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Margot van der Goot

Stand van de Wetenschap
Televisiekijken in het
leven van ouderen: een
literatuuroverzicht1

Dit artikel biedt een overzicht van wat er bekend is over televisie in het leven
van ouderen. Er wordt antwoord gegeven op de vraag waarom ouderen meer
televisiekijken dan mensen die jonger zijn, en de functies van televisiekijken
voor ouderen worden behandeld.

Inleiding
Ouderen besteden meer tijd aan televisiekijken dan enige andere leeftijdsgroep. Dat blijkt al decennialang uit onderzoek in zowel Europa als de Verenigde Staten. Zo laten de Nederlandse kijkcijfers van 2008 zien dat 65-plussers gemiddeld ruim vier uur en een kwartier per dag televisiekijken, terwijl
de gehele bevolking gemiddeld ongeveer drie uur per dag kijkt (Stichting
KijkOnderzoek, 2009). Televisie lijkt dus voor ouderen van bijzonder belang
te zijn, vandaar dat het relevant is om te onderzoeken welke rol televisiekijken speelt in hun leven.
Het doel van dit artikel is om een overzicht te geven van wat er bekend is
over televisie in het leven van ouderen. Wanneer ik daarbij alleen zou bespreken wat de functies van televisiekijken voor ouderen zijn, dan blijft de
vraag in hoeverre deze functies speciﬁek zijn voor het oudere publiek of dat
ze net zo gelden voor jongere leeftijdsgroepen. Vandaar dat ik in dit artikel
aandacht besteed aan de verschillen tussen ouderen en andere leeftijdsgroepen. Om deze verschillen te begrijpen, is een levensloopperspectief op mediagebruik zinvol. Vanuit dit perspectief zal ik ingaan op de vraag waarom
ouderen meer televisiekijken dan jongere leeftijdsgroepen. Vervolgens zullen de functies van het televisiekijken besproken worden: eerst de sociale
functies van televisie en vervolgens de functies van televisie-inhoud.
Het literatuuroverzicht omvat zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek,
uit Europa en de Verenigde Staten. De literatuur heb ik verzameld door in de
databases Web of Science, PsycINFO, Sociological Abstracts en Picarta te zoeken met combinaties van de volgende trefwoorden: elderly, media use, media,
mass media, old, television, ouderen en televisie. Ook heb ik deze trefwoorden
gebruikt om me via verschillende attenderingsmogelijkheden op de hoogte
te laten houden van nieuw verschenen literatuur. Daarnaast heb ik literatuur
gevonden in de literatuurlijsten van de geselecteerde artikelen en boeken.

De auteur is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Sectie Communicatiewetenschap,
Correspondentieadres: Postbus 9104, 6500 he Nijmegen, tel.: 024 3612018, e-mail: m.vandergoot@
maw.ru.nl
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Een levensloopperspectief op mediagebruik: verandering en continuïteit
In dit literatuuroverzicht komen verschillen aan de orde tussen het televisiekijkgedrag van ouderen en jongere leeftijdsgroepen. Voor dergelijke verschillen zijn twee mogelijke verklaringen (zie ook Van der Goot & Beentjes,
2008). Ten eerste zijn er levensloop- of ontwikkelingsverklaringen die erop
wijzen dat mediagebruik gedurende de levensloop verandert in reactie op
de ontwikkelingen die individuen doormaken. De onderliggende gedachte
is dat mediagebruik in verband staat met biologische, cognitieve en sociale
ontwikkelingen die gedurende de levensloop plaatsvinden. Verschillende auteurs (bijv. Dimmick, McCain & Bolton, 1979; Rosengren & Windahl, 1989)
hebben het zogenoemde ‘Uses and Gratiﬁcationsparadigma’ gebruikt om
dit proces te beschrijven. Zij gaan ervan uit dat ontwikkelingen in het leven
(bepaalde gebeurtenissen, levenstaken, processen) leiden tot behoeften, die
vervolgens leiden tot bepaalde typen mediagebruik.
Ten tweede zijn er generationele verklaringen die ervan uitgaan dat de periode waarin mensen geboren zijn van invloed is op hun mediagebruik. De
belangrijkste aanname is dat de omstandigheden waarin een generatie opgroeit grote invloed hebben op hoe deze generatie zich later in het leven zal
gedragen. Wetenschappers beweren dat ervaringen gedurende de socialisatie en adolescentie, de zogenoemde formatieve jaren, een langdurige invloed
hebben op waarden, attitudes en gedrag in latere levensfasen (Peiser, 1999).
Deze invloed wordt ook voor mediagebruik verondersteld: generaties ontwikkelen wellicht speciﬁeke mediagebruikspatronen wanneer ze jong zijn
en zouden trouw blijven aan deze patronen gedurende hun leven (Hofmann
& Schwender, 2007; Mares & Woodard, 2006).
Deze twee soorten verklaringen of theorieën (ontwikkelingstheorieën ‘versus’ socialisatietheorieën) sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar juist
aan. Beide soorten verklaringen kunnen tegelijkertijd een rol spelen (Huysmans, De Haan & Van den Broek, 2004, p. 207). Het levensloopperspectief
houdt dan ook in dat zowel verandering als continuïteit bestudeerd wordt
gedurende de hele levensloop (bijv. Baltes, 1987; Nussbaum, Pecchioni, Baringer & Kundrat, 2002).
Uit dit literatuuroverzicht blijkt dat het levensloopperspectief helpt om het
televisiekijken van ouderen beter te begrijpen. Er wordt zowel aandacht besteed aan de relatie tussen televisiekijken en ontwikkelingen bij het ouder
worden als aan aspecten van televisiekijken die wellicht kenmerkend zijn
voor de huidige generatie ouderen. Deze werkwijze sluit aan bij het argument van Vandebosch en Eggermont (2002) dat ouderdom in communicatieonderzoek te veel bestudeerd is als een aparte en problematische levensfase: onderzoek zou niet alleen moeten kijken naar de huidige leefomstandigheden van ouderen, maar ook naar hun persoonlijke geschiedenis die
verbonden is met maatschappelijke ontwikkelingen.
Waarom kijken ouderen meer televisie dan jongere leeftijdsgroepen?
Dit artikel begon met het gegeven dat ouderen gemiddeld meer tijd besteden aan televisiekijken dan jongere leeftijdsgroepen. Dit roept allereerst de
vraag op waarom dat het geval is. Omdat al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw blijkt dat ouderen meer televisiekijken dan jongere groepen (voor
een overzicht van die empirische onderzoeken, zie Van der Goot, Been-
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tjes & Van Selm, 2006) hebben onderzoekers met betrekking tot kijktijd
vooral gedacht aan verklaringen vanuit het ontwikkelingsperspectief. Het
meest gangbare antwoord op de vraag waarom ouderen meer kijken, is dat
zij meer tijd beschikbaar hebben (Robinson, Skill & Turner, 2004) doordat
ze zijn gestopt met werken, hun activiteiten verminderen door het fysiek
ouder worden en hun sociale contacten afnemen (bijv. Comstock, Chaffee,
Katzman, McCombs & Roberts, 1978; Doolittle, 1979; Meyersohn, 1961).
Deze levensloopverklaringen komen al decennialang naar voren, en Mares
en Woodard (2006) hebben een cohortanalyse uitgevoerd om deze veronderstellingen te toetsen.
De eerste vraag die Mares en Woodard (2006) wilden beantwoorden, was of
de verschillen tussen leeftijdsgroepen inderdaad veroorzaakt worden door
leeftijd (als indicator voor levensfasen) en niet door generatieverschillen.
De onderzoekers gebruikten zes meetmomenten (1978, 1982, 1986, 1990,
1994 en 1998) van de General Social Survey, waarin respondenten in de Verenigde Staten werd gevraagd hoeveel uur ze televisiekeken op een gemiddelde dag. Mares en Woodard vonden tussen de verschillende leeftijdsgroepen verschillen in kijktijd die niet verklaard werden door cohorteffecten. De
kijktijd was gemiddeld bij 15- tot 28-jarigen, nam af bij de eindtwintigers,
dertigers en veertigers, nam geleidelijk weer toe bij de vijftigers en kijkers
van zestig jaar en ouder keken meer dan de jongere leeftijdsgroepen. Zelfs
na het controleren voor cohort, periode, sekse en opleidingsniveau bleek er
een effect te zijn van leeftijd op kijktijd. Dit kwam overeen met de verwachtingen.
Vervolgens hebben Mares en Woodard (2006) de levensloopverklaringen
getoetst die traditioneel voor de verschillen in kijktijd gegeven worden. Uit
de analyse bleek dat sommige ouderen meer televisiekijken dan jongeren
omdat ze geen baan hebben. In mindere mate kijken ouderen meer televisie
door een slechtere gezondheid of een lager inkomen. Verweduwd zijn en
andere sociale variabelen hadden geen invloed op de verschillen in kijktijd.
Verschillen op basis van ontwikkelingen in de levensloop (stoppen met werken en afnemende gezondheid) kwamen in de Verenigde Staten dus voor,
maar minder sterk en duidelijk dan in simplistische beschrijvingen wordt
voorgesteld (p. 612).
Voor Nederland kunnen vergelijkbare conclusies worden getrokken. Tijdsbestedingdata, gebaseerd op dagboeken, lieten zien dat voor elk meetmoment
tussen 1975 en 2000 mensen van 65 jaar en ouder meer televisiekeken dan
jongere leeftijdsgroepen (Huysmans, De Haan & Van den Broek, 2004: 71).
Bovendien gold voor alle meetmomenten dat gepensioneerden meer tijd besteedden aan televisiekijken dan mensen die studeerden of werkten. Deze
bevindingen leiden tot de logische conclusie dat ouderen meer kijken omdat
ze meer tijd beschikbaar hebben. Echter, en nogmaals, deze effecten zijn
kleiner dan men wellicht verwacht. Wanneer de onderzoekers controleerden
voor andere variabelen, liet de analyse zien dat leeftijd en cohort minder
invloed hadden op hoeveelheid televisiekijken en radio luisteren dan gender
en opleidingsniveau (p. 217).
Bovendien is de diversiteit in kijktijd bij de categorie 65-plussers van belang. De heterogeniteit is bij ouderen zelfs groter dan bij jongeren. Mares
en Woodard (2006) lieten zien dat kijktijden gevarieerd waren bij de jongvolwassenen, relatief homogeen waren in de volwassenheid en weer gevarieerder werden bij oudere televisiekijkers. Harwood (2007, p. 181) gaf hierbij
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als voorbeeld dat mensen van tachtig jaar en ouder bij beide uitersten van
kijktijd de grootste groep vormden: het percentage tachtigplussers dat géén
televisie keek, was hoger dan in enige andere leeftijdsgroep, terwijl het aandeel dat meer dan negen uur per dag keek hier ook hoger was dan in enige
andere groep. Mares en Woodard lieten bovendien zien dat bij de opeenvolgende levensfasen de demograﬁsche en sociale variabelen steeds minder goede voorspellers van kijktijd waren. De uitleg daarvoor is dat mensen
gedurende hun levensloop steeds meer verschillende ervaringen opdoen,
waardoor ze als het ware steeds meer uiteen gaan lopen.
Sociale functies van televisie

De volgende vraag is welke functies televisiekijken heeft in het leven van
ouderen. Om te beginnen worden hier de sociale functies behandeld, omdat
verschillende auteurs verondersteld hebben dat deze sociale functies van televisie in het bijzonder voor ouderen van belang zijn, omdat hun sociale contacten afnemen (bijv. Doolittle, 1979; Meyersohn, 1961; Schramm, 1969).
Verschillende auteurs hebben geopperd dat televisiekijken een vervanging
kan zijn voor de afgenomen sociale contacten (bijv. Bliese, 1986; Graney,
1974, 1975). Ook hier zien we het ontwikkelingsperspectief: de veronderstelling is dat ouderen veranderingen ervaren in hun sociale omstandigheden,
daarmee in hun behoeften en daarmee in hun mediagebruik. Deze ideeën
over televisie als vervanging voor sociale contacten zijn ook al decennialang
in de literatuur te vinden. Vaak lag daar de theorie van disengagement aan ten
grondslag: Cumming en Henry (1961) beschreven disengagement als een
terugtrekking van ouder wordende mensen uit hun sociale systemen. Deze
theorie wordt inmiddels als achterhaald beschouwd. De afname van sociale
contacten naarmate mensen ouder worden, wordt in empirisch onderzoek
wel gevonden, maar onderzoek geeft geen ondersteuning voor de veronderstellingen in de theorie over de aard van de afname (Carstensen, 1992). Carstensen stelde bijvoorbeeld dat het idee van emotioneel terugtrekken niet
door onderzoek gesteund wordt en dat bij ouderen emotionele relaties geluk
juist positief voorspellen. Hoewel het concept disengagement niet erg zinvol
bleek om sociale veranderingen bij het ouder worden te begrijpen, blijft de
afname van sociale contacten wel tot de vraag leiden of de sociale functies
van televisie voor ouderen van extra belang zijn.
Televisie als gezelschap

Een deel van het oudere televisiepubliek kijkt televisie omdat dat gezelschap
biedt. Dit blijkt uit zowel kwalitatief dagboek- en interviewonderzoek (Bliese,
1986; Gauntlett & Hill, 1999; Haddon, 2000; Scherer, Schneider & Gonser,
2006; Vandebosch & Eggermont, 2002; Willis, 1995) als uit kwantitatief
Uses and Gratiﬁcationsonderzoek (Davis, 1971; Davis & Westbrook, 1985;
Eggermont & Vandebosch, 2002; Korzenny & Neuendorf, 1980; Rubin &
Rubin, 1982a, 1982b). Ik zal hier een van de kwalitatieve studies toelichten
als illustratie van de bevindingen uit het kwalitatieve onderzoek tot nu toe
(voor een uitgebreidere bespreking zie Van der Goot et al., 2006). Gauntlett en Hill (1999) analyseerden het meeste materiaal, namelijk dagboeken
waarin ongeveer 140 respondenten van zestig jaar en ouder vragen over hun
televisiekijkgedrag beantwoorden; ze vulden tussen 1991 en 1996 vijftien
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dagboeken in. Op basis van deze dagboeken stelden Gauntlett en Hill vast
dat televisie voor sommige mensen functioneerde als een ‘vriend’ die de
leegte in hun sociale levens invulde. Sommige respondenten keken naar de
televisie wanneer ze alleen thuis waren. Voor ouderen van wie de partner
was overleden, kon televisie als een welkome vriend fungeren. Gauntlett en
Hill rapporteerden dat televisie een complexe rol speelde in rouwprocessen.
Enerzijds kan televisie als gezegd fungeren als een welkome vriend, maar
anderzijds herinnert televisiekijken mensen ook aan wat ze missen, waardoor het de eenzaamheid juist benadrukt. Op deze manier is televisie een
‘tweesnijdend zwaard’ met betrekking tot rouwprocessen.
De kwantitatieve U&G-onderzoeken geven ook aan dat een deel van het oudere publiek televisiekijkt om gezelschap te hebben, maar er is grote variëteit in
de gerapporteerde percentages. Het is dus onduidelijk hoeveel ouderen televisiekijken om deze reden. Het meest recente kwantitatieve U&G-onderzoek
onder ouderen is dat van Eggermont en Vandebosch (2002). Zij voerden het
onderzoek uit in België (N=284; zestig jaar en ouder) en beschreven dat 40
procent van de respondenten televisiekeek vanwege parasociaal contact.
Er zijn vier U&G-studies die ouderen met jongere leeftijdsgroepen hebben
vergeleken (Gunter, Sancho-Aldridge & Winstone, 1994; Mundorf & Brownell, 1990; Ostman & Jeffers, 1983; Rubin & Rubin, 1981). Deze studies
geven geen eenduidig beeld met betrekking tot het idee dat ouderen televisie
vaker gebruiken voor gezelschap dan jongeren. Het onderzoek van Ostman
en Jeffers is het enige waarin de statistische signiﬁcantie van correlaties tussen leeftijd en kijkmotieven werd gerapporteerd. In overeenstemming met
hun verwachting vonden deze onderzoekers in hun survey (N=140; 18 tot
87 jaar) een positieve correlatie tussen leeftijd en ‘televisiekijken om eenzaamheid tegen te gaan’ (0,18). Echter, de reden ‘Ik kijk televisie wanneer er
niemand is om mee samen te zijn of mee te praten’ liet geen correlatie met
leeftijd zien.
Televisie als onderdeel van interpersoonlijke communicatie

Een deel van de ouderen kijkt televisie omdat het gespreksonderwerpen
biedt of omdat het een activiteit is die gedeeld kan worden met anderen,
bijvoorbeeld met kleinkinderen. Dit blijkt uit zowel kwalitatief onderzoek
als kwantitatief U&G-onderzoek. Kwalitatief onderzoek (Bliese, 1986; Riggs,
1996, 1998; Willis, 1995) laat zien dat ouderen televisiekijken omdat het
gespreksonderwerpen biedt. Riggs beschreef het meest uitgebreid hoe televisie bijdroeg aan sociale interacties, in dit geval bij ouderen die leefden in
een woongemeenschap voor ouderen in de Verenigde Staten. Riggs hield
hier interviews, vormde focusgroepen en deed observaties gedurende een
periode van twee jaar. De steekproef bestond uit 26 van de 290 bewoners.
De populatie van deze gemeenschap was homogeen: blank, afkomstig uit
de hogere middenklasse en hoogopgeleid. Het onderzoek liet zien dat de
bewoners ‘hogere cultuur’-programma’s, zoals uitzendingen over de overheid en operaproducties, gebruikten als materiaal voor zinvolle gesprekken. Sommige respondenten vertelden dat ze uit zichzelf wellicht niet naar
zulke programma’s zouden kijken, maar dat ze een zekere druk voelden om
toch te kijken, opdat ze mee konden praten en sociaal zouden slagen. Ook
het samen televisiekijken kwam naar voren in enkele kwalitatieve studies
(Fouts, 1989; Gauntlett & Hill, 1999; Vandebosch & Eggermont, 2002). Zo
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beschreven Gauntlett en Hill op basis van hun dagboekonderzoek dat sommige grootouders er plezier aan beleefden om samen met hun kleinkinderen kinderprogramma’s te kijken.
De U&G-studies laten ook zien dat een deel van de ouderen televisiekijkt
omdat het gespreksonderwerpen aandraagt (Eggermont & Vandebosch,
2002; Korzenny & Neuendorf, 1980; Ostman & Jeffers, 1983; Rubin & Rubin, 1982a, 1982b). Eggermont en Vandebosch rapporteerden dat 40 procent van de oudere respondenten televisiekeek om iets te hebben om over te
praten. En Ostman en Jeffers (1983) vonden een positieve correlatie (0,24)
tussen leeftijd en televisiekijken om een onderwerp te vinden om met anderen over te praten. Items over samen televisiekijken zaten in slechts enkele U&G-studies (Gunter et al., 1994; Rubin & Rubin, 1981, 1982a, 1982b).
Deze studies gaven aan dat sociale interactie niet een heel belangrijke reden
was om televisie te kijken. Gunter (1998) stelde vast dat respondenten van
65 jaar en ouder (N=164) iets vaker dan de gehele steekproef zeiden dat ze
televisiekeken omdat anderen ook keken (respectievelijk 13% en 10%). 9
procent van de 65-plussers gaf aan televisie te kijken omdat iemand anders
keek en geïnteresseerd leek; in de gehele steekproef noemde 1 procent meer
deze reden. Er is kortom geen onderzoek dat een duidelijk verschil tussen
de leeftijdsgroepen laat zien.
Functies van televisie-inhoud

In deze sectie wordt het programma-aanbod besproken waarnaar door ouderen meer wordt gekeken dan door jongere leeftijdsgroepen. Eerst wordt
aandacht besteed aan nieuws, vervolgens aan quizzen, vriendelijke programma’s en nostalgie. Per onderdeel zal besproken worden wat de functie
ervan lijkt te zijn voor ouderen. Ook zal worden belicht of deze voorkeur te
begrijpen is in het licht van het ontwikkelingsperspectief of dat het een voorkeur is die speciﬁek lijkt te zijn voor een bepaalde generatie ouderen.
Nieuws

Ouderen kijken meer naar het televisienieuws dan jongere leeftijdsgroepen.
Dit blijkt uit onderzoek van decennia geleden (Bower, 1973; Doolittle, 1979;
Durand, Klemmack, Roff & Taylor, 1980; Hopf & Bedwell, 1970; Steiner,
1963, voor een beschrijving zie Van der Goot et al., 2006), maar ook uit het
meer recente grootschalige onderzoek dat hier besproken zal worden.
Zoals gezegd voerden Mares en Woodard (2006) een cohortanalyse uit met
data van de General Social Survey, maar alleen in 1993 werd daarin een
vraag gesteld over televisienieuws, namelijk hoe vaak de respondent naar
internationale of nationale nieuwsprogramma’s keek. De analyse liet zien
dat de positieve relatie tussen leeftijd en naar het nieuws kijken veel sterker
was dan de relatie tussen leeftijd en totale kijktijd, en dat deze relatie slechts
in beperkte mate werd beïnvloed door controles voor onder andere gender,
opleiding, gezondheid en sociaal netwerk. Ook recentere gegevens uit de
Verenigde Staten laten zien dat ouderen oververtegenwoordigd zijn bij de televisienieuwskijkers. Uit het Pew Research Center Biennial News Consumption Survey, uitgevoerd in 2008, bleek dat 74 procent van de 65-plussers de
dag tevoren het televisienieuws had gezien. Hoe jonger de leeftijdgroep was,
hoe lager het percentage. Zo had 34 procent van de 18- tot 24-jarigen het
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nieuws gezien (Pew Research Center for the People and the Press, 2008).
Voor de Europese situatie is het European Social Survey (2006) beschikbaar,
waarin respondenten gevraagd werd hoeveel tijd ze per dag besteedden aan
het kijken naar nieuws of programma’s over politiek en actualiteiten. Het
survey liet zien dat 76 procent van de 65-plussers op een gemiddelde dag
een halfuur of langer naar dergelijke programma’s keek, terwijl dat gold
voor 60 procent van de hele steekproef.
Waarom kijken ouderen meer naar televisienieuws dan jongere leeftijdsgroepen? In de literatuur komen vooral ontwikkelingsverklaringen naar voren.
Auteurs zoals Robinson et al. (2004) en Harwood (2007) concludeerden op
grond van de onderzoeksuitkomsten met betrekking tot televisienieuws dat
ouderen de voorkeur geven aan informatieve inhoud boven inhoud die meer
gericht is op entertainment. Ouderen zouden meer behoefte hebben aan
informatie dan jongere groepen, omdat ze informatie missen die ze voor
hun pensioen kregen via werk of andere kanalen (Kubey, 1980). U&G-studies
(Gunter et al., 1994; Mundorf & Brownell, 1990; Ostman & Jeffers, 1983;
Rubin & Rubin, 1981) lijken inderdaad te onderschrijven dat ouderen televisie meer gebruiken om informatie te verkrijgen dan jongeren. Zo vonden
Ostman en Jeffers een positieve correlatie tussen leeftijd en ‘Televisie leert
me dingen die ik nergens anders leer’ (0,20).
Het verschil tussen de leeftijdsgroepen met betrekking tot televisienieuws
wordt al decennialang gevonden, maar het is aannemelijk dat het de komende jaren nog groter wordt. Hier spelen generatiespeciﬁeke factoren een
rol: de huidige jongeren gaan in grotere mate over tot het nieuws volgen via
internet dan de huidige generatie ouderen (Costera Meijer, 2006; Hargreaves & Thomas, 2002).
Quizzen

Ouderen hebben een grotere voorkeur voor quizzen dan jongere leeftijdsgroepen. Dit blijkt uit een aantal studies waarin kijkcijfers zijn bestudeerd
of waarin respondenten is gevraagd naar programmavoorkeur (Gunter et al.,
1994; Hopf & Bedwell, 1970; Robinson et al., 2004; Steiner, 1963). De meest
recente analyse is die van Robinson et al. Zij concludeerden op grond van de
Amerikaanse kijkcijfers van 1997 dat 65-plussers meer naar quizzen keken
dan jongere groepen.
Ouderen geven aan dat quizzen hen helpen om hun cognitieve vaardigheden
te testen en aan te scherpen (Bliese, 1986; Vandebosch & Eggermont, 2002;
Willis, 1995). Op basis van de diepte-interviews in hun onderzoek concludeerden Vandebosch en Eggermont dat sommige ouderen media gebruiken
om mentale achteruitgang tegen te gaan, bijvoorbeeld door hun algemene
kennis te testen door thuis mee te spelen met quizzen. Oudere kijkers gebruiken niet alleen quizzen om hun cognitieve vaardigheden te testen en
op peil te houden. Ze testen bijvoorbeeld ook hun kritische vaardigheden
door op een geïnformeerde en kritische manier met actualiteiten om te gaan
(Gauntlett & Hill, 1999) en door talen te leren met behulp van buitenlandse
televisieprogramma’s (Vandebosch & Eggermont). Een U&G-onderzoek dat
een item had opgenomen over ‘het kijken van televisie om de geest in vorm
te houden’, liet zien dat 65 procent van de respondenten (N=284; 60 jaar en
ouder) televisiekeek om deze reden (Eggermont & Vandebosch, 2002).
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Vriendelijke programma’s

De term vriendelijkheid (‘gentleness’) werd gebruikt door Gauntlett en Hill
(1999) om de favoriete programma’s van ouderen (in Groot-Brittannië) te
karakteriseren. Het viel hen op dat deze programma’s een soort van vriendelijkheid deelden. Ze bevatten weinig geweld, seks en vloeken en ze hadden
vaak lichte, prettige thema’s. Ook andere studies hebben laten zien dat ouderen van opgewekte programma’s houden (Hajjar, 1998) en niet van seks en
geweld op televisie (Bliese, 1986; Davis, 1971; Riggs, 1998; Tulloch, 1989).
Een recent onderzoek dat hierbij aansluit, hoewel het over leeftijdsverschillen in ﬁlmvoorkeuren gaat, is dat van Mares, Oliver en Cantor (2008). Oudere mensen (vijftig jaar en ouder) gaven aan meer belangstelling te hebben
voor hartverwarmende en opgewekte inhoud dan volwassenen (26 tot 49
jaar) en jongvolwassenen (18 tot 25 jaar). De jongvolwassenen gaven vaker
aan belangstelling te hebben voor ﬁlms waar ze verdrietig of bang van werden, en ze voelen zich meer aangetrokken tot ﬁlms met een donkere, gewelddadige, beangstigende of verdrietige inhoud.
Mares et al. argumenteerden dat de leeftijdsverschillen in voorkeuren een
gevolg zijn van ontwikkelingsprocessen. Hun idee is dat affectieve voorkeuren verbonden zijn met levenstaken waar individuen op verschillende
momenten gedurende hun levensloop mee geconfronteerd worden. Ter
ondersteuning van deze argumentatie gebruikten ze de socio-emotionele
selectiviteitstheorie (Carstensen) en het werk van Arnett over de ‘emerging
adulthood’ ofwel de jongvolwassenheid. De socio-emotionele selectiviteitstheorie houdt in dat mensen naarmate ze ouder worden tijd meer gaan zien
als beperkt, wat hun het gevoel geeft dat het leven te kort is om te verspillen aan onnodige onprettige ervaringen (bijv. Carstensen, Fung & Charles,
2003). De jongvolwassenheid daarentegen is een periode van het bewust
verkennen van emoties, persoonlijkheid en levenservaringen, inclusief gevaarlijke, opwindende ervaringen (Arnett, 2000). Het ligt daarmee in de lijn
der verwachting dat ouderen een voorkeur hebben voor vriendelijke, warme
programma’s, terwijl jongeren zich aangetrokken voelen tot programma’s
of ﬁlms die de mogelijkheid bieden om gevaar, verdriet en ellende mee te
maken.
Nostalgie

Enkele kwalitatieve onderzoeken laten zien dat ouderen zich aangetrokken
voelen tot televisieﬁctie die een band heeft met het verleden (Gauntlett &
Hill, 1999; Riggs, 1998; Vandebosch & Eggermont, 2002; Willis, 1995). Een
gevoel van nostalgie kwam naar voren in veel dagboeken in het onderzoek
van Gauntlett en Hill. Het verlangen van respondenten leek niet alleen verband te houden met deze programma’s, maar leek zich ook uit te strekken
naar de periode die in de programma’s gerepresenteerd werd. Respondenten hadden het gevoel dat de wereld vroeger ﬁjner was. Op een vergelijkbare
manier beschreven Vandebosch en Eggermont dat ouderen in België geïnteresseerd waren in ﬁctie over het plattelandsleven in de eerste helft van de
twintigste eeuw en in programma’s met Duitse volksmuziek.
Tot nu toe is er geen empirisch onderzoek gedaan waarin een vergelijking
wordt gemaakt tussen leeftijdsgroepen in hun voorkeur voor nostalgische
programma’s. Wat dat betreft is het dus niet mogelijk om te zeggen of nos-
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talgie voor ouderen belangrijker is of een andere functie heeft dan voor jongeren. Gauntlett en Hill (1999) veronderstelden echter wel dat de voorkeur
voor nostalgie te maken heeft met het ouder worden. Ouderen zouden graag
herinneringen ophalen aan hun jeugd. Gaunlett en Hill verwezen daarbij
naar Coleman (1991), die schreef dat het ophalen van herinneringen aan het
verleden bijdraagt aan het handhaven van de identiteit en de zelfwaardering
tijdens het ouder worden.
Conclusies en discussie
Het doel van dit artikel was een overzicht te geven van wat er bekend is over
televisie in het leven van ouderen. Er is hierbij nadruk gelegd op de verschillen tussen ouderen en jongere leeftijdsgroepen. Een levensloopperspectief
is toegepast om de verschillen tussen leeftijdsgroepen te kunnen begrijpen:
daardoor is er zowel aandacht voor ontwikkelingen gedurende de levensloop
als voor omstandigheden die kenmerkend zijn voor een bepaalde generatie.
Ik zal de voornaamste conclusies hier weergeven.
Kijktijd

Ouderen besteden meer tijd aan televisiekijken dan jongere leeftijdsgroepen. Dit verschil in kijktijd blijkt al decennialang uit onderzoek, daarom
ligt de nadruk hier op ontwikkelingsverklaringen. In overeenstemming met
die verklaringen laten cohortanalyses zien dat ouderen gemiddeld iets meer
televisiekijken dan jongeren doordat ze geen werk hebben en in mindere
mate doordat ze minder gezond zijn. De levensloopverklaringen zijn dus
in het empirisch materiaal terug te vinden, maar minder duidelijk dan men
wellicht zou verwachten: de verschillen tussen de levensfasen zijn niet zo
zwart-wit als vaak gedacht wordt. Mares en Woodard (2006) concluderen
dat de meeste discussies over de vraag waarom ouderen meer televisiekijken zich richten op verschillen in de gemiddelde kijktijd en vervolgens
verklaringen bieden op grond van sociale, gezondheids- en demograﬁsche
omstandigheden, terwijl het volgens hen belangrijker is om te beschrijven
dat de opeenstapeling van ervaringen gedurende de levensloop leidt tot een
steeds heterogenere populatie.
Als we het hebben over generatiespeciﬁeke invloeden op kijktijd, dan moet
opgemerkt worden dat het aannemelijk lijkt dat het verschil in kijktijd tussen de huidige generaties ouderen en jongeren nog groter zal worden, omdat de huidige generatie jongeren in grotere mate dan ouderen steeds meer
televisieactiviteiten onderneemt via internet (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2009).
Sociale functies

Een deel van de ouderen kijkt televisie omdat het gezelschap biedt en omdat
het onderdeel kan zijn van interpersoonlijke communicatie. De veronderstelling in de literatuur is dat televisie als gezelschap voor ouderen belangrijker zou zijn dan voor jongere mensen, omdat ouderen te maken hebben
met verliezen in hun sociaal netwerk. Dit idee wordt echter niet ondersteund door empirisch onderzoek. Over de verschillen tussen leeftijdsgroepen weten we niet veel, dus de vragen vanuit het levensloopperspectief blij-
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ven grotendeels onbeantwoord. Empirisch onderzoek laat zien dat een deel
van de ouderen televisiekijkt voor gezelschap, maar het is niet duidelijk voor
hoeveel ouderen en voor welke ouderen dat geldt.
Televisie-inhoud

Er is een aantal verschillen tussen leeftijdsgroepen gevonden bij de programmavoorkeuren. Het scala van mediagebruik en de functies ervan is
hetzelfde voor alle leeftijdsgroepen (bijv. Bliese, 1986); het is niet zo dat
ouderen de media opeens heel anders gaan gebruiken. Maar er is wel verschil in het beláng van bepaalde functies of er ligt meer nadruk op bepaalde voorkeuren: ouderen kijken meer naar nieuws en quizzen dan jongere
leeftijdsgroepen; televisiekijken vanwege de informatie lijkt voor ouderen
van meer belang dan voor jongeren; ouderen kijken bovendien liever naar
‘vriendelijke’ programma’s dan jongeren en sommige ouderen hebben
behoefte aan nostalgie.
Er zijn vooral ontwikkelingsverklaringen gegeven voor de gevonden leeftijdsverschillen. Ouderen zouden meer behoefte hebben aan informatie,
omdat ze minder de kans hebben om via het werk informatie tot zich te
nemen. Daarnaast zou cognitieve stimulatie voor hen van meer belang zijn,
omdat ze in het dagelijks leven minder intellectuele uitdaging hebben (Willis, 1995) of vanwege angst voor vergeetachtigheid. Daarnaast zijn hun programmavoorkeuren in verband gebracht met hun emotionele ontwikkeling:
ouderen zouden meer op zoek zijn naar het prettig doorbrengen van de tijd,
waardoor ze een voorkeur hebben voor vriendelijke programma’s. Tot slot
zou nostalgie in het bijzonder voor ouderen een functie hebben, doordat het
zich herinneren van vroeger een onderdeel is van het onderhouden van de
identiteit bij het ouder worden.
Generationele invloeden kunnen ook een rol spelen bij de gevonden verschillen tussen de leeftijdsgroepen. Met name bij nieuws is dit aannemelijk: terwijl de huidige generatie ouderen het televisienieuws ziet als een belangrijke bron van nieuws, verschuift bij de huidige generatie jongeren het
nieuwsgebruik steeds meer naar internet.
Onderzoeksagenda

Binnen de communicatiewetenschap wordt helaas vrij weinig onderzoek
gedaan naar ouderen en televisiekijken en er zijn dus ook nog vele vragen
te beantwoorden. Ik noem er hier slechts enkele. Ten eerste is er weinig
inzicht in hoe televisie een rol speelt in aanpassingen aan veranderingen
in het latere leven en in hoe ouderen een veranderend televisiekijkpatroon
beleven. Bijvoorbeeld: hoe beleven mensen de toename in televisiekijken na
het stoppen met werken? Hebben mensen het gevoel dat ze eindelijk tijd
hebben om de dingen te doen waar ze echt zin in hebben of kijken ze televisie bij gebrek aan beter? Een ander voorbeeld is de rol van televisiekijken na
het verlies van de partner. Enkele kwalitatieve onderzoeken hebben er al op
gewezen dat televisie gezelschap kan bieden in dergelijke situaties, maar de
vraag is hoe het televisiekijken verder verandert bij de overgang van samen
naar alleen wonen. Kwalitatieve studies zijn nodig om dergelijke vragen te
beantwoorden.
Ten tweede bieden vanuit het ontwikkelingsperspectief met name de sug-
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gesties over de emotionele ontwikkeling en over nostalgie interessante aanknopingspunten. Onderzoek naar verschillen tussen leeftijdsgroepen in reacties op vriendelijke en nostalgische televisieprogramma’s zou empirische
ondersteuning kunnen geven aan de veronderstelling dat ouderen vanwege
hun speciﬁeke levenstaken meer behoefte hebben aan vriendelijke programma’s dan jongeren en dat nostalgie een andere functie voor hen heeft.
Tot slot zou om inzicht te krijgen in zowel de ontwikkeling van mediagebruik gedurende de levensloop als in de generationele invloeden informatie
beschikbaar moeten zijn over het mediagebruik van verschillende generaties van hun kindertijd tot de ouderdom. Tot nu toe zijn slechts enkele cohortanalyses uitgevoerd en daarin was slechts een beperkte meting van televisiekijken beschikbaar. Wanneer onderzoekers dergelijke cohortanalyses
vergelijken met surveys, experimenten en kwalitatief onderzoek waarin een
vergelijking tussen leeftijdsgroepen en media wordt gemaakt, dan draagt dit
bij aan een beter begrip van mediagebruik vanuit een levensloopperspectief.
Interessant zou zijn om te zien wat er gebeurt met hun televisiekijkgedrag
en internetgebruik wanneer de babyboomers ouder worden en wat er met
het mediagebruik van de huidige jongeren gebeurt wanneer ze de verschillende levensfasen doorlopen.
Noten
1

Dit artikel is deels gebaseerd op het proefschrift Television viewing in the lives of older adults
(2009).
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Abstract
Margot van der Goot
Television viewing in the lives of older adults:
a literature review
The aim of this article is to provide an overview
of research on television in the lives of older
adults. A life-span perspective on media use is
applied to understand the differences between
older adults and younger age-groups in their
television viewing. The review shows that some
older people watch more television than younger
adults because they do not have a paid job, and
to a lesser extent because of poorer health. Here,

maturational differences occur, but less strongly
than simplistic descriptions suggest (Mares &
Woodard, 2006). In addition, several authors
have suggested that television has a special social function for older adults because their social
contacts diminish. However, empirical research
does not provide support for these ideas. Finally, research has shown that older adults watch
more news, quiz shows, and gentle programs
than younger people, and nostalgia may have a
special function for them. Mainly maturational
explanations have been offered for these differences in content preferences.
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