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TELEVISIE: WAAROM "LIVE" KIJKEN NIET ZAL VERDWIJNEN� 

… of toch niet zeer snel. De ervaring leert immers dat het aandeel van het 

uitgesteld tv-kijken in België en ergens anders zeer klein blijft. Het DNA 

van het medium televisie berust namelijk op het met elkaar converseren 

en delen. En dat zijn aspecten die niet kunnen wachten! 

 

In een 

notendop:  

  

• 90%, en vaak meer: dat is de kijkduur live tv in 

volume die in 2013 werd gemeten. Het 

uitgesteld kijken, of "timeshift viewing", blijft 

beperkt. 

• Dit percentage varieert naargelang van het 

type programma (naar het nieuws of naar 

sportuitzendingen bijvoorbeeld wordt zeer 

'vers' gekeken) en van de personen (werkende 

mensen of gezinnen zijn grotere aanhangers 

van het uitgesteld kijken). 

• Doordat het uitgesteld kijken beperkt is in 

volume, heeft het een - eveneens beperkte - 

invloed op de tv-reclame: bij "timeshift 

viewing" is er vaker de mogelijkheid om 

reclameblokken te vermijden.  

• Verschillende bronnen bevestigen evenwel dat 

uitgesteld tv-kijken geen "grote" schadelijke 

invloed uitoefent op de doeltreffendheid van de 

boodschap op tv. De technologie kan zelfs 

meer naar reclame doen kijken, zonder 

aanzienlijke impactdaling! 

• Het sociale karakter van de televisie  verklaart 

waarom er - indien er niet rechtstreeks naar 

gekeken wordt - zeer snel na de uitzending 

naar gekeken wordt: 70 tot 75% van het 

uitgesteld kijken gebeurt binnen een termijn 

van minder dan 48 uur na de live-uitzending. 
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Onderstaand schema brengt de spelregels in herinnering die voor het 

meten van het uitgesteld kijken worden gehanteerd in de studie over het 

tv-bereik in België: dit betreft het tv-kijken dat ofwel op de dag zelf wordt 

verschoven (met inbegrip van de eventuele "play backs"), ofwel binnen de 

6 volgende dagen.  

 

De programma's worden geïdentificeerd aan de hand van het geluid 

afkomstig van het tv-scherm: alles wat wordt doorgespoeld produceert 

geen hoorbaar geluid en wordt dus niet meegerekend. Timeshift viewing 

staat los van het gebruikte brontoestel: dat kan zowel een 

harddiskrecorder (personal video recorder) zijn als een decoder met harde 

schijf, een klassieke videorecorder met magneetband, een computer, enz. 

Wel belangrijk is dat het bekeken programma in verband kan worden 

gebracht met het programma van één van de zenders die door de 

referentiesite worden gebruikt en dus "gematched" kan worden met een 

vroegere uitzending. 
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Meer dan 90% live kijkvolume, de rest zeer kort 

na de uitzending 

Wij weten het: het CIM meet het uitgesteld tv-kijken pas daadwerkelijk 

sinds 2009. In 2010 werd "live+6" de standaard voor het tv-bereik. In de 

loop van die jaren groeide het aandeel van het uitgesteld kijken, vooral in 

Vlaanderen. Maar tegen 2013 was 90% van de 185 minuten tv-kijken per 

dag er gewoon "live" gebleven. Net als voorheen was het uitgesteld kijken 

in 2013 (grafiek rechts) gelijkmatig verdeeld tussen het uitgesteld kijken, 

maar wel op dezelfde dag van de uitzending oftewel "Viewing On Same 

Day As Live" (kortweg "VOSDAL"), en het uitgesteld kijken op een ietwat 

later tijdstip. Ietwat later ja, maar niet veel later: het is "dag 1", ofwel de 

volgende dag, die nadien het hoogste kijkvolume haalt. Vervolgens neemt 

dit volume vrijwel lineair af, tot het op de zesde en laatste dag nagenoeg 

verwaarloosbaar wordt.

 

  



 February 5, 2014 
 

Newsletter on media, communication & more 
 

4 

Het verhaal luidt zo ongeveer hetzelfde voor de Franstaligen in België: het 

uitgesteld kijken groeide er snel, maar blijft gering, met minder dan 5% 

van de kijktijd. Het percentage uitgesteld, maar vrijwel onmiddellijk kijken 

ligt hier wel hoger: terwijl VOSDAL en "Dagen 1-6" in het noorden een 

nagenoeg gelijk percentage vertonen, haalt VOSDAL de bovenhand in het 

totale volume van het uitgesteld tv-kijken. En ook hier speelt alles zich af 

in de eerste dagen na de uitzending: de volgende dag, "dag 1", haalt het 

hoogste aanvullende volume, daarna neemt dit volume aanzienlijk af op 

de dagen 2 en 3, en wordt vervolgens nog eens door twee gedeeld. 

 

Uiteraard zou de brede kijk op een "volledig volwassen" bevolking zeer 

uiteenlopende situaties kunnen verhullen. Zoals blijkt uit onderstaande 

grafiek, is dat wel degelijk het geval... maar ook timeshift heeft grenzen! 

In onderstaande afbeelding  wordt de dagelijkse kijkduur live en TSV van 

verschillende bevolkingssegmenten weergegeven (horizontale as). Deze 

kijkduur wordt gekruist (verticale as) met het aandeel van het uitgesteld 

kijken in deze kijktijd. Er tekent zich een omgekeerd evenredige 

verhouding af: de personen die het langst naar televisie kijken, kijken er 
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verhoudingsgewijs ook het meest live naar. Omgekeerd zijn de 

bevolkingssegmenten die het meest neigen naar uitgesteld tv-kijken de 

"kleine consumenten", met de opmerkelijke uitzondering van de 12- tot 

24-jarigen: zij hebben de kortste kijktijd, maar niet het hoogste 

percentage aan timeshift viewing, hoewel dit percentage boven het 

gemiddelde ligt. Het lijdt geen twijfel dat de TSV-kampioenen de gezinnen 

met kinderen zijn, personen uit de maatschappelijk bevoordeelde klassen 

(de hogere sociale groepen 1 en 2 en de hogere middenklassen 3-4) en de 

werkende personen. Omgekeerd zijn het de ouderen en de kleine 

huishoudens die het minst uitgesteld kijken.  

 

Andere regio, andere gewoontes? In het zuidelijke deel van het land is de 

live kijkduur langer en het gemiddelde percentage van het uitgesteld 

kijken lager dan in het noorden, vandaar de verschuiving van de assen. 

De verschillende doelgroepen nemen echter wel een vrij vergelijkbare 

plaats in. Net als in het noorden zijn de kampioenen in timeshift viewing 

veeleer werkende personen, die in een gezin wonen en eerder tussen 25 

en 44 jaar oud zijn. Het economisch profiel is enigszins ruimer, aangezien 
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wij ook de sociale groepen 5 en 6 aantreffen bij diegenen met een hoger 

percentage aan uitgesteld tv-kijken dan het gemiddelde. 

 

Wij moeten er niettemin nogmaals op wijzen dat, zowel in het noorden als 

in het zuiden, 90% of meer van het tv-kijken "live" blijft, zelfs bij de 

grootste "aanhangers" van het uitgesteld kijken. Wij hebben trouwens 

reeds aangetoond dat het uitsluitend in timeshift kijken uitermate gering 

is, namelijk 2% - of minder 1. 

  

                                    
1 “Digimeter, Digi-blunder ?” Space Essentials, 3 januari 2014. 
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Uitgesteld tv-kijken ook bij onze buren gering 

Is België uniek? Neen: in de omringende landen blijft de overweldigende 

meerderheid van het tv-kijken "live" gebeuren. Hoewel de consolidatietijd 

van het tv-kijken varieert naargelang van het land - 3 dagen in Duitsland, 

6 dagen in Nederland en België, 7 in Frankrijk en Groot-Brittannië -, blijft 

TSV toch in zeer hoge mate in de minderheid.

 

Zoals blijkt uit bovenstaande vergelijking, is het aandeel van het 

uitgesteld kijken het grootst in Groot-Brittannië. Dit is ook het Europese 

land waar dit aspect van het televisiekijken reeds het langst wordt 

gemeten. De instantie die er toeziet op de studie van het tv-bereik, 

namelijk het BARB, noteerde in een recent verleden nochtans een 

stabilisering van het aandeel van het uitgesteld kijken: met een aandeel 

van 11% in 2013 (zie hierboven 2), constateren wij een "plateau", dat 

trouwens nog duidelijker naar voren komt wanneer wij de "DTR homes" in 

aanmerking nemen, namelijk de huishoudens die een decoder met harde 

schijf bezitten waarmee programma's kunnen worden opgenomen en in 

timeshift kunnen worden  weergegeven. 

                                    
2 Bron: www.thinkbox.tv: Thinkbox Quarterly Review Q3 review 2013. 
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Groot-Brittannië is ook het land waar - voor zover ons bekend - het 

meeste vragen werden gesteld over het aandeel aan nieuwe contacten dat 

door het uitgesteld kijken kan worden aangetrokken gedurende de 

"standaard" consolidatieperiode van 1 tot 7 dagen, en gedurende een 

langere periode, van 8 tot 28 dagen. Resultaten: de nettowinst aan 

nieuwe tv-kijkers die na 8 dagen kan worden vastgesteld, is uitermate 

beperkt (zie onderstaande grafieken 3) en is vooral niet veranderd in de 

tijd. 

 

                                    
3 Bron: BARB viewing report, november 2013. http://www.barb.co.uk/whats-new/284 
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Niet alle genres van programma's zijn gelijk… 

De rangschikking van de meest bekeken uitzendingen (live en uitgesteld) 

is vrij verhelderend over timeshift viewing en de genres van programma's. 

In onderstaande tabel zijn de aangewende indicatoren in de eerste plaats 

klassiek: gemiddeld gewogen bereik (rating) in absolute cijfers en 

percentages en in bereikaandeel. Dan volgen de percentages van het live 

kijken en het uitgesteld kijken, dan de plaats die elk van de uitzendingen 

bekleedt in de rangschikking van het uitgesteld kijken. En de scheiding is 

zeer duidelijk tussen "verse programma's", die absoluut op hetzelfde 

ogenblik moeten worden bekeken als dat waarop ze worden uitgezonden, 

en de "programma's met lange houdbaarheid", die gemakkelijk later 

kunnen worden bekeken. De eerste betreffen voornamelijk 

nieuwsprogramma's of sportuitzendingen (voetbal en wielrennen). Bij de 

tweede gaat het vooral om fictie, met enkele zeer indrukwekkende TSV-

percentages van meer dan 20%! 

 

Bron : CIM TV Arianna. 2013. All adults 15-54 North. Programmes ≥ 15’.  

  

Rk Channel Date Title 2nd Description Rating abs Rating % TV share % % live % TSV Rank in TSV

1 EEN 15-10-2013 VB. WK. KWALIF BELGIE/WALES 859.331 26,8% 47,3 99 1 139

2 EEN 17-03-2013 SALAMANDER  925.726 28,8% 53,1 78 22 2

3 VIER 11-10-2013 VB. WK. KWALIF KROATIE/BELGIE 702.208 21,9% 30,9 98 2 107

4 EEN 27-01-2013 TWEE TOT DE ZESDE MACHT 704.478 21,8% 45,0 97 3 83

5 EEN 8-09-2013 ALBERT II  716.332 22,3% 47,1 85 15 18

6 EEN 2-02-2013 VELDRIJDEN. WK. LOUISVILLE (H.) 657.179 20,4% 37,1 93 7 53

7 EEN 1-01-2013 GEERT HOSTE XX  784.950 24,3% 46,2 78 22 4

8 CANVAS 26-03-2013 VB. WK. KWALIF BELGIE/MACEDONIE 620.635 19,3% 41,6 97 3 114

9 EEN 10-12-2013 EIGEN KWEEK  930.149 29,0% 53,2 64 36 1

10 EEN 13-10-2013 DE RIDDER  713.405 22,2% 51,2 80 20 9

11 VTM 25-01-2013 THE VOICE VAN VLAANDEREN 665.064 20,6% 40,9 83 17 16

12 EEN 14-01-2013 THUIS  570.281 17,6% 43,7 88 12 37

13 VIER 31-10-2013 DE SLIMSTE MENS TER WERELD 632.128 19,7% 40,4 79 21 11

14 EEN 24-02-2013 HET PERFECTE KOPPEL  511.399 15,9% 40,2 98 2 124

15 VTM 11-10-2013 BELGIUM'S GOT TALENT  568.798 17,8% 42,6 85 15 26

16 EEN 3-02-2013 DE KLAS VAN FRIEDA  496.819 15,4% 41,5 98 2 131

17 EEN 18-05-2013 EUROVISIE SONGFESTIVAL FINALE 494.250 15,4% 29,8 97 3 125

18 CANVAS 13-01-2013 VELDRIJDEN. BK. MOL 490.020 15,2% 22,0 98 2 134

19 EEN 2-02-2013 SPORZA  508.599 15,8% 35,3 94 6 69

20 EEN 13-03-2013 HET 7 UUR-JOURNAAL  469.899 14,6% 33,4 98 2 148

21 CANVAS 19-11-2013 VB. VRIEND BELGIE/JAPAN 461.683 14,4% 41,4 99 1 172

22 VTM 10-01-2013 TEGEN DE STERREN OP  596.349 18,5% 43,2 77 23 10

23 EEN 1-12-2013 GEERT HOSTE IN HET NIEUWE KONINKRIJK 465.265 14,5% 39,2 97 3 129

24 EEN 31-03-2013 DE NEUS VAN PINOKKIO  476.967 14,9% 36,8 95 5 78

25 CANVAS 31-03-2013 WIELRENNEN. RONDE VAN VLAANDEREN 451.006 14,0% 20,8 100 0 190
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Het is bekend dat de favoriete genres van de Franstaligen niet exact 

dezelfde zijn. Niettemin werden beide gewesten in 2013 meegesleept door 

het voetbal. En in elk van de gewesten zijn het de wedstrijden waarnaar 

het minst uitgesteld werd gekeken. Bij de Franstaligen wordt ook het 

nieuws in overgrote meerderheid live bekeken. Fictie (films of 

ontspanning) haalt de hoogste percentages bij het uitgesteld kijken, maar 

wij hebben gezien dat dit gedrag minder gebruikelijk is in het zuiden: naar 

slechts één uitzending in het klassement, met name een aflevering van 

"Desperate Housewives", werd voor meer dan 20% in timeshift gekeken.   

 

Bron : CIM TV Arianna. 2013. All adults 15-54 South. Programmes ≥ 15’.  

Het is trouwens fictie die het hoogste cijfer haalt op het vlak van 

uitgesteld kijken, zoals blijkt uit onderstaande grafiek. Aan de andere kant 

van de rangschikking vormen de genres "nieuws" en "sport" de 

programmatypes waarnaar bij voorkeur zeer kort na de uitzending wordt 

naar gekeken. Het hoeft niet te verrassen dat de reclame achterop loopt 

op het vlak van uitgesteld kijken, zonder evenwel nul te bedragen.  

 

Rk Channel Date Title 2nd Description Rating abs Rating % TV share % % live % TSV Rank in TSV

1 RTL-TVI 14-03-2013 RIEN A DECLARER  615.983 25,0% 40,2 93 7 45

2 RTL-TVI 15-10-2013 FOOT. CM. QUALIF BELGIQUE/PAYS DE GALLES 526.453 21,3% 36,1 98 2 139

3 LA UNE 11-10-2013 FOOT. CM. QUALIF CROATIE/BELGIQUE 502.528 20,4% 31,2 96 4 109

4 CLUB RTL 26-03-2013 FOOT. CM. QUALIF BELGIQUE/MACEDOINE 468.557 19,0% 45,1 98 2 140

5 LA UNE 6-09-2013 FOOT. CM. QUALIF ECOSSE/BELGIQUE 462.017 18,7% 34,0 98 2 153

6 RTL-TVI 29-04-2013 TOP CHEF FINALE 514.425 20,8% 38,3 86 14 5

7 RTL-TVI 15-10-2013 FOOT. CM. QUALIF DIABLES ROUGES - L'AVANT-MATCH 415.044 16,8% 38,8 98 2 156

8 RTL-TVI 12-03-2013 EDITION SPECIALE  412.560 16,8% 35,7 98 2 159

9 RTL-TVI 14-03-2013 RIEN A DECLARER VISITE PRIVEE 410.801 16,7% 35,5 97 3 145

10 RTL-TVI 13-03-2013 EDITION SPECIALE HABEMUS PAPAM 410.378 16,6% 39,7 97 3 174

11 RTL-TVI 12-11-2013 L'AMOUR EST DANS LE PRE  447.808 18,2% 38,9 88 12 25

12 RTL-TVI 20-01-2013 LE JOURNAL DE 19 HEURES  393.880 16,0% 36,6 99 1 166

13 CLUB RTL 7-06-2013 FOOT. CM. QUALIF BELGIQUE/SERBIE 393.829 16,0% 34,4 98 2 147

14 LA UNE 11-10-2013 EDITION SPECIALE  402.419 16,3% 33,7 95 5 110

15 LA UNE 22-03-2013 FOOT. CM. QUALIF MACEDOINE/BELGIQUE 381.353 15,5% 37,6 99 1 176

16 RTL-TVI 25-03-2013 TOP CHEF  424.130 17,2% 37,8 88 12 30

17 RTL-TVI 28-02-2013 TOUT S'EXPLIQUE  372.744 15,2% 38,2 98 2 150

18 LA UNE 25-11-2013 INTOUCHABLES  427.693 17,3% 43,4 85 15 12

19 RTL-TVI 28-03-2013 PRINCE OF PERSIA - LES SABLES DU TEMPS 406.912 16,5% 35,9 88 12 32

20 CLUB RTL 14-11-2013 FOOT. AMICAL BELGIQUE/COLOMBIE 363.874 14,7% 38,9 96 4 134

21 RTL-TVI 12-12-2013 HOLLYWOO  405.910 16,5% 39,0 86 14 16

22 RTL-TVI 14-10-2013 IMAGES A L'APPUI  353.193 14,3% 35,8 98 2 170

23 RTL-TVI 30-12-2013 LES AVENTURES DE RABBI JACOB 364.191 14,7% 40,2 95 5 119

24 RTL-TVI 23-10-2013 COUTE QUE COUTE  348.898 14,2% 34,2 99 1 179

25 RTL-TVI 3-02-2013 DESPERATE HOUSEWIVES  454.190 18,4% 39,6 75 25 1
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Ondanks timeshift viewing blijft tv-reclame 

efficiënt 

De tv-reclame is ongetwijfeld het genre van programma dat het ergst lijdt 

onder de mogelijkheid die de kijkers hebben om op hun eigen ritme naar 

tv te kijken. Het uitgesteld kijken vormt inderdaad de makkelijkste manier 

om het klassieke onderbrekingsmodel van de tv-reclame te vermijden.  

Toch hebben de tv-adverteerders niet alles te verliezen bij het uitgesteld 

kijken:  



 February 5, 2014 
 

Newsletter on media, communication & more 
 

12 

• In de eerste plaats is de reclame die wordt "doorgespoeld" niet 

hoorbaar en kan die dus ook niet herkend worden door de klassieke 

CIM-processen (zie hierboven). Ze telt bijgevolg niet mee in de 

reclametarieven. En dus is er geen prijsinflatie die toe te schrijven is 

aan TSV.  

• Ten tweede hebben wij aangetoond dat het consistente gedrag om 

tv-reclame versneld door te spoelen vrij beperkt is.  

• Maar, studies uitgevoerd in andere landen tonen ook aan dat tv-

reclame, zelfs in versneld tempo, een effect produceert: 

o paradoxaal genoeg verhoogt het doorspoelen van reclame de 

aandacht die wij schenken aan de spots die wij zo hebben 

"overgeslagen" 

o bepaalde reclameboodschappen worden beter onthouden door 

personen die ze versneld bekijken als ze vroeger al tegen 

normale snelheid werden bekeken 

o het versneld bekijken - zelfs tegen de hoogste afspeelsnelheid 

- van reclameboodschappen die eerder tegen normale 

snelheid werden bekeken, genereert een positieve waardering, 

positiever zelfs dan als de spot tegen normale snelheid wordt 

herbekeken 4.  

Zoals wij eerder zagen is Groot-Brittannië het buurland waar het 

percentage timeshift viewing het hoogst ligt. Bovendien weten wij dat de 

niet-commerciële zenders van de BBC er zwaar doorwegen, met 28% van 

de totale kijktijd 5: kortom, er zijn talrijke middelen om reclame te 

vermijden. Desondanks merkte een in 2007 gepubliceerde studie het 

volgende op: "What is really surprising is not that TV is effective, but that 

its effectiveness actually seems to be increasing over time" en "TV is 

about 42% more effective now than it was in the 1980s." 6 Kortom, de 

efficiëntie van tv-reclame in de VK gaat erop vooruit. Ondanks de 

ontwikkeling van het uitgesteld kijken en dus de toegenomen mogelijkheid 

voor de Engelse gezinnen om aan "ad-skipping" te doen, stellen dezelfde 

onderzoekers zes jaar later vast dat: "TV retains its position as the brand 

building channel par excellence by virtue of its considerable reach and 

ability to emotionally engage consumers." 7 Beter nog: ondanks het 

                                    
4 Voor nadere bijzonderheden over deze drie punten, zie "De impact van timeshifted viewing op tv-
reclame in België", Spac’Essentials juli-augustus 2009, pp.12-17 
5 IP Network/RTL Group, TV 2013. International key facts. Cijfers 2012. 
6 Les BINET & Peter FIELD. Marketing in the era of accountability. Identifying the marketing practices 
and metrics that truly increase profitability. WARC, 2007, p. 70 & 73. 
7 Les BINET & Peter FIELD. The long and the short of it. Balancing short and long-term marketing 
strategies. IPA, 2013, p.46. 
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aangekondigde verdwijnen van tv-reclame als gevolg van het uitgesteld 

kijken, zou de doeltreffendheid van die reclame - gemeten naar return on 

investment - over een periode van 5 jaar met liefst 22% zijn toegenomen 

in Groot-Brittannië 8. 

Vreemd genoeg zou ook "multi-screening", ofwel het gelijktijdige gebruik 

van een tv-scherm en een (of meerdere) ander(e) toestel(len) zoals tablet 

of smartphone, de betrokken personen vaker naar de reclameblokken 

blijven doen kijken, zonder enig verlies aan impact 9.  Kortom, hier zou de 

"aandachtdodende" technologie de efficiëntie van de reclame versterken.  

Televisie is sociaal, net als het "live" kijken 

 

Voor de tv-kijker vormt het uitgesteld kijken a priori het toppunt van 

comfort: het televisiemenu wordt volkomen beheerst en er wordt op niet-

lineaire manier naar gekeken. Het is de kijker die zijn ritme kiest en niet 

de programmaroosters. Waarom is het uitgesteld kijken als enige manier 

van tv-kijken dan gering en waarom kijken wij zo weinig in timeshift naar 

tv? Lang vóór de golf van de "sociale tv", had een onderzoeker de nadruk 

gelegd op het aspect "delen" van de televisie: « Waartoe dient de televisie 

voor iemand die nooit passief blijft bij het beeld en die er enkel van 

onthoudt wat hij er wil van onthouden ? Ze dient om met elkaar te 

praten […] Het belangrijkste is niet wat er gezien wordt, maar wel dat 

erover gepraat wordt. De televisie is een gespreksvoorwerp. »10. Dit 

verklaart wellicht waarom wij relatief snel willen kijken, zelfs naar wat wij 

uitgesteld bekijken: bij ons gebeurt bijna ¾ van het volume aan timeshift 

                                    
8 Lindsey CLAY «Advertising effectiveness : the long and the short of it (and what that means for TV) » 
in IP Network/RTL Group,  TV 2013. International key facts, p.107. 
9 Ali GOODE & Neil MORTENSEN « Multi-screen viewing behaviour », Admap November 2013, 
pp.14-17. 
10 Dominique WOLTON. Internet et après ? Une théorie critique des nouveaux médias. Flammarion, 
1999 ( !), p. 74. 
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viewing binnen een tijd van minder dan 48 uur, in VOSDAL of tijdens "dag 

1". De meer doorgedreven individualisering die voortvloeit uit het 

uitgesteld kijken lijkt (nog niet?) tot het DNA van de televisie te behoren. 

Door snel te kijken naar de uitzendingen die wij hebben gemist , kunnen 

wij daarentegen snel opnieuw aanknopen bij de gesprekken met de 

mensen rondom ons.  

Beter nog: dankzij de technologie kunnen wij in real time praten over de 

tv-programma's die wij aan het bekijken zijn. Verwijzend naar een 

belangrijke kwantitatieve studie die in Groot-Brittannië werd uitgevoerd, 

merken de auteurs ervan op dat de grote interactie via de sociale media 

omtrent tv-programma's de kijkers ertoe aanspoort liefst live te kijken:  

"people reported that they often felt left out of the social media chat when 

not watching live, or they avoided social media when they were away from 

the TV"  11. Door uitgesteld te kijken kan je niet deelnemen aan de "live" 

gesprekken (volgens Twitter zou 40% van de tweets die 's avonds worden 

verstuurd over tv-programma's gaan...): de televisie dient dus zeker als 

gesprekstof voor conversaties, zelfs in het digitale tijdperk … 

Ooit misschien… 

Het is dus duidelijk dat de televisie "zoals wij die vandaag kennen" nog 

mooie tijden zou moeten beleven, met een aandeel "live" kijken dat de 

verontrustende prognoses trotseert.  

Het is niet uitgesloten dat het gebruik op termijn in veel hogere mate een 

individueel karakter krijgt. Dankzij de technologie kun je nu al je eigen 

pakket aan videoprogramma's uitgebalanceerd samenstellen. Ongetwijfeld 

zal die technologie het in de toekomst mogelijk maken nog meer 

uitgesteld te kijken, nog meer in te spelen op persoonlijke wensen... en 

nog losser te komen van het "live" kijken. Zullen de tv-kijkers volgen? Tot 

dusver speelde het sterk sociale karakter van de televisie in het nadeel 

van de fragmentering en blijft het de adverteerders een efficiënte context 

en een groot bereik bieden. Niets zegt evenwel dat de status van de 

televisie op een dag wel eens compleet zou kunnen veranderen en een 

businessmodel volledig moet worden herzien. Er is echter niets dat erop 

wijst dat dit ogenblik nabij is, of sommigen dat nu goed vinden of niet.  

                                    
11 Ali GOODE & Neil MORTENSEN « Multi-screen viewing behaviour », Admap, November 2013, 
pp.14-17. 


