bepaalde
woorden hoort als zombie bijvoorbeeld krijgt men daar
een beeld bij.

36

VERDWIJNEN

Als stress en-of burn-out omschreven wordt in termen
van verdwijnen wordt er gesproken over het iet
aanwezig zijn in een ruimte of bijvoorbeeld geschreven
tekst met een potlood die uitgegumd kan worden.
Haaruitval zorgt ervoor dat je met de tijd geen haar meer
hebt en je dus kaal wordt. Je haren verdwijnen.
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37

VERMOGEN

Hierbij wordt stress en burn-out beschreven in termen
van vermogen en gerelateerd aan geld; het verschil
tussen bezittingen en schulden. Geld is een wettig
betaalmiddel van metaal, papier of giraal (reserves op
de spaarrekening). Het vermogen dat iemand heeft aan
bezittingen

bijvoorbeeld

huis,

auto

en

overige

materialen.
38

VLOEIBARE MASSA

Als stress en-of burn-out omschreven wordt in termen
van vloeibare massa, wordt er gesproken over
verschillende vormen van water. Water kan bevriezen
dan wordt het ijs, maar ijs kan ook dooien dan wordt het
weer water. Waten kan door verhitting koken. Water
komt uit de kraan maar is ook een onderdeel van de
aarde. Vloeibare massa kan in een zak zitten als er een
gaatje in die zak komt kan de zak langzaam leeglopen
en stroomt de vloeibare inhoud er langzaam eruit.

39

VOERTUIG

Als er gesproken wordt in termen van een voertuig
wordt stress en/of burn-out vergeleken met iets dat zich
kan verplaatsen. Een voort beweegbaar object dat
personen, goederen of andere levende wezens verplaatst
van de ene naar de andere plek. Het kan een technisch
rijdend, varend of vliegend object zijn bijvoorbeeld een
auto. De auto wordt aangestuurd door een motor, als de
motor ermee stopt rijdt de auto niet meer. Een voertuig
moet technisch in orde zijn. Voertuigen kunnen zich in
allerlei situaties bevinden ter land, ter zee of in de lucht.

40

VOORWERP

Stress en-of burn-out kan omschreven worden in termen
van een voorwerp. Iets dat je waarneemt, aanvat,
bewerkt en een tastbaar en handelbaar levenloos object
is. Er wordt gesproken in termen van een vaas, deze kan
je op verschillende manieren vullen. Een hogedrukpan
werkt niet zonder zijn ventiel dus moet deze op tijd
vernieuwd worden. Dit zijn allemaal voorwerpen
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waarover gesproken kan worden om uit te leggen hoe
iemand zich voelt als men stress of een burn-out heeft.
41

WEEGSCHAAL

Als stress en-of burn-out omschreven wordt in termen
van een weegschaal, wordt er gesproken over een oude
weegschaal met aan beide kanten evenveel belast. Het
zodiakteken is hierbij het uitgangspunt. Wanneer aan
beide kanten evenveel gewicht hangt is de weegschaal
in balans, wanneer dit niet zo is kan de weegschaal aan
een kant doorslaan.

42

WEER

Als stress en-of burn-out omschreven wordt in termen
van het weer, wordt er gesproken over slecht weer met
storm, regen, hagel, onweer, bliksem en donderslagen.
Als het slecht weer gaat wordt de lucht meestal eerst
grijs voordat het begint te regenen. Je kan het dus zien
aankomen. Wanneer er slecht zicht is komt dit door de
douw in de lucht en ontstaan er mistbanken.

43

WET- EN REGELGEVING

Als stress en-of burn-out omschreven wordt in termen
van wet- en regelgeving wordt er gesproken over
overtreding van de wet. Hierdoor kan er een straf
worden opgelegd. Vroeger gebeurde dit anders als nu.
Wanneer de wet overtreden wordt is dit vaak door
criminele activiteiten. Hierdoor komen mensen in
verkeerde omstandigheden.

44

WINKEL

Als stress en-of burn-out omschreven wordt in termen
van een winkel wordt er gesproken over een etalage
waar spullen worden getoond. Mensen kunnen er
spullen kopen en moeten hiervoor afrekenen bij een
kassa. Het kan zijn dat er een rij staat voor de kassa dan
is het een drukbezochte winkel. Meestal is de winkel
ingericht naar de mode (trend) van dat jaar. Wanneer dit
niet zo is dan is en de spullen al eerder gebruikt zijn dan
is het een tweedehandswinkel.
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45

WISKUNDE

Als stress en-of burn-out omschreven wordt in termen
van een wiskunde wordt er gesproken over prisma's,
parallellogrammen, symbolen en tekens. Mensen leren
rekenen

al

op

de

basisschool.

Optellen

vermenigvuldigen en aftrekken. Uiteindelijk wordt dit
getoetst door middel van een tentamen en hier komt dan
een resultaat/uitslag uit. Dit kan een voldoende of
onvoldoende.
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Bijlage 6: Lijst met domeinen
De 45 conceptuele domeinen die zijn gecategoriseerd door middel van de USAS-tagger en het Dikke Van Dale woordenboek

Domeinen
1 AANDOENING

11 DIEREN

21 GESTELDHEID

31 REIS

41 WEEGSCHAAL

2 AARDE

12 DOOLHOF

22 GEWICHT

32 SCHADE

42 WEER

3 AMUSEMENT

13 DRAAD

23 HIËRARCHISCHE STRUCTUUR

33 SCHEIDING

43 WET- EN
REGELGEVING

4 APPARAAT

14 DRUGS

24 INSTRUMENT

34 SPORT

44 WINKEL

5 BEWEGING

15 DUISTERNIS

25 KRACHT

35 VERBEELDING

45 WISKUNDE

6 BOUWKUNDE

16 ELASTISCH

26 MENSELIJK LICHAAM

36 VERDWIJNEN

7 BRANDBAAR

17 ENERGIE

27 NATUURKUNDIGE GROOTHEDEN

37 VERMOGEN

8 BREEKBAAR

18 VOEDINGSMIDDELEN

28 OORLOG

38 VLOEIBARE MASSA

9 BRON

19 GELOOF

29 PERIODE

39 VOERTUIG

10 COMPUTER

20 GELUID

30 REÏNCARNATIE

40 VOORWERP

