
“Timeshifted Viewing” is de mogelijkheid om een tv-programma later of “uitgesteld” te bekijken met 

gebruik van een video- of dvd-recorder, of via een digitale decoder met harde schijf. Tot nu toe werd 

dit tv-gebruik geklasseerd als “ander schermgebruik” in de analyse van de bereikcijfers. Maar onder 

impuls van de opmars van de decoder met ingebouwde harde schijf (tegenwoordig 1 gezin op 5 en de 

stijgende trend blijft zich voortzetten) moet deze vorm van tv-consumptie voortaan ook in aanmerking 

worden genomen voor de tv-studie van het CIM. Vanaf 2010 zal het referentiesysteem van het tv-bereik 

in België dan ook gebaseerd zijn op live kijken én uitgesteld kijken. Een hervorming met belangrijke 

gevolgen voor het tijdstip van verstrekking van gegevens: definitieve analyses “the day after” behoren 

dan tot het verleden.

De opmars van het uitgesteld kijken betekent echter niet dat het rendement van tv-reclame zal 

ineenschrompelen, zo blijkt toch uit enkele eensluidende buitenlandse studies.

De impact van 
Timeshifted Viewing             

op tv-reclame in België
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• Vanaf 2010 zullen ook gegevens over uitgesteld kijken (tot 6 dagen na uitzending) worden opgenomen in het 

officiële referentiesysteem van het tv-bereik in België.

• Deze beslissing is een uitvloeisel van de sterke opkomst van digitale tv en vooral van DVR (decoders met een 

harde schijf en functies zoals pauzeren).

• De impact op het bereik van tv-reclame zou beperkt moeten blijven, zelfs al wordt bij opgenomen programma’s 

vaak de fast-forwardfunctie gebruikt tijdens reclameonderbrekingen.

• Geruststellend nieuws voor de adverteerders: uit eensluidende studies blijkt dat het versneld doorspoelen de 

impact van tv-reclame niet wegvaagt, zelfs als aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan.

In een notendop
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We zetten nog even de verschillende 

mogelijkheden van digitale tv op een rijtje :

1. Eigenlijk gaat het om een eenvoudige 

wijziging in de manier van overbrengen 

van de informatiestroom (van analoog 

naar digitaal), met als resultaat een 

betere ontvangstkwaliteit en een groter 

zenderaanbod. Dit zenderaanbod wordt 

meestal aangevuld met de mogelijkheid 

op “video on demand”, ofwel betalend 

(films of previews van tv-programma’s 

die nog niet werden uitgezonden) ofwel 

gratis (het journaal kan bijvoorbeeld 

worden “herbekeken”).

2. Het uitgesteld kijken via de digitale decoder zit niet noodzakelijk 

in elk aanbod inbegrepen. In dit geval worden de programma’s 

opgenomen op de harde schijf van de decoder, waardoor een 

live-programma kan worden gepauzeerd of opgenomen om 

tijdens de volgende dagen of uren te worden bekeken.

3. Ten slotte zijn er ook de interactieve toepassingen via de “rode 

knop” op de afstandsbediening om bijvoorbeeld informatie op te 

vragen over een programma, de tv-gids te bekijken, elektronisch 

te stemmen, of zelfs te surfen op het internet.

Timeshifted viewing,            
een van de leukigheidjes van digitale tv

De decoders met harde schijf (PVR, DVR of 

DVB afhankelijk van de bron) zijn bezig aan 

een steile opmars. In het panel van 1.500 

gezinnen dat de meetgegevens levert voor 

de tv-studie van het CIM tekent zich de 

laatste maanden een gestage stijging af : 

één gezin op vijf bezit vandaag de dag een decoder met harde 

schijf, zowel boven als onder de taalgrens. Het totaal aantal aan-

sluitingen op digitale televisie is wel nog iets meer wijdverbreid in 

Vlaanderen (39%) dan in Wallonië (34%). We kunnen dus stellen 

dat grosso modo de helft van de “digitale tv-gezinnen” beschikt 

over een DVB-toestel.
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DVB = 1/2 of digital households

Deze aangekondigde stijging leidt tot een 

hervorming van de tv-studie van het CIM. 

Tot vorig jaar werd enkel het bereik geme-

ten van de live-uitzendingen op het moment 

van hun uitzending. Sinds 2009 kunnen de 

meettoestellen ook het uitgesteld bekijken 

van een specifiek programma registreren 

• ofwel de dag zelf: dan spreekt men van VOSDAL (Viewing On 

Same Day As Live)

• ofwel de volgende dagen: in de praktijk heeft men het over 

“Timeshifted Viewing” (TSV) als het programma wordt bekeken 

binnen de week (tot 6 dagen later) na de live-uitzending ervan1.

14

1 Na 6 dagen wordt een bekeken programma niet meer opgenomen in het tv-bereik, maar gekwalificeerd als “ander schermge-
bruik” (zoals het bekijken van voorbespeelde video’s of dvd’s of het gebruik van het tv-scherm met een spelconsole).
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Zoals u kan zien op het schema hierboven 

omvat Timeshifted Viewing dus elk uitgesteld 

bekijken van een programma, ongeacht of 

dit de dag zelf (“Live+0”) gebeurt of eender 

welke van de (1 tot 6) dagen na de live-

uitzending.

In de praktijk worden niet alle zenders opgenomen in Timeshifted 

Viewing : het GfK Audimetrie, het instituut belast met de tv-studie 

van het CIM, beperkt zich momenteel tot een lijst van 30 zenders :

 

Op het vlak van bereik – op korte termijn - 

zorgt de introductie van Timeshifted Viewing 

niet voor een grote revolutie. Momenteel 

hebben we slechts een gedeeltelijke 

toegang tot gegevens die zeer beperkt in 

de tijd zijn. Maar de eerste indicaties wijzen 

op de volgende tendensen:

• In de totaliteit van de tv-studie van het 

CIM neemt Timeshifted Viewing een 

tijdsaandeel in van tussen de 1 en 2% 

van de totale tv-consumptie (het aandeel van TSV specifiek voor 

gezinnen met een DVR is niet bekend).

• Dit aandeel loopt licht op tijdens de avond.

• Proportioneel worden - zowel boven als onder de taalgrens - 

vooral fictieprogramma’s het meest uitgesteld bekeken, terwijl het 

journaal vooral rechtstreeks wordt bekeken.

• Het zijn de programma’s met een groot live-bereik die ook het 

vaakst worden bekeken in TSV.

• In tegenstelling tot wat men zou kunnen verwachten, hebben de 

reclame-boodschappen geen “nulbereik” bij Timeshifted Viewing.

Eerste indicaties over            
Timeshift Viewing en het bereik
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Een belangrijker gevolg en deze keer op 

korte termijn : al 10 jaar lang is de Belgische 

markt het gewoon om het bereik van tv-pro-

gramma’s te kennen “the day after” (voor 

het bereik van reclamespots2 was dit iets 

langer : ongeveer 4 dagen na het einde van 

de week in kwestie). Het CIM heeft nu beslist 

om vanaf januari 2010 het bereik van “Live 

+ Timeshifted Viewing” in te voeren als 

“currency” (m.a.w. de finaal gebruikte waarde), 

dus het geconsolideerde cijfer voor een 

De opmars van DVR/PVR wordt vaak als 

een bedreiging gezien voor tv-reclame. Als 

een aanzienlijk deel van de tv-consumptie 

uitgesteld gebeurt, kunnen we inderdaad 

veronderstellen dat die kijkers massaal de 

fast-forwardfunctie gaan gebruiken om door 

te spoelen tijdens de reclameboodschap-

pen, waardoor het klassieke blootstellings-

model wordt doorbroken (onderbreking van 

de stroom van lineaire programmatie).

Maar is het wel zo eenvoudig? Aangezien 

België in deze geen voortrekkersrol speelt, 

kunnen we leren van de ervaring van 

andere landen of onderzoeken die werden 

gevoerd over de impact van de PVR op het 

rendement van reclame. De verrassende 

periode van een week. Dit heeft twee belangrijke gevolgen :

• De gegevens over het bereik van een programma de dag na 

de uitzending zullen voorlopige cijfers zijn op basis van de 

“live”-gegevens.

• Het finale cijfer (met live + TSV) zal pas na een week beschikbaar 

zijn. In de praktijk betekent dit dus dat alle processen i.v.m. 

tv-bereik zullen vertraagd worden met een week, de tijd 

nodig voor de consolidatie van de gegevens. De dag na de 

uitzending zullen de kijkcijfers nog altijd beschikbaar zijn, maar 

dan wel als een voorlopig en onvolledig gegeven (gezien de 

beperking tot het live kijken alleen).

vaststelling hieruit is dat de opkomst van de DVR niet automatisch 

het einde van de tv-reclame inluidt. In een notendop :

1. Paradoxaal genoeg verhoogt het doorspoelen van reclame-

blokken onze aandacht ervoor omdat we het einde van 

de reclame en dus het begin van het volgende deel van ons 

programma niet mogen missen3.

2. De sponsorspots aan het begin en het einde van het 

programma hebben zelfs meer impact: voor de adepten van 

het versneld doorspoelen van reclame zijn deze sponsorbood-

schappen namelijk “merkpunten”, waar dus aandachtig wordt op 

gewacht4. Sponsoring van tv-programma’s kan voor adverteer-

ders dus een interessante piste vormen in het digitale tijdperk5.

3. Labonderzoek in Zuid-Afrika heeft aangetoond dat bepaalde 

reclameboodschappen beter werden onthouden bij het 

versneld bekijken als ze vroeger al tegen normale snelheid 

werden bekeken6.

Algemene vertraging             
in het ritme van de tv-markt

Versneld doorspoelen            
vaagt de tv-reclame niet weg

2 Ter herinnering: het Belgische systeem voor grote zenders laat toe om de campagne-bilans te berekenen per afzonderlijke 
spot, waarbij ze elk tot op de seconde worden geïdentificeerd. Hierbij vraagt het wat tijd om de gegevens te valideren. Voor 
reclameblokken is het bereik momenteel echter de volgende dag bekend.

3 Erik du Plessis “DVRs, fast-forwarding and advertising attention”, Admap September 2007.
4 Nigel Foote “Fast forward to the future of TV”, Admap December 2005.
5 Adele Gritten “The future of TV advertising. Is it all over? Not half !”, Admap September 2006.
6 Erik du Plessis “DVRs, fast-forwarding and advertising attention”, Admap September 2007.
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4. Uit ander onderzoek bleek dat het 

versneld bekijken van een reclame-

boodschap die eerder tegen normale 

snelheid werd bekeken - zelfs tegen de 

hoogste afspeelsnelheid - een positieve 

waardering genereert, positiever zelfs 

dan als de spot tegen normale snelheid 

wordt herbekeken7.

5. Ten slotte noteren we dat reclamespots 

met een hoge creatieve waarde en/of 

voor producten met een sterke betrok-

kenheid een grotere impact genereren 

bij personen die ze versneld bekijken8.

Op grond van deze overeenstemmende 

onderzoeken kunnen we adverteerders de 

volgende aanbevelingen geven :

•  Hou op technologisch vlak de vinger aan 

de pols : laat het Timeshifted Viewing 

een kritieke massa bereiken voor u zich 

zorgen gaat maken.

•  Als eenmaal het uitgesteld kijken 

gemeengoed is geworden, kunt u enkele eenvoudige principes 

toepassen :

•  Vanuit een creatief standpunt : zich er van bij het ontwerp 

van vergewissen dat de spot redelijk begrijpelijk blijft bij 

versneld doorspoelen zonder geluid. Een eenvoudige en 

unieke boodschap heeft uiteraard de voorkeur.

•  Vanuit het standpunt van mediaplanning : campagnes 

starten rond programma’s met een hoge penetratie en de 

voorkeur geven aan genres die proportioneel minder in TSV 

worden bekeken. Zo wordt maximaal rendement gehaald 

uit het eerste bekijken, waarna die eerste indruk later zal 

“heropleven” bij het versneld bekijken.

•  Uiteraard sponsoring van programma’s ernstig overwegen.

•  En ten slotte de doeltreffendheid van tv-campagnes meten, 

vooral op het vlak van memorisatie. Reclamecontacten 

in “fast forward” zullen niet worden gemeten door de 

audimetrie, maar zoals we hierboven al aangaven zouden 

deze contacten een rol spelen in de impact van campagnes. 

Het is dus belangrijk om via ad hoc studies de ontvangst 

en de waardering van tv-spots op te volgen, aangezien de 

meting van het bereik geen informatie meer zal verschaffen 

over alle blootstellingen.

De opmars van de DVR/PVR en de moge-

lijkheden die ze bieden op het vlak van 

uitgesteld kijken luiden - in tegenstelling tot 

wat sommigen denken of dachten - niet 

het onverbiddelijke einde in van tv-reclame. 

Hoewel tv-reclame zich zal moeten aanpas-

sen (zie hierboven) en een model gaan 

gebruiken dat minder gebaseerd is op de 

frequentie van contacten en meer op de 

impact van relevante en coherente bood-

schappen, is dit niet het einde van de 30”. 

Op korte termijn is het meest spectaculaire 

gevolg dat we altijd een week zullen moeten wachten op de 

definitieve cijfers over het bereik van een programma, Timeshifted 

Viewing inbegrepen.

Ook op het vlak van “post-buying”-analyses bij reclamecampagnes zal 

de markt zich moeten aanpassen ; het CIM is namelijk duidelijk in zijn 

exploitatielastenboek : “Since the currency is ‘Live+6’, the balance of 

advertising campaigns may only be published on the basis of Live+6”. 

Op de bereikcijfers van reclamespots was het sowieso al iets langer 

wachten, dus zullen de gevolgen hier beperkt blijven : we schatten dat 

het in het slechtste geval een drie- à viertal dagen langer zal duren dan 

tegenwoordig voor we de definitieve cijfers hebben over alle spots van 

een tv-campagne.

Op korte termijn:            
langer wachten op de bereikcijfers

7 Dr Alastair Goode “What happens at X30 fast-forward?”, Admap January 2006.
8 Nigel Foote “Fast forward to the future of TV”, Admap December 2005
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