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DIGIMETER, DIGI-BLUNDER ? 

December 2013: iMinds (het vroegere IBBT) publiceert wave 6 van zijn 

Digimeter-onderzoek 1 naar het bezit en gebruik van media en informatie- 

en communicatietechnologieën (ICT) in Vlaanderen. De grote koppen in de 

kranten gaan niet zozeer over het aantal gegevens over de verschillende 

technologieën, maar wel over het zogenaamde massale 

reclameontwijkende gedrag via de doorspoelfuncties van de digitale tv 2. 

Duidelijk overdreven en fout geïnterpreteerde cijfers, want de CIM-

gegevens geven consistente resultaten… die sterk afwijken van degene die 

in de pers worden opgevoerd! 

In een 

notendop:  

  

                                    
1 http://www.digimeter.be/files/Digimeter-6-samenvatting-NL.pdf 
2 “Helft Vlamingen spoelt reclame op tv door” http://www.standaard.be/cnt/dmf20131216_00891383 

• Digimeter vormt sinds enkele jaren een waardevolle 

informatiebron over het invoeren, bezit en gebruik van 

ICT in Vlaanderen. De gegevens ervan kunnen overigens 

samenhangen met sommige CIM-indicatoren. 

• De informatie over het gebruik van het uitgesteld tv-

kijken en het vermijden van tv-reclame lijkt daarentegen 

fel overdreven te zijn. In vergelijking met de observatie 

van een panel gebruikers, heeft deze methode heel wat 

vertekeningen. 

• Even de stand van zaken opmaken: het uitgesteld tv-

kijken wordt momenteel door een minderheid (slechts 

2% kijkt uitsluitend uitgesteld) en gedurende een 

beperkte tijd (10 minuten per dag in Vlaanderen, ofwel 

6% van de totale kijktijd naar de televisie) toegepast… 

• … maar het uitgesteld tv-kijken gaat, weliswaar, gepaard 

met een drastisch lagere blootstelling aan tv-reclame.  

• Kortom, Digimeter moet worden genomen voor wat hij 

kan doen: nauwkeurige beelden geven van houdingen en 

profielen van gebruikers. De CIM TV-studie staat al jaren 

in voor het nauwkeurige en gedetailleerde onderzoek 

naar het kijkgedrag, in alle transparantie en met een 

grote samenhang. 

 



 January 3, 2014 
 

Newsletter on media, communication & more 
 

2 

  
 

 

Live tv-kijken, uitgesteld tv-kijken, reclame 

 

Eerste bewering, belangrijk voor het vervolg: 
“56% van zij die naar televisie kijken, kijken 

nog live/lineaire televisie”. Opgelet, want dit 
gedrag is slechts van toepassing op de 
abonnees van digitale televisie, volgens de 
aangewende vragenlijst. Maar laten wij eerlijk 
zijn: de overgrote meerderheid van de 
Vlaamse kijkers zou toegang hebben tot 
digitale televisie3: "86% van Vlaanderen 
[maar gaat het hier om personen of 
gezinnen4? Dat is niet helemaal hetzelfde!] 
heeft digitale televisie (via kabel, telefoonlijn 
of satelliet)." 
 

Hoewel de referentiestudie CIM TV en Digimeter het veeleer eens zijn over 

de penetratie van de digitale televisie, is de visie op het gebruiksgedrag 

van de kijkers compleet anders. Volgens de CIM-gegevens, die gebaseerd 

zijn op gekende en gedocumenteerde observatiemethodes, zou het 

uitsluitend live kijkgedrag ongeveer de helft van de in Vlaanderen 

wonende personen van ten minste 15 jaar oud betreffen. Bij "timeshift 

only", ofwel het uitsluitend uitgesteld naar tv kijken, gaat het om een zeer 

beperkt gedrag: het gaat om slechts 2%. Ongeveer 1 op de 5 personen 

(19%) kijkt op dezelfde dag zowel live als uitgesteld naar televisie. Deze 

gegevens hebben betrekking op dezelfde populatie als de door Digimeter 

ondervraagde personen en ze dateren uit dezelfde periode. Het gedrag 

van de kijkers uit het zuiden van het land is vrij vergelijkbaar, maar iets 

meer gericht op het live kijken.  

                                    
3 Als wij de gezinnen bekijken, dan levert de CIM-studie volstrekt vergelijkbare informatie: in 
september 2013 beschikte ± 88% van de gezinnen in het noorden over minstens één settopbox (en 
iets meer in het zuiden). Toch een opmerking: volgens zijn volledige rapport lijkt Digimeter zich te 
hebben beperkt tot de Vlaamse provincies en Brussel buiten beschouwing te hebben gelaten, terwijl 
het “noorden” van de CIM TV eveneens rekening houdt met de Nederlandstaligen die in de hoofdstad 
wonen.   
4 De vragenlijst is trouwens niet helemaal duidelijk over de referentie: gaat het over het bezit van 
toestellen in het gezin of over het persoonlijke bezit? Terwijl er zowel over de smartphones als over de 
televisietoestellen, computers of tablets geen onduidelijkheid mogelijk is, kan er wel verwarring 
heersen tussen wat strikt persoonlijk is en wat aan het gezin toebehoort. 
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Volgens het CIM betreft het uitgesteld kijken maar weinig mensen en 

wordt er ook weinig tijd aan besteed. Op een gemiddelde dag bedraagt 

de totale duur van het uitgesteld tv-kijken van personen in Vlaanderen 10 

minuten, gedurende de maanden van de Digimeter-enquête. Vergeleken 

met een totale kijkduur (ATV, of de geraamde duur op het universum van 

15-jarigen en ouder) van 169 minuten, bedraagt het aandeel van 

timeshift viewing dus 6% (4% in het zuiden van het land). Over de 

periode van januari tot november 2013 zijn de percentages identiek. 
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Een andere bewering uit het Digimeter-document die zeer sterk moet 

worden afgewogen: “de helft van de digitale tv-kijkers spoelt reclame door 

via digitale televisie”. De pers vergeet hierbij evenwel te verduidelijken 

dat het uitsluitend gaat om de abonnees van digitale televisie die over een 

aangepaste decoder beschikken en niet om alle kijkers. 

Om deze waarde vast te stellen, kregen de 3.519 respondenten van de 

recentste Digimeter-enquête – indien zij ervoor in aanmerking kwamen – 

een vraag over de gebruiksfrequentie van verschillende functionaliteiten 

van digitale televisie, zoals het bekijken van betalende of gratis 

programma’s of films, het opnemen van programma’s, of het doorspoelen 

van reclame. Zij hadden daarbij zes mogelijke antwoorden: “Ken ik 

niet/nooit/selden/maandelijks/wekelijks/dagelijks”. Belangrijk punt: in 

deze vragenlijst heeft men het niet over alle reclame. Er kan dus op 

dezelfde manier worden geantwoord wanneer men een of twee spots 

doorspoelt of wanneer alle reclameblokken worden doorgespoeld. 
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Wordt reclame dus systematisch vermeden? 

Een “macrovisie” van de CIM-gegevens laat ons toe dit in twijfel te 

trekken. Op een gemiddelde dag, en voor het geheel van de Belgische 

commerciële zenders 5, kijken 65% van de in Vlaanderen wonende 

volwassenen er live naar. Als wij de marge vernauwen door ons te 

beperken tot diegenen die ten minste gedurende 10 opeenvolgende 

minuten naar deze zenders kijken, dan vallen wij terug tot ongeveer 55% 

van het totaal. Een waarde die aanleunt bij degene die iedereen meetelt 

die ten minste één reclameboodschap per dag heeft gezien. Als wij het 

maximumverschil nemen (van het grootste gecumuleerde bereik tegen 

het reclamebereik), zien wij een relatief verlies van 12%. Vergeleken met 

de strikter beschouwde penetratie bedraagt het relatieve verlies nog 

slechts 4%. 

 

                                    
5 Het gaat hier niet langer om het geheel van alle beschikbare zenders zoals in de twee eerder 
weergegeven grafieken. 
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De gegevens voor het zuiden 
over het “live kijken” geven 
eveneens een bereikverlies 
van 12% bij het 
maximumverschil, maar van 
slechts 1% indien wij het 
bereik 10 minuten en het 
reclamebereik met elkaar 
vergelijken. 
Wij merken op dat het verschil 
tussen het bereik “1 seconde” 
en het reclamebereik tien jaar 
eerder, in augustus-
september 2003, volkomen 
vergelijkbaar en zelfs groter 
was: er werden toen 15% van 
de personen van 15 jaar en 
ouder verloren.  
In tegenstelling tot wat men 
zou kunnen geloven of 
beweren, is het vermijden 

van reclame bij het “live” 
tv-kijken slechts weinig 

veranderd, en ging het zeker 
niet in stijgende lijn! 

 
 
 
Bij het uitgesteld kijken, is het natuurlijk 
een gans ander verhaal: tussen het tv-
kijken in zijn ruimste definitie en het 
bekijken van ten minste een reclamespot, 
is er een bereikverlies van 50%. Hier 
wordt de technologie duidelijk aangewend 
om reclame te vermijden, maar: 

- dit brengt de blootstelling aan 
reclame niet terug tot nul 

- het uitgesteld kijken wordt, zoals 
eerder vermeld, grotendeels door 
een minderheid toegepast 6. 

 

 

Timeshift viewing maakt reclame trouwens niet (helemaal) dood: 2% 

(zuiden) à 3% (noorden) van de reclamecontacten worden gegenereerd in 

sessies van uitgesteld kijken. Dat is natuurlijk zeer weinig. Het verschil 

tussen bijvoorbeeld de 6% van de timeshift viewing en de 3% van de 

gegenereerde reclamecontacten in het noorden toont aan dat het 

uitgesteld kijken tot gevolg heeft dat reclame wordt vermeden… Maar dat 

geldt niet uitsluitend voor België! 

                                    
6 Dat is ook zo in de naburige landen: in Duitsland (uitgesteld kijken beperkt tot D+3) telde men in 
2012 2 minuten TSV tegenover een totaal van 222 kijkminuten per dag, in Frankrijk (standaard D+7), 
4 minuten TSV tegenover een totaal van 230 minuten, in Nederland (D+6), 6 minutes vs 196, en in het 
Verenigd Koninkrijk (D+7) 25 minuten TSV tegen 241 minuten in het totaal (Bron: EURODATA TV / 
Television 2013 – International Key Facts). Het geval van Groot-Brittannië is interessant, want daar is 
uitgesteld kijken al lang mogelijk en merkt men sinds enkele jaren een grote stabiliteit op het vlak van 
timeshift viewing (BARB Viewing Report, Nov 2013: http://www.barb.co.uk/whats-new/284).  
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Slachtoffer van zijn eigen invalshoeken 

Is de Digimeter dan fout? Wellicht niet, maar hij is het slachtoffer van zijn 

eigen vertekeningen.  

Ten eerste is het onderzoek declaratief. “Misschien geven de cijfers [van 

Digimeter] aan hoe we zeggen dat we tv zouden willen kijken. Hoe we 

werkelijk zullen kijken, dat kan een stuk schelen” 7. Uit een omvangrijke 

enquête in de Verenigde Staten bleek trouwens dat de declaratieve 

methode weinig geschikt is voor het thema televisiereclame: “respondents 

are particularly poor reporters of their amount of commercial viewing as 

they dramatically overstate the amount of channel switching during 

breaks” 8. 

Ten tweede is de Digimeter gebaseerd op een formulering die voor 

verbetering vatbaar is: als ze fout worden geïnterpreteerd, kunnen 

verwrongen antwoorden op onduidelijke vragen (“reclame doorspoelen” is 

niet hetzelfde als “alle reclame doorspoelen”) leiden tot ongenuanceerde 

conclusies die geen verband houden met de werkelijkheid. 

Om het gedrag en de doorgebrachte tijd, met name voor de televisie in al 

haar vormen, te onderzoeken, lijkt de meting via observatie – zoals het 

CIM dat doet – veel beter. Over de methode met een panel en de 

installatie van boxen die het gedrag passief registreren, heerst overigens 

wereldwijd een grote overeenstemming. 

Uiteindelijk zou een goed geformuleerde vraag over het kijkgedrag van de 

vorige dag, waarbij een beperkt beroep wordt gedaan op het geheugen, 

misschien een beter beeld kunnen geven van het gebruik dan bepaalde 

zeer vage en zeer algemene vraagstellingen zoals die nu in Digimeter zijn 

opgesteld. 

Waardevolle informatie over het bezit en de 

profielen  

Moet Digimeter opzij worden geschoven? Neen, maar laten wij hem enkel 

gebruiken voor de informatie die wij er zonder al te veel vertekening mee 

kunnen verkrijgen: gebruikersprofielen, houdingen, of antwoorden op 

                                    
7 "De strijd om het laatste blok", De Tijd, 18/12/2013. 
8 Horst Stipp "Why there are so many inaccurate reports on television viewing trends?" in IP 
Network/RTL Group, TV 2013. International key facts, pp. 32-36. 
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makkelijk te objectiveren vragen, zoals over het bezit van toestellen of  

"technologische devices": “the primary value of surveys appears to being 

able to […] provide insights into the attitudes, motivations and purchase 

patterns of user groups” 9. 

Een van de waardevolle inlichtingen die wij uit Digimeter kunnen halen, is 

bijvoorbeeld het geleidelijk verdwijnen van de klassieke tv-toestellen ten 

gunste van de flatscreens in Vlaanderen: eerstgenoemde komen meer 

voor bij ouderen (40% bij de 65-plussers) dan bij de andere 

leeftijdsgroepen. 

Het rapport merkt eveneens op dat 1/3 van de gezinnen over meerdere 

televisieschermen (ten minste twee) zou beschikken. De forse penetratie 

van de digitale televisie zou daarentegen niet echt gepaard gaan met het 

gebruik van al haar functionaliteiten: enkel de Electronic Programme 

Guide of EPG, het opnemen van programma's en de toegang tot het 

internet zouden populair zijn bij de abonnees. Het gebruik van de 

functionaliteiten neemt evenwel toe naarmate de personen wennen aan de 

"settopbox". 

 

                                    
9 Horst Stipp: cfr supra. 
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Nog een inlichting: terwijl de 
internetverbindingen een piek bereiken (93%, 
dicht bij de penetratie van de televisie!), 
beleven wij een historische inzinking van de 
penetratie van computers, vooral van de 
"desktop"-modellen, ten gunste van de tablets. 
De desktop alleen op zich zou nog slechts bij 
een minderheid van de Vlamingen (14%) aan te 
treffen zijn. 

De tablets van hun kant zijn vooral in trek bij de "middelste" 

leeftijdsgroepen (de 30- en 40-jarigen) en bij werknemers met een goed 

inkomen, en ze zouden hoofdzakelijk worden gebruikt via wi-fi (>90%, 

surfen op een tablet via het mobiele internet zou slechts 15% van de 

respondenten betreffen). De Ipad blijft in de meerderheid, maar 39% van 

de geïnventariseerde toestellen zou met Androïd zijn uitgerust. De 

toegang tot internet gebeurt dus in toenemende mate via mobiele 

toestellen, met de laptop enerzijds en de tablet anderzijds.  
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Uitschuiver 

Met Digimeter beschikken wij dus over een bron aan informatie over de 

invoering van technologische toestellen. Helaas beperkt hij zich tot 

Vlaanderen zonder Brussel (zie hierboven), terwijl heel wat indicatoren 

aantonen dat het Franstalige landsgedeelte minder ver staat op dit vlak 

(behalve misschien wat de digitale televisie betreft, als wij CIM TV mogen 

geloven). De bron blijkt daarentegen twijfelachtig te zijn wanneer het 

erom gaat verslag uit te brengen over bepaalde gedragingen: naar 

reclame kijken (of er interesse voor hebben) is geen sociaal gevaloriseerd 

gedrag en kan dus in onvoldoende mate worden aangegeven. De media-

aandacht omtrent het "second screen", (Yelo TV of Stievie) en de 

polemiek tussen de distributeurs en de Vlaamse televisiezenders over de 

kwestie van de decoders met recorders waarmee reclame kan worden 

vermeden, versterkten de kennis over en misschien de sociale 

"wenselijkheid" van het uitgesteld kijken om aan "ad-skipping" te doen. 

Voeg daar nog het beroep op het geheugen en een twijfelachtige 

formulering van sommige vragen aan toe en je hebt een ongelukkige 

uitschuiver. Wij hopen alleen dat die geen ernstige economische gevolgen 

heeft. En laten wij als conclusie herinneren aan de woorden van een 

universitaire marketingexpert: «“[…] be wary of newspaper stories […] 

Bad news sell papers. It also sells market research. Ignore over-the-top 

market research claiming large changes in consumer behaviour.” 10 

 
 

 

                                    
10 Byron Sharp "Is there a silver lining to recession?"; WARC online exclusive, september 2008 


