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Stijgend bezit, gering gebruik tv apparatuur
De opmars van de DVD speler zet door in 2005. Deze
gaat de populariteit van de videorecorder op korte
termijn overtreffen. 2e helft 2005 bezit 66% van de
huishoudens een DVD speler. Het videorecorderbezit
loopt terug naar 70%. DVD spelers worden vooral bij
huishoudens met kinderen aangetroffen. Ruim 80%
van deze huishoudens bezit er minimaal één, tegen
46% van de eenpersoonshuishoudens. In bijna 7%
van de huishoudens is een DVD recorder aanwezig
en bij ruim 4% een Hard Disk recorder. Ondanks de
groei in het bezit van televisie apparatuur, zien we
dat de kijktijd via deze apparaten gering is. Over
geheel 2005 werd er gemiddeld 6 van de 195 minuten
(3% van de kijktijd) naar DVD gekeken, naar de video
4 minuten (2%). Kijken we specifiek naar
huishoudens die een Hard Disk of DVD recorder
bezitten, dan zien we dat ongeveer 7 à 8% van hun
kijktijd het gebruik van de Hard Disk of DVD recorder
betreft. Het afspelen van opgenomen programma’s
speelt nog steeds een bescheiden rol in de wijze
waarop wij televisie kijken.
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Establishment Survey = onderzoek
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Nederland. Voor zover resultaten worden
e

gepresenteerd voor de 2 helft 2005
hebben deze betrekking op 3.381
huishoudens.
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Dit zijn enkele opvallende conclusies uit het kijkonderzoek en de Establishment Survey, waarvan de
resultaten deze week door SKO zijn gepubliceerd. Naar het gebruik van de Hard Disk recorder in het
kijkerspanel heeft SKO eind 2005 nader onderzoek verricht. Op een later moment dit jaar, wordt hier
apart over gerapporteerd. Hieronder volgen enkele andere resultaten uit de Establishment Survey.
Digitale ontvangst
Verreweg de meeste huishoudens hebben hun televisie aangesloten op de kabel. In de tweede helft
van 2005 is bij 17% van de huishoudens sprake van digitale ontvangst. Bijna 7% bezit een schotel,
4% heeft een decoder van een kabelmaatschappij. Digitenne en KPN Digitale Televisie wordt elk bij
1% van de huishoudens aangetroffen. De digitale ontvanger voor TV via Internet komt nog nauwelijks
in de huishoudens voor.
PC bezit en televisie kijken via de PC
Het PC bezit is verder gestegen naar 74%. Het percentage dat wel eens televisie kijkt via de PC is
gestegen naar bijna 8%. Het meest kijken huishoudens met kinderen, werkzamen en huishoudens
met een hogere sociale klasse televisie via de PC.
Televisie bezit
98% van de huishoudens heeft in 2005 een televisietoestel in gebruik. Bij 50% van alle huishoudens
betreft dit meer dan één televisie. Het gemiddelde aantal televisie toestellen per huishouden bedraagt
1,7. Ondanks dat huishoudens over meerdere toestellen beschikken, is de televisie in de woonkamer
veruit favoriet: ruim 90% van alle kijktijd wordt gerealiseerd via dit toestel. De meeste televisie
toestellen staan bij huishoudens met kinderen (gemiddeld 2,1), de minste staan bij eenpersoons
huishoudens (gemiddeld 1,3).
In 2005 is nagegaan welk type beeldscherm het meest gebruikte televisie toestel heeft. De traditionele
beeldbuis wordt nog verreweg het meest aangetroffen (90%). Hoewel LCD en Plasma beeldschermen
in opkomst zijn, is het percentage huishoudens dat deze beeldschermen bezit op het meest gebruikte
toestel nog laag met 3,3% (LCD) en 2,5% (Plasma).
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