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“Ik leer vaak iets nieuws van  

tv-programma’s” 

60% van de Nederlanders is het hier mee eens 

58% van de 65+ ‘ers                          

            maakt zich zorgen over de 

negatieve effecten van tv-

programma’s van tegenwoordig.  

Van 13-17 jarigen maakt slechts 

21% zich hier  

zorgen over.   

“Televisie kan de manier waarop 

mensen denken meer beïnvloeden 

dan andere media” 

66% van de Nederlanders is het hier mee eens 

Manieren van adverteren met grootste invloed volgens NL 

De invloed van tv 
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gesponsorde links zoekmachine

banners op websites
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13-17 jr (54%) 
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Hoog opgeleid (57%) 

65+ (38%) 
13-17 jr (16%) 

65+ (38%) 
13-17 jr (5%) 

26% 

...van Nederland heeft in 

afgelopen 12 maanden 

actie ondernomen n.a.v. 

tv-reclame. 
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met anderen over gepraat

de website bezocht
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van de 18-34 
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NL 
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Activiteiten tijdens tv-kijken 
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11%

deelnemen aan het programma waar ik naar kijk
(mee spelen, stemmen, content sturen)

via internet communiceren over het tv-programma waar ik naar kijk

via internet communiceren over algemene dingen

zoeken op internet naar informatie over het programma waar ik naar kijk

sms’en/WhatsApp’en

zoeken op internet naar algemene informatie

telefoneren

met andere mensen in kamer praten

regelmatig zo nu en dan zelden

93%

82%

71%

55%

54%

52%

34%

20%

“maakt het kijken 

leuker” 

29 % 
“verrijkt het kijken 

(omdat je meer over 

het programma 

leert)” 

17 % 

Van de Nederlanders die online met andere over het tv-
programma praat tijdens het kijken (34%), zegt… 

“het wordt op die manier 

meer een 

gemeenschappelijke 

ervaring” 

10 % 

66% van de Nederlanders zit 

weleens op internet  tijdens het 

tv-kijken (minimaal 1x per maand).  

40% 

32% 
34% 

47% 
Doet dit alleen als het programma 

niet interessant is 

71% 

Doet dit niet als ze een 

programma echt leuk 
vinden 
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Onderzoeksopzet 

In samenwerking met SPOT heeft GfK online onderzoek uitgevoerd onder 

Nederlanders van 13 jaar en ouder. In totaal hebben n=1.025 respondenten 

meegedaan aan het onderzoek, representatief voor de Nederlandse 

internetpopulatie o.b.v.. Gouden Standaard. Het veldwerk liep van 19 mei t/m 26 

mei 2014. 


