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ABSTRACT 
 

De laatste twintig jaar werd het medialandschap in grote mate gekenmerkt door technologische en 

economische ontwikkelingen die onder meer gepaard gingen met de opkomst van nieuwe tv-

diensten, waaronder zowel legale als illegale streamingdiensten (Broeders et al., 2006). Het illegaal 

verspreiden van content heeft echter een negatieve impact op de entertainmentindustrie (Cox & 

Collins, 2014), wat zich in de filmindustrie onder meer uit in een forse omzetdaling (Kouwenhoven, 

2014). Niet alleen deze financiële impact maar ook het feit dat massamedia een invloedrijke rol 

spelen in de maatschappij (Bandura, 2001) leiden tot de noodzaak om inzicht te krijgen in de 

onderliggende drijfveren van mediagebruik. Deze studie heeft specifiek betrekking op de video-on-

demanddienst Netflix en onderzoekt aan de hand van het New Model of Media Attendance van 

LaRose en Eastin (2004) het effect van verschillende mogelijke drijfveren op het gebruik van dit 

platform. Een online survey werd ingevuld door 339 Vlaamse respondenten van 18 tot en met 26 

jaar. Uit de analyses aan de hand van structural equation modeling is gebleken dat habit strength 

het grootste directe effect heeft op Netflix-gebruik. Daarnaast heeft deficient self-regulation 

eveneens een rechtstreekse invloed op het gebruik van Netflix. Onze aangepaste versie van het 

New Model of Media Attendance verklaart 29% van de variantie in Netflix-gebruik.  

  



 
 

  



 

1 
 

INHOUDSTAFEL 
 

INLEIDING ............................................................................................................................ 3 

LITERATUURSTUDIE .......................................................................................................... 5 

1. Introductie: online videocontent en Netflix.......................................................................... 5 

2. Mogelijke drijfveren ................................................................................................................ 6 

3. Theoretische modellen ........................................................................................................... 8 

3.1. Uses & Gratifications .......................................................................................................... 8 

3.2. Social Cognitive Theory ..................................................................................................... 9 

3.3. New Model of Media Attendance ..................................................................................... 10 

4. Concepten uit het NMMA ..................................................................................................... 11 

4.1. Experience ........................................................................................................................ 11 

4.2. Self-efficacy ...................................................................................................................... 11 

4.3. Habit strength ................................................................................................................... 12 

4.4. Deficient self-regulation .................................................................................................... 13 

4.5. Expected outcomes .......................................................................................................... 13 

4.5.1. Novel sensory outcomes .................................................................................................. 14 

4.5.2. Social outcomes ............................................................................................................... 14 

4.5.3. Activity outcomes .............................................................................................................. 15 

4.5.4. Monetary outcomes .......................................................................................................... 15 

4.5.5. Self-reactive outcomes ..................................................................................................... 16 

4.5.6. Status outcomes ............................................................................................................... 16 

4.6. Mediagebruik .................................................................................................................... 16 

METHODOLOGIE ................................................................................................................18 

1. Doelstelling en onderzoeksvraag ....................................................................................... 18 

2. Onderzoeksopzet .................................................................................................................. 18 

2.1. Onderzoeksmethode ........................................................................................................ 18 

2.2. Respondenten .................................................................................................................. 18 

2.3. Meetinstrumenten ............................................................................................................. 19 

2.3.1. Experience ........................................................................................................................ 19 

2.3.2. Self-efficacy ...................................................................................................................... 19 

2.3.3. Habit strength ................................................................................................................... 19 

2.3.4. Deficient self-regulation .................................................................................................... 19 

2.3.5. Expected outcomes .......................................................................................................... 20 

2.3.6. Netflix-gebruik ................................................................................................................... 21 

2.4. Procedure ......................................................................................................................... 21 

2.5. Analyse ............................................................................................................................. 22 



2 
 

3. Pretest .................................................................................................................................... 23 

4. Datacleaning .......................................................................................................................... 23 

RESULTATEN .....................................................................................................................24 

1. Steekproefomschrijving ....................................................................................................... 24 

1.1. Demografische gegevens ................................................................................................. 24 

1.2. Netflix-abonnement .......................................................................................................... 25 

1.3. Netflix-gebruik ................................................................................................................... 27 

2. Interne betrouwbaarheid ...................................................................................................... 28 

3. Drijfveren om Netflix te gebruiken ...................................................................................... 29 

3.1. Self-efficacy ...................................................................................................................... 30 

3.2. Habit strength ................................................................................................................... 30 

3.3. Deficient self-regulation .................................................................................................... 31 

3.4. Expected outcomes .......................................................................................................... 32 

3.4.1. Novel sensory outcomes .................................................................................................. 32 

3.4.2. Activity outcomes .............................................................................................................. 33 

3.4.3. Gain outcomes .................................................................................................................. 34 

3.4.4. Self-reactive outcomes ..................................................................................................... 34 

3.4.5. Status outcomes ............................................................................................................... 35 

4. Structural Equation Modeling .............................................................................................. 36 

4.1. Model fit ............................................................................................................................ 37 

4.2. Resultaten ........................................................................................................................ 40 

CONCLUSIE EN DISCUSSIE ..............................................................................................43 

BEPERKINGEN ...................................................................................................................45 

IMPLICATIES EN SUGGESTIES VOOR TOEKOMSTIG ONDERZOEK .............................46 

BIBLIOGRAFIE ....................................................................................................................47 

APPENDIX ...........................................................................................................................54 

1. Vragenlijst .............................................................................................................................. 54 

2. Analyses ................................................................................................................................ 59 

 
 

  



 

3 
 

INLEIDING 
 

Het televisielandschap is de laatste jaren onderworpen geweest aan een resem technologische, 

economische en politieke ontwikkelingen. Zo zorgden digitalisering, technologische convergentie 

en globalisering voor een enorme toename aan content, een veelheid aan kanalen en toestellen 

en het feit dat mensen niet langer afhankelijk zijn van hun televisietoestel om audiovisuele content 

te kunnen consumeren (Broeders et al., 2006; Gunter, 2010). Om tegemoet te komen aan de 

behoefte om onafhankelijk van tijd en ruimte content te consumeren, zoeken consumenten in 

toenemende mate hun toevlucht tot het streamen of downloaden van content via het internet 

(Barkhuus, 2009). Er bestaan enerzijds over-the-topdiensten via dewelke men op legale wijze films 

en series kan afhalen of bekijken (zoals Netflix, Hulu en iTunes), maar anderzijds is er ook de 

problematiek van piraterij, een illegale vorm van file sharing waarbij entertainmentcontent zonder 

toestemming wordt verspreid (Cox & Collins, 2014). De financiële impact van online piraterij op de 

entertainmentindustrie, en bijgevolg op de economie in het algemeen, is enorm. Zo verliest de 

Nederlandse filmindustrie jaarlijks naar schatting minstens 78 miljoen euro omzet als gevolg van 

piraterij (Kouwenhoven, 2014). We constateren dat online piraterij in België eveneens ingeburgerd 

is. Vlamingen vertonen een opvallend gedrag voor wat betreft het downloaden van films en series. 

Dat blijkt onder meer uit een onderzoek van iMinds (2016), dat vaststelt dat in 2016 22,5% van de 

Vlamingen hoofdzakelijk op illegale wijze content streamt, en 37,7% op illegale wijze content 

downloadt. Deze percentages zijn echter significant gedaald in vergelijking met het jaar 2015, wat 

gepaard ging met een significante stijging in het aantal Vlamingen dat hoofdzakelijk op legale wijze 

streamt of downloadt. Het fenomeen van piraterij vormt hoe dan ook een moeilijk vraagstuk voor 

zowel overheden en beleidsmakers als de industrie zelf (Cox & Collins, 2014). Daarom vinden we 

het relevant om inzicht te krijgen in de motivaties om online via legale diensten (hier: Netflix) 

audiovisuele content te consumeren. 

De toevlucht tot het internet om al dan niet legaal films en series te bekijken gaat bovendien 

gepaard met een toenemende mate aan cord-cutting. Dit betekent dat consumenten hun tv-

abonnement opzeggen om zich te wenden tot gratis alternatieven, over-the-topdiensten of zelfs 

piraterij (Strangelove, 2015). Dit cord-cutting gedrag verschilt echter van land tot land. Vlamingen 

vormen in dit opzicht een bijzonder interessante doelgroep om te onderzoeken, aangezien de 

Vlaamse regio gedomineerd wordt door kabeltelevisie: meer dan 95% van de Vlaamse 

huishoudens beschikt over een kabelinfrastructuur (Baccarne et al., 2013). Bovendien bekijkt 

73,2% van de Vlamingen die wekelijks gebruik maken van Netflix ook nog ‘gewone’ tv-content, 

hetzij live hetzij op een later tijdstip (iMinds, 2016). Het zijn overigens vooral jongere mensen die 

hun abonnement opzeggen om over te schakelen naar het internet als bron voor audiovisuele 

content (Baccarne et al., 2013). Dit wordt bevestigd door cijfers uit een onderzoek van iMinds 

(2016) waaruit blijkt dat 51,5% van de jongeren tussen 15 en 19 jaar en 35% van de jongeren 

tussen 20 en 29 jaar uitsluitend gebruik maakt van Netflix voor het bekijken van audiovisuele 

content. Jongeren vormen bijgevolg een uiterst interessant onderzoeksobject. Daarenboven gaan 

jongeren door hun hoge mate van media literacy op een andere manier om met media en nemen 

ze sneller verschillende mediatechnologieën op (Henkel et al., 2016). Om deze redenen focussen 

we ons voor dit onderzoek op Vlaamse jongeren van 18 tot en met 26 jaar.  

Verder spelen massamedia een invloedrijke rol in de maatschappij, wat het belang aanduidt van 

onderzoek naar de achterliggende mechanismen van mediagebruik (Bandura, 2001). Daarbij 

aansluitend kan het bestuderen van de redenen waarom mensen nieuwe technologieën gebruiken 

onderzoekers helpen bij het achterhalen van de impact die deze technologieën bijgevolg kunnen 

hebben op de maatschappij (Charney & Greenberg, 2002). Er is reeds heel wat onderzoek gedaan 
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naar betalingsbereidheid en motivaties om content te consumeren. Pas sinds enkele decennia 

focussen dergelijke studies ook op het internet zelf en de online producten die het met zich mee 

brengt. Zo zijn er tal van onderzoeken die de onderliggende motivaties om te betalen voor online 

content in het algemeen (Lin, 1999; Dou, 2004, Wang et al., 2005), software (Hsu & Shiue, 2008; 

Alleyne et al., 2015), online nieuws (Goyanes, 2014; Siakalli et al., 2015), digitale muziek 

(Bhattacharjee et al., 2003; Regner & Barria, 2009) en online games (Gainsbury et al., 2016) 

bestuderen. Ook werd reeds gefocust op drijfveren om al dan niet te betalen voor online 

audiovisuele content, hetzij in mindere mate en vaak op kwalitatieve wijze (O’Hara et al., 2007; 

Matrix, 2014; Henkel et al., 2016). 

We zullen de motivaties om gebruik te maken van Netflix benaderen vanuit het New Model of Media 

Attendance van LaRose en Eastin (2004). Dit model werd oorspronkelijk ontwikkeld en getest in 

de context van het internet en verklaart 42% van de variantie in internetgebruik. Het New Model of 

Media Attendance is echter nog niet toegepast in de specifieke context van online platformen die 

audiovisuele content aanbieden. Onze onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘Wat zijn de drijfveren van 

Vlaamse jongeren tussen 18 en 26 jaar om Netflix te gebruiken?’. We trachten deze vraag te 

beantwoorden door de concepten uit het NMMA te bevragen in een online surveyonderzoek.  
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LITERATUURSTUDIE 
 

1. Introductie: online videocontent en Netflix 
 

Een belangrijke evolutie die reeds in de inleiding werd aangehaald, is dat de consument zich in 

toenemende mate tot het internet wendt om, al dan niet op legale wijze, content te consumeren. 

Orgad (2009) onderscheidt vier aspecten om deze nieuwe vorm van tv-kijken te omschrijven. Het 

eerste typerende element is ‘TV in your pocket’, dat duidt op de toegenomen 

personalisatiemogelijkheden van televisie. Zo zijn gebruikers tegenwoordig in staat om content op 

hun eigen persoonlijke schermen en op een locatie naar keuze te bekijken. Het tweede element 

‘TV anytime, anywhere’ uit zich in de loskoppeling van tijd en ruimte om content te consumeren. 

Ten derde wordt ook het concept ‘TV on the go’ aangehaald om de gefragmenteerde aard van het 

nieuwe tv-kijken te beschrijven. Dit betekent dat gebruikers in staat zijn om telkens gedurende een 

korte tijd content te consumeren, bijvoorbeeld op de trein of tijdens de pauze op het werk. Het 

laatste aspect dat typerend is voor het nieuwe tv-kijken is ‘enhanced TV’. Dit concept duidt op het 

interactieve karakter van tv-kijken, dat onder meer bestaat uit een toegenomen controle over de 

content en de opkomst van user-generated content.   

Er bestaan verschillende soorten diensten en platformen die online videocontent aanbieden. 

Volgens Frieden (2012) kunnen deze worden ingedeeld in drie types. Ten eerste heeft hij het over 

illegale content die door middel van peer-to-peernetwerken (zoals BitTorrent) verkregen wordt. Het 

verspreiden van dergelijke content druist in tegen de wetten van intellectuele eigendom en is 

bijgevolg strafbaar. Ten tweede bestaan er websites en platformen die fungeren als tussenschakel 

om op legale wijze videocontent aan te bieden (zoals Netflix en Hulu of YouTube voor user-

generated content). Het laatste type bestaat uit de televisiezenders die zelf hun content online ter 

beschikking stellen, bijvoorbeeld via de eigen website. 

Door de verscheidenheid aan en de complexiteit van de verschillende soorten online kanalen en 

types audiovisuele content, richten wij ons voor dit onderzoek uitsluitend op legale over-the-

topdiensten en meer specifiek op de legale video-on-demanddienst Netflix, die zowel 

documentaires en films als series aanbiedt aan zijn abonnees (Netflix, 2017a). Ter verduidelijking 

wordt video-on-demand (VOD) gedefinieerd als een techniek die gebruikers de mogelijkheid biedt 

om gewenste content op eender welk moment en eender welke locatie te bekijken, wat betekent 

dat content, tijd en plaats in tegenstelling tot de traditionele televisie niet langer van elkaar 

afhankelijk zijn (Van den Broeck et al., 2007). Het bedrijf Netflix werd in 1997 opgericht als een 

online verhuurdienst van dvd’s. Tien jaar later introduceerde Netflix een VOD-dienst waarmee 

gebruikers rechtstreeks op hun computer content konden bekijken (Jenner, 2016). In de 

daaropvolgende jaren zijn daar heel wat toestellen aan toegevoegd, waardoor Netflix tegenwoordig 

op vrijwel elk apparaat met een internetverbinding kan worden gebruikt (Netflix, 2017b). Naast een 

dvd-abonnement dat uitsluitend in de VS beschikbaar is, biedt Netflix (behalve de gratis 

proefmaand) nog drie andere abonnementen aan, namelijk het basic abonnement waarmee 

content op één scherm in standaardkwaliteit kan worden gestreamd, het standaardabonnement 

waarmee content op twee schermen tegelijk in hoge kwaliteit kan worden bekeken en ten slotte 

het premiumabonnement voor vier schermen met de optie om content in ultrahoge kwaliteit te 

streamen (Netflix, 2017b). Net zoals in de beginjaren bestaat ook vandaag het grootste deel van 

de activiteiten van Netflix uit het aanbieden van content die eerder in de bioscoop of op televisie te 

zien was. Netflix stapt tegenwoordig echter vaak af van dit businessmodel door zelf content te 

produceren, namelijk de zogenoemde ‘Netflix Originals’, waarvan ‘Orange Is the New Black’ en 

‘House of Cards’ bekende voorbeelden zijn (Jenner, 2016). 
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Netflix is momenteel in meer dan 190 landen beschikbaar (Netflix, 2017c). In de Verenigde Staten 

zijn Netflix en Hulu de marktleiders binnen het over-the-toplandschap. Netflix is er de grootste bron 

van internetverkeer, met reeds in 2011 een gebruik van 29,7% van het downstream internetverkeer 

(Adhikari et al., 2015). Netflix is gedurende een lange tijd vooral populair geweest binnen de VS, 

maar in het tweede kwartaal van 2015 was 75% van de nieuwe abonnees afkomstig van buiten de 

VS (Gruenwedel, 2015). In het vierde kwartaal van 2016 had Netflix wereldwijd meer dan 89 miljoen 

betalende abonnees en mocht het bedrijf een groei in abonnees van ruim 25% optekenen in 

vergelijking met het vierde kwartaal van 2015 (Netflix, 2017d). Na het eerste kwartaal van 2017 

werd voorspeld dat in het komende kwartaal de kaap van 100 miljoen abonnees zal worden 

overschreden (Netflix, 2017e). Het voorgaande maakt duidelijk dat Netflix niet enkel binnen de VS, 

maar in toenemende mate ook in andere delen van de wereld een sterk groeiende speler is in het 

over-the-toplandschap.  

In september 2014 werd Netflix ook beschikbaar in België (Hoelck & Ballon, 2016). Volgens een 

studie van iMinds (2016) hadden in 2016 ongeveer drie op de tien Vlamingen toegang tot een VOD-

dienst, waarvan het in 14,5% van de gevallen om een Netflix-abonnement ging. Opvallend is dat 

dergelijke diensten de traditionele televisie in ons land niet lijken te kannibaliseren (cfr. supra). In 

tegenstelling tot in de VS, wordt Netflix in België eerder gezien als een aanvullende dienst, onder 

meer omdat internationale over-the-topplatformen vaak geen toegang hebben tot Belgische 

content (Hoelck & Ballon, 2016). Het is pas wanneer twee diensten elkaar overlappen, bijvoorbeeld 

Netflix en Play More (een extra betaalpakket voor films en series), dat gebruikers beslissen om hun 

abonnement bij een van de diensten stop te zetten (iMinds, 2015). Daarnaast is er nog een andere 

reden om ons in de huidige studie specifiek te focussen op Netflix. Het platform wordt in grote mate 

gekarakteriseerd door de vier concepten van het nieuwe tv-kijken zoals beschreven door Orgad 

(2009) (cfr. supra) en is bijgevolg een uitstekend voorbeeld om de veranderde manier van tv-kijken 

te illustreren. Op de homepage van de officiële website van Netflix wordt de aard van de dienst dan 

ook als volgt beschreven: “Kijk series en films wanneer je wilt, waar je wilt - helemaal aangepast 

aan jouw kijkvoorkeuren”. Volgens een onderzoek van iMinds (2015) die de impact van Netflix een 

half jaar na zijn introductie bestudeerde, is een van de grootste troeven van het platform de 

flexibiliteit: abonnees kunnen waar en wanneer ze willen en op gelijk welk toestel films en series 

bekijken. Bovendien is het platform gemakkelijk te bedienen. De volgende paragraaf gaat dieper 

in op de mogelijke motivaties om gebruik te maken van een online platform voor het bekijken van 

audiovisuele content. 

2. Mogelijke drijfveren 
 

Er is reeds heel wat onderzoek uitgevoerd omtrent de motivaties om enerzijds tv te kijken en 

anderzijds verschillende soorten online content te consumeren. Teneinde een overzicht te krijgen 

van welke motivaties in de context van de huidige studie van belang kunnen zijn, bespreken we 

hierna enkele kenmerken van zowel de traditionele televisie als online platformen die mogelijk een 

motivatie vormen om content via VOD te consumeren. 

Een eerste mogelijke reden om content te bekijken is gewoontegedrag. Zo maakt televisiekijken 

voor veel mensen deel uit van hun dagelijkse routine (Simons, 2007; Barkhuus & Brown, 2009; 

Abreu et al., 2013). Het medium zou namelijk voor structuur en stabiliteit zorgen in het leven (Van 

den Broeck et al., 2007). Hoewel de komst van nieuwe technologieën mensen in staat stelt om 

content op eender welk moment te bekijken, blijkt de activiteit van het televisiekijken op zich vaak 

belangrijker dan de content die bekeken wordt (Bauwens, 2002; Van den Broeck et al., 2007; 

Rudström et al., 2009). Uit het onderzoek van Simons (2007) blijkt eveneens dat tv-kijken als 

gewoontegedrag zich vaak onbewust voordoet, wat inhoudt dat kijkers puur uit gewoonte het 

uitzendschema volgen, met als doel zich te ontspannen en niet te lang stil te staan bij de content 
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zelf. Ook in de online context blijkt gewoontegedrag een drijfveer voor online consumptie te zijn 

(Ye et al., 2004; Wang et al., 2005). We kunnen uit het voorgaande besluiten dat gewoontegedrag 

zowel bij traditionele als online televisie een belangrijke drijfveer vormt om content te bekijken. 

Een tweede motiverende factor die in de context van VOD aan bod komt, is de flexibiliteit die 

gepaard gaat met het gebruik van dergelijke diensten. Simons (2007) beschrijft hoe gebruikers 

dankzij VOD in staat zijn om gewenste content onafhankelijk van tijd en ruimte te consumeren (cfr. 

supra). Ook Van den Broeck et al. (2007) beschrijven flexibiliteit aan de hand van de drie dimensies 

tijd, ruimte en content. Zo biedt VOD aan gebruikers de mogelijkheid om hun eigen tijd in te delen, 

content door middel van meerdere schermen op verschillende plaatsen te consumeren en ten slotte 

zelf te beslissen over welke content ze willen bekijken (cfr. infra). O’Hara et al. (2007) bespreken 

in hun onderzoek over mobiele videoconsumptie eveneens de behoefte aan flexibiliteit waaraan 

VOD op verschillende manieren tegemoet kan komen, zoals via de optie om content via 

verschillende schermen te bekijken en om de consumptie van content uit te stellen tot een moment 

waarop het niet overlapt met andere activiteiten. Daarnaast stelt het flexibele karakter van VOD de 

gebruikers in staat om content op hun eigen tempo te bekijken (Simons, 2007).  

Ten derde kan controle over de content eveneens als een motiverende factor worden beschouwd. 

Dankzij VOD zijn gebruikers niet enkel in staat om te kiezen waar en wanneer content wordt 

geconsumeerd (cfr. supra), maar ze kunnen eveneens beslissen welke content ze wensen te 

bekijken (Simons, 2007; Van den Broeck et al., 2007; Rudström et al., 2009). Controle over content 

betekent dat kijkers niet langer beperkt zijn tot de content die door de tv-zenders wordt 

voorgeschoteld, maar dat ze zelf de gewenste content kunnen selecteren (Matrix, 2014). Door 

onder meer enkel de gewenste content te bekijken en de optie om reclame door te spoelen, kan 

controle over de content via VOD uiteindelijk tot tijdsbesparing en minder irritatie leiden (Simons, 

2007; Van den Broeck et al., 2007). Daarnaast vinden gebruikers van VOD het ook belangrijk dat 

ze geen enkele aflevering van bepaalde series missen of dat ze op één avond meerdere 

afleveringen na elkaar kunnen bekijken, iets wat met de traditionele uitzendschema’s evenmin 

mogelijk is (Barkhuus & Brown, 2009). 

Ten vierde kan ook het sociale aspect van televisiekijken een drijfveer vormen. Een eerste 

belangrijk sociaal element is het bekijken van content in het gezelschap van andere mensen (Van 

den Broeck et al., 2007; Rudström et al., 2009; Barkhuus & Brown, 2009). Hierbij wordt steevast 

verwezen naar de centrale positie die het televisietoestel inneemt in de huiskamer en waarbij het 

toestel dienstdoet als een soort van ‘verzamelpunt’ voor familieleden (Simons, 2007; Van den 

Broeck et al., 2007). Ten tweede fungeert tv-content vaak als gespreksonderwerp en maakt het 

bijgevolg deel uit van zogenoemde ‘small talk’ (Simons, 2007; Rudström et al., 2009). Een derde 

element heeft te maken met het samenhorigheidsgevoel dat mensen ervaren bij het bekijken van 

populaire content (Barkhuus & Brown, 2009). Simons (2007) en Barkhuus en Brown (2009) 

spreken van een ‘shared experience’, wat verwijst naar het feit dat kijkers het gevoel hebben dat 

ze allen tot eenzelfde publiek behoren. Verschillende auteurs stellen zich echter de vraag in welke 

mate de sociale voordelen van het traditionele tv-kijken tot uiting komen in de context van VOD. Zo 

zou VOD de gebruikers in staat stellen om content op hun eigen tempo te bekijken, wat enerzijds 

gesprekken over deze content bemoeilijkt (Simons, 2007; Rudström et al., 2009), en anderzijds 

ervoor kan zorgen dat het gevoel van samenhorigheid verdwijnt (Simons, 2007). Daarnaast is men 

dankzij de mogelijkheid om content via verschillende schermen te bekijken niet langer gebonden 

aan het televisietoestel, dat zich vaak centraal in het huis bevindt (Van den Broeck et al., 2007). 

Volgens Rudström et al. (2009) betekent de opkomst van VOD echter niet meteen dat het sociale 

aspect helemaal verdwijnt. On-demand tv maakt het immers mogelijk om content uit te kiezen die 

het hele gezelschap wil bekijken, hoewel uit verschillende studies blijkt dat het tv-kijken op zich 

vaak belangrijker is dan de content die wordt bekeken (cfr. supra). Daarnaast kan ook online 
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worden gediscussieerd over content (Barkhuus & Brown, 2009; Abreu et al., 2013; Matrix, 2014). 

Uit het voorgaande leiden we af dat het sociale aspect verbonden aan de traditionele televisie niet 

verdwijnt, maar mee evolueert met en zich aanpast aan de nieuwere technologieën.  

Ten vijfde is uit onderzoek gebleken dat kijkers belang hechten aan een gepersonaliseerd aanbod 

(Simons, 2007; Abreu et al., 2013). Zo stelt VOD de gebruikers in staat om het uitzendschema naar 

hun eigen wensen aan te passen en bijgevolg enkel die content te bekijken die ze verkiezen (Van 

den Broeck et al., 2007). Volgens Abreu et al. (2013) voorzien VOD-diensten bepaalde 

mechanismen om gepersonaliseerde content te kunnen aanbieden aan hun gebruikers. Hierbij 

wordt verwezen naar Netflix, die gebruik maakt van een systeem waarbij gebruikers aanbevelingen 

krijgen op basis van zowel eerder bekeken content als content die gebruikers met een gelijkaardig 

profiel hebben bekeken. 

Tot slot kunnen (gebruiks)gemak, snelheid en de behoefte aan ontspanning redenen vormen om 

gebruik te maken van VOD voor het bekijken van audiovisuele content. Uit de studie van Rudström 

et al. (2009) blijkt dat de respondenten gebruiksgemak en eenvoudige toestellen hoog in het 

vaandel dragen voor wat betreft tv-diensten en bijgevolg geen ingewikkelde procedures wensen te 

doorlopen om de tv bijvoorbeeld te verbinden met het internet. Dit wordt verduidelijkt door een 

citaat van een van die respondenten: “I hope everything will become easier to use, fewer devices, 

just one box that takes care of everything” (Rudström et al., 2009). Het gemak en de snelheid 

waarmee online content kan worden geraadpleegd speelt ook volgens Ye et al. (2004), Wang et 

al. (2005) en Huttener (2016) een belangrijke rol. Uit hun studies blijkt dat men meer geneigd is om 

te betalen voor een dienst waarmee men op een snelle manier gewenste content kan bekijken. In 

de studie van Rudström et al. (2009) beweerden respondenten eveneens dat snelheid een van de 

redenen was om gebruik te maken van hun computer om content te bekijken. Ten slotte kan de 

behoefte aan ontspanning eveneens een drijfveer vormen om online tv te kijken. Zo zou het 

bingewatchen van content ervoor zorgen dat jongeren opgaan in het verhaal en op die manier 

minder stress ervaren en zich meer relaxed voelen (Matrix, 2014).  

Deze opsomming van mogelijke drijfveren voor het consumeren van content via VOD-diensten is 

geenszins exhaustief, maar heeft tot doel een overzicht te bieden van enkele elementen die 

mogelijk bijdragen tot het succes van Netflix en gelijkaardige diensten. De verscheidenheid aan 

motivaties staat ons echter niet toe om ze allemaal op te nemen in ons onderzoek. Daarom gaan 

we in de volgende paragraaf dieper in op de verschillende theoretische invalshoeken van waaruit 

we de mogelijke motivaties om gebruik te maken van Netflix kunnen benaderen. 

3. Theoretische modellen 
 

3.1. Uses & Gratifications 
 

Het Uses & Gratifications (U&G) paradigma is een van de belangrijkste theorieën in onderzoek 

naar massamedia en is gefocust op mediakeuze en -gebruik (Siakalli et al., 2015). Deze theorie 

gaat ervan uit dat media bepaalde behoeften van mensen kunnen vervullen (Sundar & Limperos, 

2013).  

U&G kwam begin de jaren 40 tot stand uit de behoefte om te weten waarom mensen aangetrokken 

worden tot bepaalde mediacontent (Katz et al., 1973; McQuail, 1984). De eerste studies waren 

voornamelijk beschrijvend van aard en vertoonden weinig theoretische coherentie. Bovendien werd 

amper gezocht naar verbanden tussen de waargenomen gratifications (behoeftebevrediging) en 

de oorsprong van die vervulde behoeften (Ruggiero, 2000). 
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Vanaf de jaren 70 werd echter in toenemende mate aandacht besteed aan de motivaties vanuit het 

publiek zelf om gebruik te maken van media teneinde bepaalde behoeften te bevredigen (Ruggiero, 

2000). Een belangrijk aspect hier is dat de focus doorheen de jaren kwam te liggen op wat het 

publiek doet met media in plaats van op welke invloed de media uitoefenen op het publiek (Siakalli 

et al., 2015). Zo stellen Katz et al. (1973) dat het publiek ook als actief kan worden beschouwd en 

dat mediagebruik wordt gevormd door de verwachtingen die het publiek heeft over bepaalde 

soorten content.  

Nadat U&G gedurende enkele decennia niet meer als relevant werd beschouwd in de academische 

wereld, werd de interesse opnieuw opgewekt met de komst van de telecommunicatie. De 

convergentie van massamedia en de opkomst van digitale technologieën betekenden immers een 

verandering in het consumptiepatroon van mediagebruikers (Rugierro, 2000; Sundar & Limperos, 

2013). Door de ruimere keuze aan media vonden onderzoekers het opnieuw cruciaal om de 

verschillende motivaties te bestuderen (Ruggiero, 2000). Vooral het internet kon met zijn unieke 

eigenschappen op voldoende aandacht rekenen en het concept van ‘actief publiek’ was meer dan 

ooit van toepassing (LaRose & Eastin, 2004; Sundar & Limperos, 2013). Ook vandaag is U&G nog 

steeds een vaak toegepaste theorie, onder meer in onderzoek naar de motivaties om bepaalde 

online media te consumeren. Zo maakte men gebruik van U&G om online nieuwsconsumptie beter 

te begrijpen (Diddi & LaRose, 2006; Siakalli et al., 2015), om de motivaties voor zowel legale als 

illegale filmconsumptie te achterhalen (Henkel et al., 2016), om het gebruik van internet te 

bestuderen (Kaye, 1998; Charney & Greenberg, 2002; Jiménez et al., 2012) en om na te gaan om 

welke redenen men online games speelt (Wu et al., 2010). De voordelen van deze 

onderzoekstraditie zijn flexibiliteit en het feit dat ze toelaat om inzicht te krijgen in hoe mensen 

omgaan met media (Sundar & Limperos, 2013). Toch blijft de onderzoekstraditie, ondanks de 

evolutie die ze heeft doorgemaakt, niet gespaard van kritiek. Internet gerelateerde studies die 

gebruikmaken van de conventionele benadering van U&G slagen er niet in om media exposure 

voldoende te verklaren. Deze studies verklaarden vaak slechts minder dan 10% van de variantie 

in internetgebruik (LaRose & Eastin, 2004). Ook Ruggiero (2000) stelt vast dat U&G-modellen in 

hun huidige vorm moeten worden aangepast aan de unieke eigenschappen van het internet en 

bijgevolg rekening moeten houden met nieuwe concepten zoals interactiviteit en demassificatie.  

3.2. Social Cognitive Theory 
 

De Social Cognitive Theory (SCT) is een theorie die verwant is met de U&G-benadering. De SCT 

kan namelijk gebruikt worden om het verband tussen media gratifications en mediagebruik te 

verklaren (LaRose & Eastin, 2004). De essentie in deze theorie is de wederzijdse relatie tussen 

persoonlijke factoren, omgeving en gedrag (Bandura, 1986). De onderlinge relatie tussen deze drie 

factoren toont aan dat we gedrag niet mogen opvatten als een geïsoleerd gegeven, maar dat we 

het in interactie met de invloed vanuit de omgeving en persoonlijke factoren moeten plaatsen 

(Bandura, 2001).  

Terwijl de focus bij onderzoekers van de U&G ligt op gratifications en needs, heeft de SCT het 

respectievelijk over expected outcomes en behavioral incentives (LaRose & Eastin, 2004). 

Bandura (1986) organiseert de expected outcomes in zes types drijfveren of incentives: novel 

sensory, social, status, monetary, enjoyable activity en self-reactive incentives (cfr. infra). Volgens 

LaRose et al. (2001) zouden positieve expected outcomes een stijging in internetgebruik 

genereren, terwijl negatieve expected outcomes het omgekeerde effect hebben. Aangezien 

expected outcomes kunnen voortkomen uit het observeren van zichzelf, van anderen en de eigen 

ervaringen, kunnen ze het consumptiegedrag van zowel huidige als toekomstige gebruikers van 

het internet verklaren (LaRose & Eastin, 2004). De SCT stelt eveneens twee nieuwe concepten 

voor om de ‘uses’ en ‘gratifications’ en hun impact op mediagedrag beter te begrijpen, namelijk 
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self-efficacy en self-regulation (cfr. infra). Deze beide concepten zijn eveneens rechtstreeks 

gerelateerd aan internetgebruik (LaRose & Eastin, 2004). 

3.3. New Model of Media Attendance 
 

Uit het voorgaande blijkt dat U&G afzonderlijk niet optimaal is om de motivaties voor internetgebruik 

of de adoptie van een internetdienst te verklaren. Daarom hebben LaRose en Eastin (2004) het 

New Model of Media Attendance (NMMA) opgesteld als uitbreiding op U&G met concepten uit de 

SCT. In dit model zijn de ‘uses’ en ‘gratifications’ van het internet, gemodereerd door self-efficacy, 

samen met habitual behavior en deficient self-regulation getest als bepalende factoren in 

mediagedrag. Het NMMA verklaart 42% van de variantie in internetgebruik. Een belangrijke 

kanttekening is dat internetgebruik in deze studie ruim gedefinieerd wordt. De auteurs stellen dan 

ook voor om in toekomstig onderzoek het onderscheid te maken tussen verschillende 

internettoepassingen, functies en settings. Intussen zijn reeds enkele studies uitgevoerd die het 

NMMA in andere contexten hebben getest. Zo heeft Peters (2007) het model toegepast om 

enerzijds het gebruik en anderzijds de adoptie van mobiele telefoons te onderzoeken. Heyvaerts 

(2013) bestudeerde met behulp van het NMMA het gebruik van Facebook op de smartphone en 

ook Verbrugge et al. (2013) maakten gebruik van het model om smartphonegebruik te verklaren. 

Het NMMA werd echter nog niet toegepast om het gebruik van platformen zoals Netflix te 

onderzoeken.  

De onderstaande figuur geeft het NMMA weer met de originele concepten uit de studie van LaRose 

en Eastin (2004) en de geteste relaties. De figuur geeft tevens aan welke effecten in deze studie 

wel en niet significant zijn gebleken. De volle lijnen duiden op significante effecten, de lange 

stippellijnen zijn effecten die niet significant bleken te zijn en de korte stippellijn duidt op een 

onverwacht effect (cfr. infra).  

 

 

Figuur 1. New Model of Media Attendance volgens de studie van LaRose en Eastin (2004) 

 

Hierna worden de verschillende concepten uit het model uitgebreid besproken en lichten we toe 

wat ze kunnen betekenen in de context van de huidige studie.  



 

11 
 

4. Concepten uit het NMMA 
 

4.1. Experience 
 

Experience heeft betrekking op de ervaring die iemand heeft met een bepaalde technologie en 

wordt vaak uitgedrukt in aantal maanden, jaren of aantal keren dat er gebruik van werd gemaakt 

(Eastin & LaRose, 2000; Peters, 2007; Kaye, 1998). Aan de hand van dit concept kunnen we een 

onderscheid maken tussen ervaren en nieuwe gebruikers. 

Uit verschillende studies is gebleken dat experience een invloed heeft op self-efficacy en/of habit 

strength (cfr. infra) (LaRose & Eastin, 2004; Peters et al., 2006; Peters, 2007; Verbrugge et al., 

2013). 

4.2. Self-efficacy 
 

Self-efficacy wordt door Compeau en Higgins (1995) gedefinieerd als “the belief that one has the 

capability to perform a particular behavior”. Algemeen gesteld heeft self-efficacy dus betrekking op 

hoe mensen hun eigen capaciteiten beoordelen om een bepaalde taak uit te voeren (Bandura, 

1986). Een andere benaming voor dit concept is ‘mastery of technology’ (Jiménez et al., 2012).  

Self-efficacy is vooral relevant voor nieuwe gebruikers, die de vereiste vaardigheden om van een 

bepaalde technologie gebruik te maken nog niet verworven hebben (LaRose & Eastin, 2004). Self-

efficacy is dan ook essentieel om de onzekerheid bij nieuwe gebruikers weg te nemen (Eastin & 

LaRose, 2000).  

Bandura (1986) stelt dat iemands self-efficacy afhankelijk is van vier factoren. Ten eerste bepalen 

de eigen ervaringen of iemands self-efficacy hoog of laag is. Succesvolle ervaringen veroorzaken 

een stijging in self-efficacy, terwijl mislukkingen zorgen voor een daling. De eigen ervaringen 

oefenen overigens de grootste invloed uit op self-efficacy. Mensen beroepen zich echter niet enkel 

op hun eigen ervaringen om te bepalen of ze een bepaalde taak kunnen uitvoeren. Ten tweede 

hebben ook de ervaringen van anderen een invloed. Door andere mensen te observeren die erin 

slagen een taak te volbrengen, denkt men dat men zelf ook de benodigde capaciteiten bezit om 

gelijkaardige activiteiten uit te voeren. Omgekeerd is het ook zo dat men de eigen capaciteiten als 

minder goed beschouwt indien een geobserveerde persoon ondanks de nodige inspanningen toch 

faalt in de uitvoering van een taak. Deze factor is vooral belangrijk bij een grote mate van 

onzekerheid, bijvoorbeeld als iemand weinig of geen ervaring heeft. Ten derde kan iemands self-

efficacy ook beïnvloed worden door de aanmoedigingen van anderen, wat ‘verbal persuasion’ 

wordt genoemd. Dit houdt in dat men iemand ervan probeert te overtuigen dat hij/zij over de juiste 

capaciteiten beschikt om een bepaalde taak te volbrengen. De laatste factor is de fysiologische 

staat waarin iemand zich bevindt. Zo kunnen stressvolle situaties ervoor zorgen dat mensen niet 

meer goed functioneren en er bijgevolg niet in slagen om een bepaalde taak goed uit te voeren. 

Volgens het NMMA wordt self-efficacy in grote mate bepaald door experience (LaRose & Eastin, 

2004). Gebruikers zouden hun self-efficacy namelijk voortdurend aanpassen als gevolg van online 

ervaring. Hoe vaker men het internet of een bepaalde toepassing gebruikt, hoe beter men de eigen 

capaciteiten inschat. Experience zou dan ook een positief effect hebben op self-efficacy (Eastin & 

LaRose, 2000). Dit is eveneens gebleken uit de studies van LaRose en Eastin (2004), Peters et al. 

(2006), Peters (2007) en Verbrugge et al. (2013).  

Mensen met een lage self-efficacy zullen minder geneigd zijn om een technologie te adopteren en 

te gebruiken dan mensen die hun eigen capaciteiten wél hoog inschatten. Uit eerdere studies is 

dan ook gebleken dat self-efficacy op zijn beurt rechtstreeks gerelateerd is aan het gebruik van 
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bepaalde media of toestellen (Compeau & Higgins, 1995; LaRose & Eastin, 2004; Peters et al., 

2006; Verbrugge, 2013). We verwachten dat dit effect ook in de huidige studie naar voor zal komen 

en dat respondenten die hun eigen capaciteiten om met Netflix te werken hoog inschatten bijgevolg 

ook een hoger gebruik van Netflix zullen aangeven. Uit de studie van Rudström et al. (2009) blijkt 

immers dat gebruikers van tv-diensten eenvoudige toestellen en procedures verkiezen waarbij ze 

geen ingewikkelde processen moeten doorlopen om online tv te kunnen kijken (cfr. supra).   

4.3. Habit strength 
 

Een habit kan worden omschreven als een voortdurend terugkerend gedragspatroon (LaRose & 

Eastin, 2004). Vanuit de U&G-benadering wordt een habit vaak geassocieerd met de zogenoemde 

‘ritualistic gratifications’, hoewel deze laatste conceptueel vooral uitgaan van actieve mediaselectie, 

wat bij habits niet altijd het geval is (cfr. infra). Vanuit de SCT wordt een habit echter meer 

beschouwd als het falen van de self-regulation functie, omdat we door het herhalende karakter van 

bepaalde mediaconsumptie ons mediagedrag minder in vraag stellen (LaRose & Eastin, 2004; 

Diddi & LaRose, 2006).  

Aanvankelijk is habitueel mediagedrag het gevolg van het beredeneerd selecteren uit de veelheid 

aan media. Naarmate dergelijk gedrag herhaald wordt, gebeurt mediaselectie echter op een minder 

actieve wijze, aangezien mediagebruikers hun cognitieve verwerkingscapaciteit liever benutten 

voor andere, dringendere beslissingen (Diddi & LaRose, 2006; Song et al., 2004). 

Habit strength wordt volgens verscheidene onderzoeken beïnvloed door experience, self-efficacy, 

expected outcomes en deficient self-regulation (LaRose & Eastin, 2004; Peters et al., 2006; Peters, 

2007; Verbrugge et al., 2013; Heyvaerts, 2013). Ten eerste wordt de invloed van experience 

verklaard door het feit dat, aangezien een habit een terugkerend gedragspatroon is, dit 

logischerwijze samenhangt met de eerdere ervaring die iemand heeft met dat bepaald gedrag 

(LaRose & Eastin, 2004). Habit strength wordt eveneens bepaald door self-efficacy, wat kan 

worden verklaard door het feit dat gebruikers minder snel een habit zullen ontwikkelen als ze de 

vereiste vaardigheden voor een bepaald gedrag nog niet verworven hebben, waardoor een lage 

self-efficacy gepaard gaat met een lage habit strength (Verbrugge et al., 2013). Ten derde zou er 

een positief effect bestaan van expected outcomes op habit strength. Hoe beter iemand de 

verwachte uitkomsten van een gedraging inschat, hoe vaker die persoon die bepaalde gedraging 

zal uitvoeren (Peters, 2007). Deze verklaring is echter niet altijd van toepassing, zoals blijkt uit het 

onderzoek van Peters et al. (2006) (cfr. infra). Tot slot wordt habit strength vaak in verband gebracht 

met het fenomeen van verslavingen. Het tot stand komen van een habit kan namelijk gepaard gaan 

met de ontwikkeling van problematisch mediagebruik en zelfs mediaverslavingen (LaRose et al., 

2003; Diddi & LaRose, 2006). Hoewel habit strength en deficient self-regulation conceptueel sterk 

op elkaar lijken en kunnen worden ondergebracht onder één noemer (Heyvaerts, 2013), gaat 

deficient self-regulation vooraf aan habit strength (LaRose & Eastin, 2004; Peters et al., 2006; 

Verbrugge et al., 2013). 

Habit strength vormt op zijn beurt een belangrijke motivatie om media te consumeren. Uit een 

onderzoek van Adams (2000) is gebleken dat mensen vaak tv-kijken omdat het een gewoonte is 

geworden. Ook in andere contexten, zoals online nieuwsconsumptie en Facebook-gebruik op de 

smartphone, bleek habit strength een sterke voorspeller van mediagebruik te zijn (Diddi & LaRose, 

2006; Heyvaerts, 2013). Wanneer een bepaald gedrag herhaaldelijk wordt uitgevoerd, neemt de 

habit strength toe, met als gevolg dat ook de gedragsintentie toeneemt. Bijgevolg wordt habit 

strength beschouwd als een zeer machtige drijfveer voor gedrag (Landis et al., 1978). We 

verwachten dat habit strength in de huidige studie eveneens een belangrijke factor zal vormen om 

Netflix-gebruik te verklaren. Gewoontegedrag blijkt immers ook een drijfveer te zijn voor tv-kijken 
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(cfr. supra). We kunnen dus verwachten dat naarmate de habit strength toeneemt, we ook een 

stijging in het gebruik van Netflix mogen vaststellen. 

4.4. Deficient self-regulation 
 

Deficient self-regulation wordt gedefinieerd als een toestand waarin de bewuste zelfbeheersing is 

afgenomen (LaRose & Eastin, 2004). Deficient self-regulation kwam in eerder onderzoek onder 

meer aan bod in de context van internetverslavingen (LaRose et al., 2003; Tokunaga, 2015). Het 

concept werd eveneens in verband gebracht met problematisch mediagebruik in het algemeen 

(Verbrugge et al., 2013). In de huidige studie houdt deficient self-regulation echter meer specifiek 

verband met het zogenoemde fenomeen van ‘bingewatchen’, wat volgens Walton-Pattison et al. 

(2016), net als enkele andere vormen van verslavingen, ongewenste effecten kan hebben op de 

gezondheid, zoals obesitas en slaaptekort. Pittman en Sheehan (2015) omschrijven bingewatchen 

als volgt: “the experience of watching multiple episodes of a program in a single sitting”. Volgens 

Walton-Pattison et al. (2016) moet het hierbij om minstens twee afleveringen gaan die 

achtereenvolgens worden bekeken. Het doel van Netflix is volgens Matrix (2014) en Jenner (2017) 

om content aan te bieden die de kijkers gedurende lange tijd kan boeien, onder meer door volledige 

seizoenen van series in één keer beschikbaar te stellen. Bingewatchen maakt zodoende deel uit 

van de bedrijfsstrategie van Netflix. 

Volgens het NMMA wordt deficient self-regulation beïnvloed door de self-reactive outcomes 

(LaRose & Eastin, 2004). Vanuit de U&G-benadering ontstaat deficient self-regulation immers 

onder meer door media te consumeren om zich van verveling te ontdoen, zich minder eenzaam of 

depressief te voelen en de tijd te doden (Lin, 1999; LaRose et al., 2003). Op die manier trachten 

gebruikers negatieve zaken zoals verveling en depressie tegen te gaan (cfr. infra) en de self-

reactive outcomes kunnen uiteindelijk leiden tot problematisch mediagebruik (Verbrugge et al., 

2013; Heyvaerts, 2013). Uit eerder onderzoek is gebleken dat self-reactive outcomes daadwerkelijk 

gerelateerd zijn aan deficient self-regulation: hoe hoger de self-reactive outcomes, hoe minder 

controle iemand heeft over zijn/haar mediagebruik en bijgevolg hebben self-reactive outcomes een 

positieve invloed op deficient self-regulation (LaRose & Eastin, 2004; Peters et al., 2006; Verbrugge 

et al., 2013). 

Deficient self-regulation zelf heeft op zijn beurt een invloed op habit strength en mediagebruik. 

Verschillende studies bespreken de link tussen deficient self-regulation en habit strength (LaRose 

et al., 2003; Peters et al., 2006; Verbrugge et al., 2013). Volgens LaRose et al. (2003) ontwikkelen 

gewoonten zich wanneer iemands self-regulation steeds minder effectief wordt: hoe hoger de 

deficient self-regulation, hoe hoger de habit strength. Daarnaast heeft deficient self-regulation ook 

rechtstreeks een invloed op mediagebruik, aangezien het ook impulsief gedrag kan stimuleren dat 

niet habitueel is (LaRose et al., 2003). 

We verwachten dat de invloed van self-reactive outcomes op deficient self-regulation en van 

deficient self-regulation op mediagebruik eveneens in deze studie aanwezig zal zijn, aangezien de 

behoefte aan ontspanning onder meer door het bingewatchen van content kan worden vervuld 

(Matrix, 2014), hetgeen deel uitmaakt van de bedrijfsstrategie van Netflix (cfr. supra).  

4.5. Expected outcomes 
 

Expected outcomes kunnen we volgens LaRose en Eastin (2004) beschrijven als de verwachte 

gevolgen van consumptie, waarbij ze in de context van de huidige studie duiden op de behoeften 

die mediagebruik moet vervullen. Expected outcomes worden zowel door de eigen ervaringen als 

door de observatie van anderen gevormd (Verbrugge et al., 2013). Volgens de SCT vormen ze een 

belangrijke determinant voor mediagebruik (LaRose & Eastin, 2004). Ook in de U&G-traditie komen 
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expected outcomes aan bod, maar dan onder de term ‘gratifications’ (cfr. supra) (LaRose et al., 

2001).  

Expected outcomes worden beïnvloed door self-efficacy (Peters et al., 2006; Verbrugge et al., 

2013; Heyvaerts, 2013). LaRose et al. (2001) spreken zelfs van een wederzijdse relatie tussen 

beide concepten. Zo zou de beoordeling van de eigen capaciteiten om een bepaald medium te 

gebruiken aan het bereiken van de gewenste uitkomsten voorafgaan, terwijl het succesvol bereiken 

van die gewenste uitkomsten op zijn beurt de beoordeling van de eigen capaciteiten versterkt. 

Expected outcomes zelf hebben een effect op habit strength en mediagebruik (LaRose & Eastin, 

2004). Bevindingen over de relatie tussen expected outcomes en habit strength zijn echter niet 

eenduidig. Enkele studies stellen dat er een positief effect is van expected outcomes op habit 

strength (LaRose & Eastin, 2004; Peters, 2007; Heyvaerts, 2013). Zoals eerder vermeld is dit niet 

altijd het geval. Peters et al. (2006) ontdekten zelfs een negatief verband, wat kan worden verklaard 

door het feit dat gebruikers zich minder bewust worden van de expected outcomes van hun gedrag 

naarmate de habit strength toeneemt. Daarnaast hebben de expected outcomes eveneens een 

invloed op mediagebruik (LaRose et al., 2001; LaRose & Eastin, 2004; Verbrugge et al., 2013). Uit 

enkele studies is zelfs gebleken dat expected outcomes de belangrijkste determinant voor 

mediagebruik vormen (LaRose & Eastin, 2004, Verbrugge et al., 2013). Dit zou echter vooral het 

geval zijn bij nieuwe gebruikers, aangezien die hun mediaselectie voornamelijk afstemmen op de 

verwachte uitkomsten van hun mediagebruik (LaRose & Eastin, 2004; Verbrugge et al., 2013).  

In het NMMA zijn de volgende soorten expected outcomes van belang: novel sensory, social, 

activity, monetary, self-reactive en status outcomes (LaRose & Eastin, 2004). 

4.5.1. Novel sensory outcomes 
 

Een groot aantal gedragingen wordt gereguleerd door de zogenoemde ‘sensory outcomes’, die 

betrekking hebben op de blootstelling aan aangename of nieuwe sensaties. Zo kan het voor 

iemand zintuiglijk aangenaam zijn om naar bepaalde muziek te luisteren of een instrument te 

bespelen (Bandura, 1986; LaRose et al., 2001). Nieuwheid en verandering zijn volgens Bandura 

(1986) twee voorbeelden van sensory outcomes. Twee mogelijke verklaringen voor de manier 

waarop novel sensory outcomes een motivatie voor mediagebruik kunnen zijn, zijn 

nieuwsgierigheid en de behoefte om nieuwe zaken te ontdekken (Bandura, 1986). Deze outcomes 

hebben eveneens betrekking op de zoektocht naar nieuwe informatie of mogelijkheden en zijn dan 

ook gerelateerd aan de ‘information seeking gratifications’ uit de U&G (LaRose & Eastin, 2004).  

LaRose en Eastin (2004) duidden in hun studie op een onverwacht effect van self-efficacy op de 

novel sensory outcomes. Deze link werd immers tijdens het berekenen van de relaties in het model 

voorgesteld door de modification indices. Deze relatie werd bevestigd in het onderzoek van 

Verbrugge et al. (2013). 

Aangezien Netflix pas sinds september 2014 in België beschikbaar is (Hoelck & Ballon, 2016) en 

bijgevolg een vrij recent platform is, beschouwen we de novel sensory outcomes als relevant in de 

context van deze studie. 

4.5.2. Social outcomes 
 

Social outcomes komen voort uit (online) interacties en zijn gebaseerd op communicatie met en de 

goedkeuring van anderen (Eastin & LaRose, 2000; LaRose et al., 2001). Volgens Bandura (1986) 

zullen mensen enerzijds dingen doen om aanvaard te worden en anderzijds activiteiten vermijden 

die bij anderen afkeuring oproepen. Social outcomes zijn gerelateerd aan de ‘social gratifications’ 

uit de U&G (LaRose & Eastin, 2004). 
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Netflix biedt enkele mogelijkheden om het platform op een ‘sociale’ manier te gebruiken. Zo kunnen 

gebruikers de pagina van hun favoriete films en series delen met vrienden en familie via sms, e-

mail of sociale media (Netflix, 2017f). Daarnaast is het ook mogelijk om zelf reviews te schrijven 

en die van andere gebruikers te raadplegen (Netflix, 2017g). Verder biedt het platform echter weinig 

kansen om in interactie te treden en te communiceren met andere gebruikers. Bovendien blijkt uit 

eerder onderzoek dat in de status outcomes reeds een aantal sociale aspecten vervat zitten, met 

de nadruk op het verkrijgen van de goedkeuring van anderen (cfr. infra). De twee soorten outcomes 

vertoonden in die studies dan ook een sterke onderlinge correlatie (Peters et al., 2006; Verbrugge 

et al., 2013; Heyvaerts, 2013). Daarnaast hebben de social outcomes in eerdere studies die gebruik 

maken van het NMMA hoofdzakelijk betrekking op de sociale voordelen die gebruikers ondervinden 

tijdens het gebruik van een medium en minder op de sociale voordelen die het gevolg zijn van het 

gebruik (Peters, 2007; Heyvaerts et al., 2013). Hoewel het sociale aspect van tv-kijken eerder in 

de literatuurstudie uitgebreid aan bod kwam, achten we de social outcomes om de voorgenoemde 

redenen niet relevant voor een online platform zoals Netflix en bijgevolg nemen we het concept 

niet op in ons model.  

4.5.3. Activity outcomes 
 

De basis voor activity outcomes is de voorkeur voor plezierige activiteiten (Verbrugge et al., 2013). 

Deze soort outcomes is gerelateerd aan de ‘entertainment gratifications’ uit de U&G (LaRose & 

Eastin, 2004).  

In enkele studies is sprake van een sterke correlatie tussen de activity outcomes en self-reactive 

outcomes (Peters, 2007; Heyvaerts, 2013), maar toch zijn er conceptuele verschillen. Bij self-

reactive outcomes ligt de nadruk namelijk eerder op het wegwerken van ongewenste situaties (cfr. 

infra). 

Aangezien entertainment een belangrijke drijfveer vormt om tv te kijken (Rubin, 1981), beschouwen 

we de activity outcomes als uiterst relevant in de context van platformen om films en series te 

bekijken. 

4.5.4. Monetary outcomes 
 

Volgens Bandura (1986) vormt geld in zowat elke maatschappij een zeer krachtige drijfveer, 

aangezien men met geld de meeste verlangens kan vervullen, gaande van eigendom tot sociale 

invloed. Binnen de SCT vormen monetary outcomes dan ook belangrijke drijfveren voor menselijk 

gedrag en meer specifiek mediagebruik (Peters et al., 2006). Volgens Peters (2007) kunnen onder 

monetary outcomes echter niet enkel financiële, maar ook andere voordelen ondergebracht 

worden, zoals het uitsparen van tijd en moeite. Ook Heyvaerts (2013) stelt dat monetary outcomes 

duiden op de voordelen die een gebruiker kan ervaren uitgedrukt in zowel geld als waardevolle 

informatie. Verbrugge et al. (2013) hebben bijgevolg de monetary outcomes hernoemd naar ‘gain 

outcomes’.  

De traditionele U&G-studies hechtten weinig belang aan de monetary outcomes (LaRose et al., 

2001; Song et al., 2004). Volgens LaRose en Eastin (2004) zijn deze outcomes nochtans significant 

gerelateerd aan internetgebruik.  

Wij volgen de denkwijze van Verbrugge et al. (2013) en zullen in het verdere verloop van deze 

masterproef verwijzen naar gain outcomes in plaats van monetary outcomes. Aangezien 

gebruikers via Netflix door middel van een vaste maandelijkse bijdrage eender waar en wanneer 

content kunnen bekijken, beschouwen we de gain outcomes als uiterst relevant in de context van 

dit onderzoek. 
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4.5.5. Self-reactive outcomes 
 

Self-reactive outcomes houden in dat mensen media gebruiken om de tijd te verdrijven, zich te 

ontdoen van verveling of zich te ontspannen. Deze outcomes zijn dan ook verwant met de ‘pass 

time gratifications’ uit de U&G (LaRose & Eastin, 2004; Peters et al., 2006). Volgens Lee en Lee 

(1995) vormt het wegwerken van een gemoedstoestand een van de belangrijkste drijfveren om tv 

te kijken. Uit hun studie is gebleken dat mensen vaak tv kijken om te relaxen, stress te verminderen 

en hun dagelijkse problemen te vergeten. Dit kwam eveneens aan bod in de context van 

bingewatchen via Netflix in de studie van Matrix (2014) (cfr. supra). 

Volgens Peters (2007) resulteren self-reactive incentives uit het vergelijken van een eigen 

gedraging met standaardgedrag. Met behulp van deze self-reactive incentives trachten gebruikers 

bijgevolg hun gedrag te matigen en het verschil tussen het eigen gedrag en het standaardgedrag 

te compenseren. Deze incentives hangen dan ook nauw samen met het concept van self-regulation 

(LaRose & Eastin, 2004; Peters, 2007). Uit verscheidene studies is gebleken dat de self-reactive 

outcomes daadwerkelijk gelinkt zijn aan deficient self-regulation (LaRose & Eastin, 2004; Peters et 

al., 2006; Verbrugge et al., 2013). Volgens LaRose en Eastin (2004) heeft dit te maken met het feit 

dat men bij self-reactive incentives media gaat gebruiken om de gemoedstoestand bij te sturen, 

waardoor excessief mediagebruik gestimuleerd wordt. 

4.5.6. Status outcomes 
 

Status outcomes als motivatie voor mediagebruik vloeien volgens Flanagin en Metzger (2001) voort 

uit de behoefte om zich belangrijk te voelen en indruk te maken op anderen. Deze outcomes bleken 

in eerdere studies dan ook sterk te correleren met de social outcomes (cfr. supra), wat verklaard 

kan worden door het feit dat status outcomes voortvloeien uit sociale contacten (Peters et al., 

2006). 

Net zoals de monetary outcomes, zijn de status outcomes een dimensie van de SCT die 

ondervertegenwoordigd werd in U&G. Het verbeteren van de status werd namelijk slechts in kleine 

mate geassocieerd met tv-kijken (LaRose et al., 2001). In de context van internetgebruik worden 

deze nu echter als een zeer krachtige drijfveer beschouwd (LaRose & Eastin, 2004). LaRose et al. 

(2001) poneren dan ook dat status outcomes meer aandacht moeten krijgen in internetgerelateerde 

studies. Bijgevolg gaan we in de huidige studie na of status outcomes van belang zijn in de context 

van Netflix. 

4.6. Mediagebruik 
 

Binnen het NMMA wordt mediagebruik gedefinieerd als de openlijke consumptie van media die 

bepaald wordt door de verwachte uitkomsten die voortvloeien uit dat mediagedrag (LaRose & 

Eastin, 2004; Peters, 2007). Ook Bandura (1986) benadrukt de invloed van expected outcomes op 

gedrag. Hij stelt namelijk dat gedrag in grote mate wordt beïnvloed door de effecten die het 

veroorzaakt. Zo zouden handelingen die zorgen voor een ‘beloning’ en dus positieve gevolgen met 

zich meebrengen worden herhaald, terwijl handelingen die ongunstige effecten teweegbrengen 

niet langer worden uitgevoerd. Hij stelt dan ook dat we steeds de gevolgen die verbonden zijn aan 

een gedraging in acht moeten nemen teneinde inzicht te krijgen in dat bepaald gedrag. Enkele 

studies bevestigen dit en stellen zelfs dat expected outcomes een dominante invloed hebben op 

mediagebruik (LaRose & Eastin, 2004; Verbrugge et al., 2013). Volgens Peters (2007) hebben 

expected outcomes hoofdzakelijk een grote verklarende kracht voor mediagebruik wanneer het 

gaat om nieuwe gebruikers in plaats van gebruikers die de technologie reeds gedurende langere 

tijd gebruiken. We zien dan ook dat expected outcomes een grotere verklarende factor zijn bij 

studies die de adoptie of het gebruik van relatief nieuwe media of technologieën onderzoeken, 
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zoals het onderzoek van LaRose en Eastin uit 2004 over internetgebruik en de studie van Peters 

uit 2007 over het gebruik en de adoptie van mobiele gsm-toestellen. Bijgevolg is het mogelijk dat 

expected outcomes in de huidige studie eveneens een belangrijke rol spelen, aangezien we Netflix 

als een recent medium beschouwen (cfr. supra). 

Naast de expected outcomes hebben ook self-efficacy, habit strength en deficient self-regulation 

een rechtstreekse invloed op mediagebruik. Uit verschillende studies blijkt dat self-efficacy 

rechtstreeks gerelateerd is aan mediagebruik (Compeau & Higgins, 1995; Eastin & LaRose, 2000; 

LaRose et al., 2003; LaRose & Eastin, 2004; Verbrugge et al., 2013). Dit rechtstreekse verband 

kan verklaard worden door het feit dat we pas overgaan tot een bepaald gedrag indien we onszelf 

als bekwaam genoeg beschouwen om die bepaalde activiteit te kunnen uitvoeren (Eastin & 

LaRose, 2000). LaRose en Eastin (2004) stellen echter dat self-efficacy ook onrechtstreeks via 

expected outcomes een invloed kan hebben op internetgebruik. Wanneer internetgebruikers hun 

eigen capaciteiten hoger gaan inschatten, zullen ze namelijk positievere gevolgen verwachten en 

daardoor gaat ook hun gebruik stijgen. Ten tweede bestaat ook een link tussen habit strength en 

mediagebruik (LaRose & Eastin, 2004; Peters et al., 2006). Peters (2007) stelt echter dat habit 

strength iemands mediagebruik beter verklaart indien het om een meer ervaren gebruiker gaat in 

plaats van een nieuwe gebruiker (in tegenstelling tot bij expected outcomes). Ten derde is uit 

verschillende studies gebleken dat deficient self-regulation, hetzij rechtstreeks hetzij 

onrechtstreeks via habit strength, een invloed uitoefent op mediagebruik (LaRose et al., 2003; 

LaRose & Eastin, 2004; Verbrugge et al., 2013). De verklaring voor de invloed van habit strength 

en deficient self-regulation op mediagebruik is dat gebruikers bij herhalend gedrag minder 

aandacht besteden aan de redenen voor dat gedrag en bijgevolg minder in staat zijn om het te 

matigen (LaRose & Eastin, 2004; Peters et al., 2006). 

In de huidige studie gebruiken we de term ‘Netflix-gebruik’. Hieronder verstaan we het navigeren 

op het platform (bijvoorbeeld pagina’s van films en series bekijken) en het bekijken van content. 

De onderstaande figuur geeft het NMMA weer dat is aangepast aan de context van de huidige 

studie. 

 

 

Figuur 2. New Model of Media Attendance aangepast aan de context van Netflix  
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METHODOLOGIE 
 

1. Doelstelling en onderzoeksvraag 
 

Met deze masterproef trachten we een bijdrage te leveren aan de bestaande literatuur over het 

gebruik van massamedia. We focussen meer specifiek op het gebruik van online platformen om 

audiovisuele content te consumeren, een vrij recente technologie die in mindere mate aan bod 

komt in de literatuur. We maken gebruik van het New Model of Media Attendance (NMMA), dat 

LaRose en Eastin (2004) ontwikkelden om internetgebruik te verklaren en sindsdien ook in andere 

contexten werd getest (cfr. supra). Een eerste doelstelling bestaat erin om het (voor deze studie 

aangepaste) NMMA te testen in de context van een online platform dat audiovisuele content 

aanbiedt. De tweede doelstelling, die tevens de kern van deze masterproef uitmaakt, is het 

achterhalen van de onderliggende mechanismen om Netflix te gebruiken. We doen dit door te 

kijken naar welke concepten het grootste effect hebben op Netflix-gebruik. De volledige 

onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘Wat zijn de drijfveren van Vlaamse jongeren tussen 18 en 26 jaar 

om Netflix te gebruiken?’  

We trachten eveneens een maatschappelijke bijdrage te leveren gezien de invloedrijke rol die 

massamedia spelen in de maatschappij (Bandura, 2001). Charney en Greenberg (2002) stellen 

immers dat het achterhalen van de redenen waarom mensen nieuwe technologieën gebruiken 

bijdraagt aan onderzoek die de impact van deze technologieën op de maatschappij behandelt. 

Overheden, beleidsmakers en de entertainmentsector kunnen eveneens gebaat zijn met de 

resultaten van dit onderzoek. Inzicht in de motivaties om via online legale diensten content te 

consumeren kan immers bijdragen aan initiatieven om piraterij te bestrijden (Henkel et al., 2016). 

2. Onderzoeksopzet 
 

2.1. Onderzoeksmethode 
 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden maken we gebruik van kwantitatief onderzoek aan de 

hand van online surveys. De keuze voor deze onderzoeksmethode heeft twee redenen. Ten eerste 

blijkt de survey de meest gebruikte methode te zijn in onderzoek naar de adoptie en het gebruik 

van technologie bij consumenten (Choudrie & Dwivedi, 2005). Ten tweede bieden online surveys 

een aantal voordelen ten opzichte van andere methoden. Via een online survey kunnen we immers 

op een snelle en goedkope manier een grote groep mensen met gemeenschappelijke kenmerken 

bereiken, ongeacht hun geografische locatie. Bovendien is geen vertekening door de aanwezigheid 

van een onderzoeker mogelijk en kan de data meteen geëxporteerd worden naar software om de 

data te analyseren. Daarnaast hebben respondenten bij het invullen van een online survey meer 

het gevoel dat hun gegevens op anonieme wijze verwerkt worden, wat sociale wenselijkheidsbias 

kan tegengaan (Ilieva et al., 2002; Wright, 2005).  

2.2. Respondenten 
 

De doelgroep van onze survey bestaat uit Vlaamse jongeren van 18 tot en met 26 jaar. Zoals in de 

inleiding werd aangehaald, vormt deze groep voor de huidige studie een interessant 

onderzoeksobject. Een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de survey was het gebruiken 

van Netflix. In totaal hebben 442 respondenten de enquête (al dan niet volledig) ingevuld. Na het 

filteren van de verkregen data, behouden we bruikbare data van 339 respondenten (cfr. infra). 
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2.3. Meetinstrumenten 
 

Om de verschillende concepten te bevragen maken we gebruik van bestaande schalen uit eerder 

onderzoek. De stellingen waaruit deze schalen bestonden hebben we vertaald naar het Nederlands 

en indien nodig geherformuleerd. De stellingen die we niet van toepassingen achtten, hebben we 

weggelaten en in enkele gevallen hebben we de stellingen uit verschillende studies 

samengevoegd. Zoals eerder vermeld, hebben we het concept social outcomes niet mee 

opgenomen en monetary outcomes hernoemd naar gain outcomes. Verder hebben we alle 

concepten uit het NMMA behouden, hetzij inhoudelijk lichtjes aangepast. Alle items (behalve bij 

experience en Netflix-gebruik) werden beoordeeld op een 7-punten Likert-schaal van helemaal niet 

akkoord tot helemaal akkoord. 

2.3.1. Experience 
 

In verschillende studies die gebruikmaken van het concept experience varieert de manier waarop 

dit concept gemeten wordt. Kaye (1998) meet experience bijvoorbeeld door te vragen naar het 

aantal keer dat de respondent reeds op het internet heeft gesurft. De meeste studies meten het 

niveau van experience echter door te vragen naar het aantal maanden of jaren dat de respondent 

reeds gebruik maakt van een bepaald medium (LaRose & Eastin, 2004; Peters et al., 2006; Peters, 

2007; Heyvaerts, 2013; Verbrugge et al., 2013). Ook Eastin en LaRose (2000) meten eerdere 

ervaring met het internet op deze manier, namelijk aan de hand van één item, gaande van minder 

dan twee maanden (kreeg de score 1) tot meer dan 24 maanden (kreeg de score 5). Wij nemen 

deze schaal over om de ervaring met Netflix te meten en vullen deze als volgt in: 

Score 1 2 3 4 5 

Antwoord < 2 maanden 2 - 9 maanden 10 - 17 maanden 18 - 24 maanden > 2 jaar 
 

2.3.2. Self-efficacy 
 

Om de self-efficacy van onze respondenten te meten, maken we gebruik van een schaal uit de 

studie van Peters (2007). Deze 7-punten Likert-schaal bestaat uit drie items: 

 Ik kan Netflix gebruiken zonder de hulp van anderen. 

 Het is voor mij geen probleem om met Netflix te werken. 

 Ik bezit de benodigde kennis en vaardigheden om Netflix te gebruiken. 

2.3.3. Habit strength 
 

Habit strength meten we met behulp van een 7-punten Likert-schaal uit de paper van LaRose en 

Eastin (2004). Deze schaal bestaat uit de volgende drie items: 

 Ik gebruik Netflix telkens ongeveer op hetzelfde tijdstip. 

 Netflix maakt deel uit van mijn normale routine. 

 Ik zou Netflix missen als ik het niet langer kon gebruiken. 

2.3.4. Deficient self-regulation 
 

LaRose en Eastin (2004) meten deficient self-regulation aan de hand van een 7-punten Likert-

schaal. Wij nemen deze schaal, die uit de volgende zeven items bestaat, over: 

 Ik heb het moeilijk om mijn Netflix-gebruik binnen de perken te houden. 

 Ik moet Netflix steeds vaker gebruiken om sensatie te ervaren. 

 Ik word gespannen, humeurig en geïrriteerd als ik Netflix niet kan gebruiken op het moment 

dat ik dat wil. 
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 Ik heb reeds tevergeefs geprobeerd om de tijd die ik op Netflix spendeer te verminderen. 

 Soms probeer ik voor mijn vrienden of familie te verbergen hoeveel tijd ik spendeer op 

Netflix. 

 Ik zou er alles aan doen om mijn behoefte om Netflix te gebruiken te vervullen. 

 Ik heb het gevoel dat mijn Netflix-gebruik onbeheersbaar is. 

2.3.5. Expected outcomes 
 

Novel sensory outcomes 

Om de novel sensory outcomes te meten, voegen we enkele elementen uit twee verschillende 

schalen samen om de verscheidene aspecten die te maken hebben met nieuwheid in Netflix zo 

goed mogelijk te capteren. 

De novelty outcomes schaal uit de paper van LaRose en Eastin (2004) heeft hoofdzakelijk 

betrekking op het vinden van nieuwe informatie. We nemen de volgende drie stellingen over en 

passen ze toe op de context van ons onderzoek: 

 Wanneer ik Netflix gebruik, neem ik onmiddellijk kennis van nieuwe content. 

 Op Netflix vind ik een veelheid aan nieuwe content. 

 Op Netflix vind ik content die ik nergens anders kan vinden. 
 

Aangezien novel sensory outcomes ruimer zijn dan het louter zoeken naar nieuwe informatie (cfr. 

supra) voegen we ook de stellingen uit de volgende schaal toe. De novelty schaal uit de paper van 

Sundar en Limperos (2013) bevat stellingen over de nieuwheid van een technologie en de ervaring 

van nieuwe media. We nemen deze vier stellingen over en passen ze toe op Netflix: 

 Netflix is nieuw.  

 De technologie van Netflix is innovatief. 

 De gebruikersomgeving op Netflix is uniek. 

 De ervaring op Netflix is ongewoon. 
 

We houden een 7-punten Likert-schaal van zeven items over. 

Activity outcomes 

Om de activity outcomes te meten, maken we gebruik van een 7-punten Likert-schaal die uit vier 

items bestaat (LaRose & Eastin, 2004). 

 Ik gebruik Netflix om mezelf op te vrolijken. 

 Ik gebruik Netflix om films (of documentaires) te bekijken die ik leuk vind. 

 Ik gebruik Netflix om series te bekijken die ik leuk vind. 

 Ik gebruik Netflix om geëntertaind te worden.  
 

Gain outcomes 

Zoals eerder vermeld hebben we de monetary outcomes hernoemd naar gain outcomes, naar het 

voorbeeld van Verbrugge et al. (2013). Aangezien we deze outcomes als ruimer dan louter het 

financieel aspect beschouwen (cfr. supra), stellen we een nieuwe schaal voor die deze outcomes 

in een ruimer opzicht meet. 

Ten eerste nemen we twee items uit de monetary outcomes schaal van Peters (2007) en twee 

items uit de studie van Peters et al. (2006) over om het tijdsaspect van gain outcomes in rekening 

te brengen: 
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 Ik bespaar tijd doordat ik Netflix overal kan gebruiken. 

 Ik gebruik Netflix omdat ik het op eender welk moment kan gebruiken. 

 Dankzij Netflix bespaar ik tijd en moeite om content te vinden. 

 Dankzij Netflix kan ik snel en gemakkelijk content raadplegen. 
 

Ten tweede halen we nog een vijfde stelling uit de monetary outcomes schaal van Peters et al. 

(2006) die focust op het financieel aspect van gain outcomes: 

 Via Netflix kan ik content raadplegen die me anders extra geld zou kosten. 
 

Wanneer we deze items samenvoegen, bekomen we een 7-punten Likert-schaal van vijf items om 

de door ons geherformuleerde gain outcomes te meten. 

Self-reactive outcomes 

Om de self-reactive outcomes te meten, maken we gebruik van een 7-punten Likert-schaal uit de 

studie van LaRose en Eastin (2004) die bestaat uit de volgende vijf stellingen: 

 Ik ontdoe me van verveling als ik naar Netflix kijk. 

 Netflix is een manier om de tijd te doden. 

 Ik voel me minder alleen als ik naar Netflix kijk. 

 Ik vergeet mijn problemen als ik naar Netflix kijk. 

 Ik voel me ontspannen als ik naar Netflix kijk. 
 

Status outcomes 

De status outcomes en social outcomes vertonen sterke overlappingen, waardoor we ons zullen 

beperken tot de status outcomes, die zoals uit eerder onderzoek gebleken ook sociale elementen 

omvatten (cfr. supra). Bijgevolg nemen we elementen over uit twee verschillende schalen, namelijk 

vier items uit de status outcomes schaal van LaRose en Eastin (2004) en één item uit de social 

outcomes schaal van Peters et al. (2006).  

We bekomen een 7-punten Likert-schaal die de volgende vijf stellingen omvat: 

 Doordat ik Netflix gebruik, vind ik mensen die mijn mening respecteren. 

 Doordat ik Netflix gebruik, vind ik mensen die net zoals mij zijn. 

 Doordat ik Netflix gebruik, kan ik de vooruitzichten in mijn leven verbeteren. 

 Doordat ik Netflix gebruik, blijf ik up-to-date met de nieuwste technologieën. 

 Doordat ik Netflix gebruik, heb ik onderwerpen om over te praten. 

2.3.6. Netflix-gebruik 
 

Naar het voorbeeld van Kaye (1998) meten we het Netflix-gebruik van de respondenten door te 

vragen naar het aantal uur dat ze gemiddeld per week op Netflix spenderen.  

2.4. Procedure 
 

De survey werd ontworpen met de online software van Qualtrics, aangezien deze toepassing 

gebruiksvriendelijk en gratis is en opties biedt om de resultaten te filteren, analyses uit te voeren 

en de data te exporteren. Bij het opstellen van de survey werd rekening gehouden met enkele 

zaken om het vervolledigen van de survey te stimuleren en de aandacht van de respondenten erbij 

te houden. Zo hebben we een progress bar voorzien zodat de respondenten hun voortgang konden 

volgen. We hebben eveneens bij elke vraag geopteerd voor forced response, zodat men verplicht 

werd om elke vraag in te vullen. Daarnaast werden de stellingen van de verschillende concepten 
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in willekeurige volgorde geplaatst in plaats van geclusterd. Zoals eerder vermeld, worden de 

meeste concepten op een 7-punten Likert-schaal van helemaal niet akkoord tot helemaal akkoord 

beoordeeld. Hierdoor bekomen we metrische variabelen en is het mogelijk om bijvoorbeeld 

gemiddeldes te berekenen. 

De survey bestond uit drie onderdelen. In het eerste deel vulden de respondenten hun 

demografische gegevens in, zoals geslacht en leeftijd. Het tweede deel bevatte vragen over hun 

Netflix-gebruik in het algemeen, zoals het soort abonnement dat ze gebruiken en het aantal uur ze 

gemiddeld wekelijks op Netflix spenderen. Tot slot bestond het derde deel uit 39 stellingen 

verspreid over vier pagina’s om de verschillende concepten te meten. De volledige enquête is terug 

te vinden in de bijlage. 

Het verspreiden van de vragenlijst gebeurde uitsluitend via Facebook. Deelname aan het 

onderzoek werd gestimuleerd door gebruik te maken van een incentive. Elke respondent die op 

het einde van de survey zijn/haar e-mailadres achterliet, maakte kans op één van de drie Bol.com-

bonnen ter waarde van 10 euro. Nadat de dataverzameling van start ging, hebben we op 

verschillende dagen van de week een oproep gedaan om de survey in te vullen. Op die manier 

trachtten we zoveel mogelijk mensen te bereiken. De dataverzameling duurde twee weken en 

leverde bruikbare data van 339 respondenten op. Na het aflopen van de dataverzameling werden 

de drie Bol.com-bonnen willekeuring verloot onder de respondenten. De data werden losgekoppeld 

van het e-mailadres en bijgevolg werden de data volledig anoniem verwerkt. 

2.5. Analyse 
 

Onze analyse bestaat uit twee delen. In het eerste deel omschrijven we de steekproef, gaan we de 

interne betrouwbaarheid van de schalen na en bespreken we per concept de belangrijkste 

resultaten. Deze analyses worden allemaal uitgevoerd met behulp van SPSS Statistics 23, wat 

enkele voordelen biedt. Zo is het mogelijk om de verzamelde data vanuit Qualtrics te exporteren 

naar SPSS. Daarnaast is deze software gebruiksvriendelijk en is de output duidelijk en eenvoudig 

te interpreteren. In het tweede deel van de analyses gaan we over tot de kern van deze studie, 

namelijk het bekijken van de invloed van de verschillende concepten op Netflix-gebruik door de 

regressiecoëfficiënten te raadplegen. Daarbij bepalen we eerst de model fit van ons model om te 

bepalen hoe goed het gebruikte model bij de verzamelde data past. Indien nodig, voeren we 

aanpassingen door om deze model fit te verbeteren. Dit alles gebeurt met behulp van structural 

equation modeling (SEM) via het programma AMOS 22 Graphics. De term SEM verwijst niet naar 

een specifieke statistische methode, maar is in feite de verzamelnaam voor een aantal met elkaar 

verwante technieken (Kline, 2016). Zo wordt SEM door verschillende auteurs beschouwd als een 

combinatie van factoranalyse en regressieanalyse (Babin & Svensson, 2012; McQuitty & Wolf, 

2013). SEM wordt dan ook omschreven als een confirmatorische techniek voor het beoordelen van 

de relaties tussen een aantal observeerbare (manifeste) en niet-observeerbare (latente) 

variabelen, waarbij tevens kan worden nagegaan hoe goed een model past bij de verzamelde data 

(McQuitty & Wolf, 2013; Byrne, 2016). Volgens Babin en Svensson (2012) is SEM in bepaalde 

gebieden van de sociale wetenschappen de meest gebruikte statistische methode, vooral sinds de 

opkomst van gebruiksvriendelijke softwarepakketten. Ze beschrijven de grote troef van SEM als 

volgt: “an intuitively pleasing way to assess how well a researcher’s theory fits the real world”. 

Bovendien houdt SEM tijdens analyses rekening met meetfouten, in tegenstelling tot de meeste 

andere statistische technieken die de data en de meetfouten apart behandelen (Schumacker & 

Lomax, 2004). Dankzij SEM zijn we dus in staat om na te gaan of de verwachte relaties 

overeenkomen met de werkelijkheid en om latente variabelen te meten die niet rechtstreeks 

observeerbaar zijn. Daarnaast is het ook mogelijk om na te gaan of het NMMA van toepassing is 

in de context van online platformen zoals Netflix door te kijken naar hoe goed het model past bij de 
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verzamelde data. Ten slotte zijn we ook in staat om de grootte van de effecten van de verschillende 

motivaties op Netflix-gebruik te bepalen. We kiezen ervoor om SEM uit te voeren in AMOS 22 

Graphics, aangezien dit programma een extensie is van de SPSS software en dit onderdeel van 

AMOS een tekenruimte voorziet om het model visueel voor te stellen.  

3. Pretest 
 

Alvorens de enquête te lanceren voor dataverzameling, hebben we een pretest uitgevoerd bij tien 

mensen die, zoals Wimmer en Dominick (2010) aanraden, tot de doelgroep van ons onderzoek 

behoren, namelijk Vlaamse jongeren van 18 tot en met 26 jaar die gebruik maken van Netflix. 

Wegens het beperkte aantal respondenten werden nog geen analyses uitgevoerd op de verkregen 

data. Wel biedt deze pretest ons de kans om de verschillende surveyopties in Qualtrics uit te 

proberen en de survey te optimaliseren door rekening te houden met eventuele opmerkingen of 

onduidelijkheden.  

Zeven van de tien respondenten hadden geen opmerkingen en vonden de vragen duidelijk. De drie 

anderen hadden enkele opmerkingen over de vraagstelling of vonden dat er bij bepaalde vragen 

een antwoordmogelijkheid miste. Zo was er een respondent die een Netflix-abonnement deelde 

met iemand anders, maar deze optie niet kon selecteren. Daarom hebben we bij de vraag ‘Betaalt 

u zelf voor dit abonnement’ een derde optie toegevoegd, namelijk ‘Ik deel de kosten met iemand 

anders’. Daarnaast bleek uit het rapport op Qualtrics, nadat reeds zeven respondenten de survey 

hadden ingevuld, dat twee vragen niet werden weergegeven. Ook dit probleem werd opgelost door 

de voorwaarden voor weergave aan te passen. 

4. Datacleaning 
 

Vooraleer over te gaan tot de analyses, hebben we datacleaning uitgevoerd op de verkregen data 

van 442 respondenten. 76 respondenten hebben de survey niet vervolledigd. We kunnen dus 

spreken van een completion rate van 82,8%. Daarnaast hebben 24 respondenten aangegeven 

geen gebruik te maken van Netflix en vielen 3 respondenten buiten de leeftijdscategorie van 18 tot 

en met 26 jaar. Aangezien we met forced response hebben gewerkt, was het niet nodig om 

rekening te houden met eventuele missing data. Na deze filtering behouden we de data van 339 

respondenten. Voor een uitgebreide beschrijving van deze steekproef verwijzen we naar het 

onderdeel ‘Steekproefomschrijving’. 

Daarnaast hebben we ook de data gecontroleerd op ‘foute’ waarden. Zo hadden sommige 

respondenten de vraag naar het gemiddelde aantal uren dat ze wekelijks op Netflix spendeerden 

niet beantwoord met een geheel getal of hadden ze het woord ‘uur’ erbij gezet. We hebben deze 

data aangepast zodat we bruikbare waarden verkregen. Bij de vraag naar wie betaalde voor het 

abonnement of met wie de kosten gedeeld werden hadden enkele respondenten gekozen voor de 

optie ‘Andere’ en hier een familielid ingevuld (bijvoorbeeld ‘ouders’). Ook dit hebben we aangepast 

naar de bijpassende code voor de optie ‘Familie’. Verder hebben we geen aanpassingen moeten 

doorvoeren in de data.  
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Grafiek 2. Verdeling volgens leeftijd

RESULTATEN 
 

1. Steekproefomschrijving 
 

1.1. Demografische gegevens 
 

Grafiek 1 toont de verdeling van de respondenten volgens geslacht. Onze steekproef bestaat uit 

130 mannen (38%) en 209 vrouwen (62%). De leeftijden zijn verdeeld van 18 tot en met 26 jaar, 

zoals weergegeven in grafiek 2. De gemiddelde leeftijd is 21,17 jaar (SD=2,202). Op de grafiek 

zien we dat er een ondervertegenwoordiging is van 24- tot 26-jarigen. Dit kan verklaard worden 

door het feit dat de survey voornamelijk onder leeftijdsgenoten en in studentengroepen werd 

gedeeld. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 3 en 4 geven respectievelijk de verdeling volgens hoogst behaalde diploma en beroep 

weer. Voor meer dan de helft van de respondenten (55,8%) is een diploma middelbaar onderwijs 

het hoogst behaalde diploma. Dit kan verklaard worden door het feit dat 55% van de respondenten 

zich in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 21 jaar bevindt. 1,5% van de respondenten heeft 

hoger beroepsonderwijs gevolgd, 34,2% beschikt over een bachelordiploma en 8,6% over een 

masterdiploma. Daarnaast beschikt elke respondent minstens over een diploma middelbaar 

onderwijs, aangezien niemand de optie ‘Lager onderwijs’ aanduidde. Verder gaf niemand aan over 

een postuniversitair diploma te beschikken. Op grafiek 4, die de verdeling volgens beroep 

weergeeft, zien we een sterke vertegenwoordiging van studenten, namelijk 271 respondenten 

(79,9%). Dit is wederom te wijten aan het feit dat de survey hoofdzakelijk werd gedeeld onder 

studerende jongeren. Daarnaast is 16,5% van de respondenten voltijds werkend, 2,1% deeltijds 

werkend en 0,3% werkloos of werkzoekend. 1,2% heeft de optie ‘Anders’ aangeduid en is 

zelfstandig of combineert een job met studies.  

Man
38%Vrouw
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Grafiek 1. Verdeling volgens geslacht
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1.2. Netflix-abonnement 
 

Grafiek 5 geeft de verdeling volgens het type abonnement weer. 3,8% van de respondenten 

maakte op het moment van de survey gebruik van de gratis proefmaand. 11,2% heeft een 

basisabonnement van €7,99 per maand, 42,2% heeft een standaardabonnement van €9,99 per 

maand en 42,8% gebruikt een premiumabonnement van €11,99 per maand. De twee duurste 

abonnementen (standaard en premium) scoren opvallend hoog. 85% van de ondervraagde 

respondenten maakt namelijk gebruik van een van deze abonnementen. Dit kan verklaard worden 

door het feit dat de kosten voor een abonnement vaak gedeeld worden of meerdere mensen 

gebruik maken van hetzelfde abonnement (cfr. infra). Overigens vinden we geen significante 

verschillen op het vlak van geslacht, opleidingsniveau en beroep voor wat betreft het type 

abonnement. We zien wel dat er een significant verschil is op het vlak van leeftijd (p<.05). Opdat 

aan de voorwaarden voor een Chi-kwadraattoets zou worden voldaan, hebben we drie 

leeftijdscategorieën gemaakt. De eerste categorie bestaat uit 18- tot 20-jarigen, de tweede uit 21- 

tot 23-jarigen en de derde uit 24- tot 26-jarigen. We zien bijvoorbeeld dat de twee duurste 

abonnementen (standaard en premium) vaker naar voor komen naarmate de ondervraagde 

respondenten ouder zijn. Van de 18- tot 20-jarigen gebruikt 79,7% een standaard- of 

premiumabonnement, van de 21- tot 23-jarigen is dit 86,7% en van de 24- tot 26-jarigen is dit 

93,8%. Het is ook opvallend dat vooral jonge respondenten gebruik maken van de gratis 

proefmaand. Van alle respondenten die op het moment van de survey een gratis proefabonnement 

hadden was 69,2% 18 tot 20 jaar oud en 30,8% 21 tot 23 jaar oud. Geen enkele respondent van 

24 tot 26 jaar maakte gebruik van een gratis proefmaand.  
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Van de respondenten die gebruik maken van een betalend abonnement staat 16% zelf in voor de 

kosten. Meer dan de helft (54%) betaalt niet voor het abonnement en 30% deelt de kosten met 

iemand anders. Deze verdeling wordt weergegeven in grafiek 6a. We zien geen significante 

verschillen tussen mannen en vrouwen en de verschillende opleidingsniveaus voor wat betreft het 

al dan niet zelf betalen voor het abonnement. We merken echter wel een significant verschil op 

tussen de drie leeftijdscategorieën die we eerder opstelden (cfr. supra) (p<.05). Hoe ouder de 

respondenten, hoe vaker ze zelf instaan voor de kosten van het abonnement of de kosten delen 

met iemand anders. Van de 18- tot 20-jarigen beweert 64,5% niet in te staan voor de kosten voor 

het abonnement (dus niet zelf betalen en de kosten niet delen). Van de 21- tot 23-jarigen is dit 

53,2% en bij de 24- tot 26-jarigen bedraagt dit percentage nog slechts 29,2%. We merken tevens 

een significant verschil op tussen werkenden en niet-werkenden (p<.05). Om aan de voorwaarden 

voor het interpreteren van de Chi-kwadraat te voldoen, voegen we enerzijds de categorieën 

‘student’ en ‘werkloos/werkzoekend’ en anderzijds de categorieën ‘voltijds werkend’, ‘deeltijds 

werkend’ en ‘anders’ samen. We beschouwen de studenten voor deze analyse dus als ‘niet-

werkenden’, hoewel dat in werkelijkheid misschien anders is. 74,3% van de werkende 

respondenten betaalt zelf voor het abonnement of deelt de kosten met iemand anders, terwijl dit 

percentage bij de niet-werkende respondenten slechts 38,9% bedraagt.  

 

Aan de respondenten die zelf niet betalen voor het abonnement werd gevraagd wie instond voor 

de kosten. De meerderheid (74,4%) gaf aan dat iemand in de familie dit deed. Bij 9,1% is het de 

partner en bij 13,1% een vriend of vriendin die instaat voor de kosten. In 3,4% van de gevallen gaat 

het om nog iemand anders, zoals een kotgenoot of een kennis. Aan de respondenten die de kosten 

voor het abonnement delen met iemand anders werd eveneens gevraagd wie deze persoon is. In 

bijna de helft van de gevallen (46,9%) was dit met een vriend of vriendin. Daarnaast deelde 28,6% 

de kosten met familie, 19,4% met zijn/haar partner en 5,1% met iemand anders, zoals kennissen 

of zowel familieleden als vrienden. 
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30%

Grafiek 6a. Verdeling volgens het al dan niet zelf 
betalen voor het abonnement
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Uit de data blijkt overigens dat het al dan niet zelf betalen of delen van de kosten voor een 

abonnement samenhangt met het type abonnement. Het aantal respondenten dat zelf instaat voor 

de kosten neemt af naarmate het abonnement duurder is. Van alle respondenten met een basic 

abonnement (€7,99), betaalt 34,2% zelf de kosten. Van de respondenten met een 

standaardabonnement (€9,99) is dit 21% en van diegenen met een premiumabonnement (€11,99) 

is dit slechts 6,2%. Daarnaast zien we dat de kosten voor het abonnement vooral gedeeld worden 

bij de duurdere abonnementen. Van alle respondenten die aangeven dat ze de kosten delen is dit 

in slechts 5,1% van de gevallen bij het goedkoopste abonnement (€7,99), in 38,8% van de gevallen 

bij het standaardabonnement (€9,99) en in 56,1% van de gevallen bij het duurste abonnement 

(€11,99). Dit kan verklaard worden door het feit dat het standaard- en premiumabonnement de 

optie biedt om respectievelijk via twee en via vier schermen content te bekijken.  

1.3. Netflix-gebruik 
 

Grafiek 7 laat zien hoelang de ondervraagde respondenten reeds gebruik maken van Netflix. De 

meeste respondenten (36,3%) maken sinds 2 tot 9 maanden gebruik van Netflix. 11,8% gebruikt 

Netflix sinds minder dan twee maanden en slechts 8,6% gebruikt Netflix reeds langer dan twee 

jaar. Er zijn geen significante verschillen op het vlak van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau of 

beroep. 
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De laatste algemene vraag over het Netflix-gebruik van de respondenten heeft betrekking op het 

aantal uren ze gemiddeld per week op Netflix spenderen. Dit was een open vraag die de 

respondenten in gehele cijfers moesten beantwoorden. De antwoorden lopen sterk uiteen en 

daarom worden ze opgedeeld in zeven categorieën teneinde de grafiek overzichtelijk te houden. 

Grafiek 8 geeft de resultaten weer. De ondervraagde respondenten maken gemiddeld 7,7 uur per 

week gebruik van Netflix (SD=5,401). De minimumwaarde is 1 uur en de maximumwaarde 35 uur. 

Het is opvallend dat ruim 80% van de respondenten gemiddeld 1 tot 10 uur per week gebruik maakt 

van Netflix. Ongeveer een vijfde van de respondenten spendeert gemiddeld langer dan 11 uur per 

week op Netflix. Er zijn geen significante verschillen op het vlak van geslacht, leeftijd, 

opleidingsniveau en beroep. 

 

2. Interne betrouwbaarheid 
 

In dit onderdeel gaan we na of de verschillende items per schaal hetzelfde concept meten en de 

schalen dus betrouwbaar genoeg zijn om op te nemen in onze analyses. We doen dit door in SPSS 

per schaal de Cronbach’s Alpha (α) op te vragen. Deze gaat na in welke mate de verschillende 

items van een schaal met elkaar correleren (Vaske et al., 2017). Er bestaat geen eenduidige regel 

omtrent de norm waaraan de α moet voldoen om van een betrouwbare schaal te kunnen spreken, 

hoewel .700 de vaakst gebruikte grenswaarde is (Spicer, 2005; Tavakol & Dennick, 2011). Volgens 

Vaske et al. (2017) wordt een schaal met een α van minstens .650 echter ook nog als aanvaardbaar 

beschouwd. Indien de α niet aan de norm voldoet, kunnen we opteren om de bewuste schaal uit 

de analyse te laten. Uiteraard dienen we hier steeds rekening te houden met het theoretisch belang 

van de concepten en bijgevolg de afweging te maken tussen het gebruiken van een minder 

betrouwbare schaal en het volledig weglaten van een concept. 

De self-efficacy schaal bestaat uit drie items en de α bedraagt .626. Deze stijgt niet bij het weglaten 

van een van de items. Bijgevolg kunnen we niet spreken van een betrouwbare schaal. Self-efficacy 

vormt, zoals in de literatuurstudie aangehaald, echter een belangrijk concept binnen ons 

theoretisch model. Daarom kiezen we ervoor om het concept, ondanks het feit dat de 

betrouwbaarheid van de schaal niet optimaal is, te behouden en op te nemen in de analyses. 

De habit strength schaal bestaat uit drie items en heeft een α van .628. De α stijgt naar .742 indien 

we het item ‘Ik gebruik Netflix telkens ongeveer op hetzelfde tijdstip’ weglaten. Dit item had immers 

een corrected item-total correlation van .268, wat zich onder de vaak gehanteerde grens van .400 

bevindt (Leong & Austin, 2006). Zodoende houden we een schaal over die uit twee items bestaat.  
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De deficient self-regulation schaal (zeven items, α=.814), de novel sensory outcomes schaal 

(zeven items, α=.735), de self-reactive outcomes schaal (vijf items, α=.700) en de status outcomes 

schaal (vijf items, α=.776) beschouwen we als betrouwbare schalen. We hoeven dus geen 

aanpassingen door te voeren. 

De activity outcomes schaal en gain outcomes schaal hebben daarentegen beide een 

problematische α. De activity outcomes schaal bestaat uit vier items en heeft een α van .568 die 

niet stijgt bij het weglaten van bepaalde items. Bijgevolg hebben we te maken met een weinig 

betrouwbare schaal. Toch vormen de activity outcomes een belangrijke vorm van expected 

outcomes die we als relevant beschouwen in de context van Netflix. Zo bleek uit de literatuurstudie 

dat entertainment een belangrijke drijfveer vormt om tv te kijken (Rubin, 1981). De gain outcomes 

schaal bestaat uit vijf items en heeft een α van .566. Deze stijgt tot .573 indien we het item ‘Via 

Netflix kan ik content raadplegen die me anders extra geld zou kosten’ weglaten. Dit item heeft 

namelijk een corrected item-total correlation van slechts .242. Het weglaten van dit item zou dus 

tot een slechts kleine stijging leiden en zorgt niet voor een betrouwbare schaal. Daarnaast 

beschouwen we dit item als relevant, aangezien dit het enige item is dat het financiële aspect van 

gain outcomes omvat. Ook hier komen we tot de conclusie dat de gain outcomes een belangrijk 

concept vormen in de huidige studie. In de literatuurstudie werd immers duidelijk dat gemak en 

snelheid belangrijke drijfveren vormen om gebruik te maken van een online platform zoals Netflix. 

Uit het onderzoek van Huttener (2016) blijkt bijvoorbeeld dat gemakzucht specifiek bij Netflix-

gebruikers een belangrijke kijkmotivatie vormt. Gezien het feit dat onze gain outcomes schaal 

onder meer meet in welke mate de respondenten dankzij Netflix tijd en moeite kunnen besparen, 

vormen de gain outcomes volgens ons een belangrijk concept in de huidige context. We besluiten 

dan ook om beide schalen, ondanks het feit dat ze weinig betrouwbaar zijn, te behouden. Bijgevolg 

dienen we doorheen het verdere verloop van deze masterproef steeds in acht te nemen dat we 

werken met enkele minder betrouwbare schalen. 

De volgende tabel biedt een overzicht van de verschillende schalen met het (aangepaste) 

bijhorende aantal items en Cronbach’s Alpha. 

Schaal 
Aantal 

items 

Cronbach’s 

Alpha 

Self-efficacy 3 .626 

Habit strength 2 .742 

Deficient self-regulation 7 .814 

Novel sensory outcomes 7 .735 

Activity outcomes 4 .568 

Gain outcomes 5 .566 

Self-reactive outcomes 5 .700 

Status outcomes 5 .776 
 

Tabel 1. Overzicht schalen met bijhorend aantal items en Cronbach’s Alpha 

3. Drijfveren om Netflix te gebruiken 
 

Hierna worden de resultaten van de verschillende concepten uit het NMMA besproken die nog niet 

aan bod kwamen in de steekproefomschrijving. Elk concept werd gemeten met behulp van een 7-

punten Likert-schaal gaande van helemaal niet akkoord tot helemaal akkoord. We bespreken de 

gemiddelde score voor alle items waaruit de schalen bestaan en er wordt tevens een somschaal 

aangemaakt om de gemiddelde score per concept te achterhalen. 
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3.1. Self-efficacy 
 

Self-efficacy werd gemeten aan de hand van drie items. Op grafiek 9 zien we duidelijk dat de 

meerderheid van de respondenten aangeeft dat ze de eigen capaciteiten om met Netflix te werken 

hoog inschatten. Het gemiddelde van de self-efficacy schaal bedraagt dan ook 6,48 (SD=0,615). 

 

De volgende tabel geeft een overzicht van de verschillende items waaruit de self-efficacy schaal 

bestaat met bijhorende gemiddeldes en standaardafwijkingen. De stelling die het hoogst scoort is 

‘Ik kan Netflix gebruiken zonder de hulp van anderen’ met een gemiddelde van 6,60. De 

gemiddeldes van de drie items liggen sterk in lijn met elkaar. 

Item x̅ SD 

Ik kan Netflix gebruiken zonder de hulp van anderen 6,60 0,749 

Het is voor mij geen probleem om met Netflix te werken 6,51 0,774 

Ik bezit de benodigde kennis en vaardigheden om Netflix te 
gebruiken 

6,35 0,908 
 

Tabel 2. Items self-efficacy schaal 

3.2. Habit strength 
 

Habit strength werd gemeten met behulp van drie items. Om te kunnen spreken van een 

betrouwbare schaal hebben we echter het item ‘Ik gebruik Netflix telkens ongeveer op hetzelfde 

tijdstip’ weggelaten (cfr. supra). We houden dus een schaal over die uit twee items bestaat. Uit 

grafiek 10 leiden we af dat de antwoorden hier meer verdeeld zijn. We zien voor beide items echter 

een piek bij ‘eerder akkoord’ en ‘akkoord’. Bovendien heeft bij de stelling ‘Netflix maakt deel uit van 

mijn normale routine’ 56,1% minstens ‘eerder akkoord’ aangeduid en bij de stelling ‘Ik zou Netflix 

missen als ik het niet langer kon gebruiken’ is dit 72,6%. We besluiten hieruit dat het gebruiken van 

Netflix voor de meeste respondenten als gewoontegedrag kan worden beschouwd.   
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Grafiek 9. Verdeling volgens de self-efficacy items

Ik kan Netflix gebruiken zonder de hulp van anderen

Het is voor mij geen probleem om met Netflix te werken

Ik bezig de benodigde kennis en vaardigheden om Netflix te gebruiken



 

31 
 

 

Het gemiddelde van de habit strength schaal bedraagt 4,76 (SD=1,335). Het item ‘Ik zou Netflix 

missen als ik het niet langer kon gebruiken’ scoort het hoogst met een gemiddelde van 4,87. 

Item x̅ SD 

Netflix maakt deel uit van mijn normale routine 4,56 1,477 

Ik zou Netflix missen als ik het niet langer kon gebruiken 4,87 1,517 
 

Tabel 3. Items habit strength schaal 

3.3. Deficient self-regulation 
 

Deficient self-regulation maten we met behulp van een schaal die uit zeven items bestaat. Grafiek 

11 maakt duidelijk dat de meeste respondenten hebben aangegeven dat ze hun Netflix-gebruik 

onder controle hebben. De grafiek loopt namelijk bij alle items in dalende lijn.  
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Grafiek 10. Verdeling volgens de habit strength items

Netflix maakt deel uit van mijn normale routine

Ik zou Netflix missen als ik het niet langer kon gebruiken
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Grafiek 11. Verdeling volgens de deficient self-regulation items

Ik heb het moeilijk om mijn Netflix-gebruik binnen de perken te houden

Ik moet Netflix steeds vaker gebruiken om sensatie te ervaren

Ik word gespannen, humeurig en geïrriteerd als ik Netflix niet kan gebruiken op het moment dat ik dat wil

Ik heb reeds tevergeefs geprobeerd om de tijd die op Netflix spendeer te verminderen

Soms probeer ik voor mijn vrienden of familie te verbergen hoeveel tijd ik spendeer op Netflix

Ik zou er alles aan doen om mijn behoefte om Netflix te gebruiken te vervullen

Ik heb het gevoel dat mijn Netflix-gebruik onbeheersbaar is
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Het gemiddelde van deze schaal bedraagt 2,61 (SD=0,991). Het item ‘Ik heb het moeilijk om mijn 

Netflix-gebruik binnen de perken te houden’ scoort het hoogst en heeft een gemiddelde van 3,20. 

Het item ‘Ik heb het gevoel dat mijn Netflix-gebruik onbeheersbaar is’ heeft de laagste gemiddelde 

score, namelijk 2,12. 

Item x̅ SD 

Ik heb het moeilijk om mijn Netflix-gebruik binnen de perken 
te houden 

3,20 1,736 

Ik moet Netflix steeds vaker gebruiken om sensatie te 
ervaren 

2,51 1,139 

Ik word gespannen, humeurig en geïrriteerd als ik Netflix 
niet kan gebruiken op het moment dat ik dat wil 

2,84 1,671 

Ik heb reeds tevergeefs geprobeerd om de tijd die ik op 
Netflix spendeer te verminderen 

2,63 1,461 

Soms probeer ik voor mijn vrienden of familie te verbergen 
hoeveel tijd ik spendeer op Netflix 

2,30 1,457 

Ik zou er alles aan doen om mijn behoefte om Netflix te 
gebruiken te vervullen 

2,70 1,313 

Ik heb het gevoel dat mijn Netflix-gebruik onbeheersbaar is 2,12 1,207 
 

Tabel 4. Items deficient self-regulation schaal 

3.4. Expected outcomes 
 

3.4.1. Novel sensory outcomes 
 

De novel sensory outcomes schaal bestaat uit zeven items. De verdeling van de antwoorden van 

deze items wordt weergegeven in grafiek 12. We zien dat de antwoorden meer verdeeld zijn dan 

bij de vorige concepten. Toch zien we voor alle items een piek bij ‘neutraal’ of ‘eerder akkoord’. 

Bovendien bedraagt het gemiddelde van de schaal 4,11 (SD=0,853). Hieruit leiden we af dat de 

respondenten eerder vinden dat Netflix een nieuw en innovatief medium is, hoewel dit niet 

opvallend naar voor komt in de grafiek en de cijfers.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Helemaal niet
akkoord

Niet akkoord Eerder niet
akkoord

Neutraal Eerder
akkoord

Akkoord Helemaal
akkoord

P
er

ce
n

ta
ge

 r
es

p
o

n
d

en
te

n

Grafiek 12. Verdeling volgens de novel sensory outcomes items

Wanneer ik Netflix gebruik, neem ik onmiddellijk kennis van nieuwe content

Op Netflix vind ik een veelheid aan nieuwe content

Op Netflix vind ik content die ik nergens anders kan vinden

Netflix is nieuw

De technologie van Netflix is innovatief

De gebruikersomgeving op Netflix is uniek

De ervaring op Netflix is ongewoon
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Het item ‘Op Netflix vind ik een veelheid aan nieuwe content’ heeft het hoogste gemiddelde, 

namelijk 4,86. Het item ‘Netflix is nieuw’ heeft de laagste gemiddelde score, namelijk 3,46.  

Item x̅ SD 

Wanneer ik Netflix gebruik, neem ik onmiddellijk kennis van 
nieuwe content 

4,64 1,354 

Op Netflix vind ik een veelheid aan nieuwe content 4,86 1,276 

Op Netflix vind ik content die ik nergens anders kan vinden 3,75 1,789 

Netflix is nieuw 3,46 1,484 

De technologie van Netflix is innovatief 4,53 1,149 

De gebruikersomgeving op Netflix is uniek 3,95 1,273 

De ervaring op Netflix is ongewoon 3,55 1,184 
 

Tabel 5. Items novel sensory outcomes schaal 

3.4.2. Activity outcomes 
 

De activity outcomes werden gemeten met behulp van een schaal die uit vier items bestaat. Grafiek 

13 geeft de verdeling van de antwoorden weer. We zien een sterke neiging naar de ‘akkoord’-

categorieën. Het gemiddelde van deze schaal bedraagt dan ook 5,58 (SD=0,714). We leiden hieruit 

af dat het grootste deel van de ondervraagde respondenten het gebruiken van Netflix ziet als een 

plezierige activiteit.  

 

De volgende tabel toont aan dat de gemiddeldes van de verschillende items behoorlijk uit elkaar 

liggen. Het item met het hoogste gemiddelde (6,27) is ‘Ik gebruik Netflix om series te bekijken die 

ik leuk vind’. Het item dat het laagst scoort is ‘Ik gebruik Netflix om mezelf op te vrolijken’ en heeft 

een gemiddelde van 4,62. 

Item x̅ SD 

Ik gebruik Netflix om mezelf op te vrolijken 4,62 1,296 

Ik gebruik Netflix om films (of documentaires) te bekijken 
die ik leuk vind 

5,95 1,046 

Ik gebruik Netflix om series te bekijken die ik leuk vind 6,27 0,793 

Ik gebruik Netflix om geëntertaind te worden 5,48 1,131 
 

Tabel 6. Items activity outcomes schaal 
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Grafiek 13. Verdeling volgens de activity outcomes items

Ik gebruik Netflix om mezelf op te vrolijken

Ik gebruik Netflix om films (of documentaires) te bekijken die ik leuk vind

Ik gebruik Netflix om series te bekijken die ik leuk vind

Ik gebruik Netflix om geëntertaind te worden
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3.4.3. Gain outcomes 
 

De gain outcomes schaal bestaat uit vijf items. In grafiek 14 zien we opnieuw dat de meeste items 

naar de rechterkant neigen, wat betekent dat de respondenten overwegend akkoord gaan met de 

verschillende stellingen. Het gemiddelde van deze schaal bedraagt 4,88 (SD=0,896). 

 

Uit de onderstaande tabel blijkt dat de respondenten het vooral eens waren met de stelling ‘Dankzij 

Netflix kan ik snel en gemakkelijk content raadplegen’. Dit item heeft namelijk een gemiddelde van 

5,55. Het item met de laagste gemiddelde score (4,16) is ‘Ik bespaar tijd doordat ik Netflix overal 

kan gebruiken’. 

Item x̅ SD 

Ik bespaar tijd doordat ik Netflix overal kan gebruiken 4,16 1,426 

Ik gebruik Netflix omdat ik het op eender welk moment kan 
gebruiken 

5,03 1,449 

Dankzij Netflix bespaar ik tijd en moeite om content te 
vinden 

4,96 1,612 

Dankzij Netflix kan ik snel en gemakkelijk content 
raadplegen 

5,55 1,054 

Via Netflix kan ik content raadplegen die me anders extra 
geld zou kosten 

4,71 1,776 
 

Tabel 7. Items gain outcomes schaal 

3.4.4. Self-reactive outcomes 
 

De self-reactive outcomes werden gemeten aan de hand van een schaal die uit vijf items bestaat. 

Grafiek 15 toont de verdeling van de antwoorden op de verschillende stellingen. Het item ‘Ik voel 

me minder alleen als ik naar Netflix kijk’ verloopt bijna volledig in dalende lijn. Dit item heeft dan 

ook slechts een gemiddelde van 3,32 (cfr. infra). De resterende items pieken rond ‘eerder akkoord’ 

of ‘akkoord’. Het gemiddelde van de self-reactive outcomes schaal bedraagt 4,70 (SD=0,921). 
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Grafiek 14. Verdeling volgens de gain outcomes items

Ik bespaar tijd doordat ik Netflix overal kan gebruiken

Ik gebruik Netflix omdat ik het op eender welk moment kan gebruiken

Dankzij Netflix bespaar ik tijd en moeite om content te vinden

Dankzij Netflix kan ik snel en gemakkelijk content raadplegen

Via Netflix kan ik content raadplegen die me anders extra geld zou kosten



 

35 
 

 

Zoals hierboven aangehaald scoort het item ‘Ik voel me minder alleen als ik naar Netflix kijk’ het 

laagst met een gemiddelde van 3,32. Het item ‘Ik voel me ontspannen als ik naar Netflix kijk’ scoort 

het hoogst met een gemiddelde van 5,74. 92,9% van de respondenten duidde voor dit item immers 

minstens ‘eerder akkoord’ aan. We zien dat de gemiddelden van de verschillende items wat uiteen 

liggen. In de volgende tabel hebben de eerste twee en het laatste item een gemiddelde van 5,10 

of hoger. Het derde en vierde item hebben echter een gemiddelde van 3,82 of lager. Dit kan 

mogelijk verklaard worden door het feit dat deze twee groepen items zich focussen op twee aparte 

onderdelen van de self-reactive outcomes. Alle items hebben betrekking op het wegwerken van 

een ongewenste situatie, maar de twee items met een gemiddelde van 3,82 of lager zijn specifieker 

gericht op het veranderen van een emotioneel slechte situatie (‘ik voel me minder alleen’ en ‘ik 

vergeet mijn problemen’). Uit deze cijfers leiden we af dat de ondervraagde respondenten Netflix 

eerder gebruiken als tijdverdrijf en om zich te ontspannen dan uit eenzaamheid of om hun 

problemen te vergeten. 

Item x̅ SD 

Ik ontdoe me van verveling als ik Netflix gebruik 5,50 1,129 

Netflix is een manier om de tijd te doden 5,10 1,424 

Ik voel me minder alleen als ik naar Netflix kijk 3,32 1,693 

Ik vergeet mijn problemen als ik naar Netflix kijk 3,82 1,518 

Ik voel me ontspannen als ik naar Netflix kijk 5,74 0,924   

Tabel 8. Items self-reactive outcomes schaal 

3.4.5. Status outcomes 
 

De status outcomes werden gemeten met behulp van een schaal die uit vijf items bestaat. Grafiek 

16 geeft de verdeling van deze items weer. De meeste items volgen min of meer hetzelfde 

antwoordpatroon, namelijk in dalende lijn. Het gemiddelde van deze schaal bedraagt dan ook 

slechts 3,01 (SD=0,987). We leiden hieruit af dat de ondervraagde respondenten Netflix niet 

meteen beschouwen als een medium waarmee indruk kan worden gemaakt op anderen.  
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Grafiek 15. Verdeling volgens de self-reactive outcomes items

Ik ontdoe me van verveling als ik Netflix gebruik

Netflix is een manier om de tijd te doden

Ik voel me minder alleen als ik naar Netflix kijk

Ik vergeet mijn problemen als ik naar Netflix kijk

Ik voel me ontspannen als ik naar Netflix kijk
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De meeste items hebben een gemiddelde van 3,09 of lager. Het item ‘Doordat ik Netflix gebruik, 

heb ik onderwerpen om over te praten’ scoort echter hoger met een gemiddelde van 4,20. Het item 

met het laagste gemiddelde (2,48) is ‘Doordat ik Netflix gebruik, kan ik de vooruitzichten in mijn 

leven verbeteren’.  

Item x̅ SD 

Doordat ik Netflix gebruik, vind ik mensen die mijn mening 
respecteren 

2,60 1,305 

Doordat ik Netflix gebruik, vind ik mensen die net zoals mij 
zijn 

2,70 1,419 

Doordat ik Netflix gebruik, kan ik de vooruitzichten in mijn 
leven verbeteren 

2,48 1,279 

Doordat ik Netflix gebruik, blijf ik up-to-date met de 
nieuwste technologieën 

3,09 1,299 

Doordat ik Netflix gebruik, heb ik onderwerpen om over te 
praten 

4,20 1,486 
 

Tabel 9. Items status outcomes schaal 

4. Structural Equation Modeling 
 

Zoals reeds in de paragraaf ‘Analyse’ werd aangehaald, zijn er verschillende redenen die het 

gebruik van SEM verantwoorden. Ten eerste bevat ons model een latent construct (expected 

outcomes) dat we niet rechtstreeks kunnen meten. Ten tweede is het van belang om de model fit 

te beoordelen om te weten te komen hoe goed onze data past bij het model en bijgevolg te bepalen 

in welke mate onze interpretaties betrouwbaar zijn. Ten derde zijn we in staat om de grootte van 

de effecten tussen de concepten onderling en van de concepten op het gebruik van Netflix na te 

gaan.  

Zoals bij elke statistische toets vereist ook SEM dat er met enkele assumpties rekening wordt 

gehouden vooraleer over te gaan tot de analyses. Wij zullen hierna kort de assumpties bespreken 

die in de literatuur vaak aan bod komen. De eerste vereiste heeft betrekking op de grootte van de 

steekproef. Bij SEM is een voldoende grote steekproef noodzakelijk om technische problemen bij 

de analyses (zoals de onnauwkeurige inschatting van standaardfouten) te vermijden, vooral bij 

complexere modellen met een groot aantal constructen (Kline, 2016). Hoewel geen consensus 
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Grafiek 16. Verdeling volgens de status outcomes items

Doordat ik Netflix gebruik, vind ik mensen die mijn mening respecteren

Doordat ik Netflix gebruik, vind ik mensen die net zoals mij zijn
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bestaat over de grootte van de steekproef, volgen we naar het voorbeeld van LaRose en Eastin 

(2004) de vuistregel dat we voor elke verwachte relatie in het model tien respondenten nodig 

hebben. Ons aangepast model omvat 17 verwachte relaties en we hebben 339 respondenten, dus 

hier is ruimschoots aan de voorwaarde voldaan. De tweede vereiste is dat de meetschaal van de 

variabelen van interval- of rationiveau is (Malone & Lubansky, 2012). Ook aan deze vereiste 

voldoet elke variabele binnen ons model. Ten derde mag er geen excessieve multicollineariteit 

bestaan tussen de onafhankelijke constructen. Multicollineariteit betekent dat deze variabelen 

onderling sterk gecorreleerd zijn met elkaar (Lei & Wu, 2012) en dat we te maken hebben met 

covariantie die niet verklaard wordt door het model (Blunch, 2013). Multicollineariteit kan 

bijvoorbeeld ontstaan doordat twee constructen met elkaar overlappen en bijgevolg hetzelfde 

concept meten (Malone & Lubansky, 2012). Aangezien ons model slechts één onafhankelijke 

variabele bevat, namelijk experience, kan er geen sprake zijn van onderlinge correlatie tussen de 

verschillende onafhankelijke variabelen. De vierde en laatste vereiste die vaak aan bod komt, is 

die van multivariate normaliteit. Wanneer we de Mardia’s coëfficiënt van multivariate kurtosis uit de 

normaliteitstest in AMOS opvragen, blijkt onze data hier niet aan te voldoen (187,589). Aan deze 

vereiste wordt in de praktijk echter zelden voldaan (Hau & Marsh, 2004; Lei & Wu, 2012; Hancock 

& Liu, 2012). Bovendien maken we gebruik van de maximum likelihood schattingsmethode, die 

behoorlijk robuust is voor data die niet normaal verdeeld zijn (cfr. infra).  

4.1. Model fit 
 

Het beoordelen van het meetmodel is een uiterst belangrijk aspect in SEM (Yuan, 2005). Om de 

‘goodness-of-fit’ van ons meetmodel na te gaan, maken we gebruik van de maximum likelihood 

schattingsmethode. Hoewel deze methode normaal gezien multivariate normaliteit vereist, is 

niettemin gebleken dat ze in een grotere mate dan andere methodes robuust is voor data die niet 

normaal verdeeld zijn (Boomsma & Hoogland, 2001; Shermelleh-Engel et al., 2003). In de praktijk 

is het namelijk uitzonderlijk dat aan deze voorwaarde voldaan wordt (cfr. supra). Bovendien zou 

deze schattingsmethode de andere methodes ook op verschillende andere vlakken overtreffen. De 

maximum likelihood methode is bijgevolg de vaakst gebruikte methode (Hau & Marsh, 2004; Marsh 

et al., 2012). Daarnaast gaan we ons model niet schatten op basis van de somschalen, dus 

manifeste variabelen, maar houden we bij wijze van volledigheid rekening met alle items waaruit 

de constructen bestaan. Daarom maken we onder meer een second-order construct aan, namelijk 

expected outcomes, wat betekent dat deze latente variabele op zijn beurt ook latente variabelen 

(novel sensory outcomes, activity outcomes, etc.) als indicatoren heeft (Kenny & Milan, 2012). 

Dergelijke modellen lenen zich goed voor het berekenen van de betrouwbaarheid en validiteit van 

een model (Rindskopf & Rose, 1988). Bovendien zijn second-order modellen ‘spaarzamer’ en 

kunnen ze beter geïnterpreteerd worden (Chen et al., 2005).  

Om de model fit te beoordelen is het noodzakelijk om een aantal verschillende fit indices te 

bekijken, aangezien elke index een ander aspect van de fit belicht (Hooper et al., 2008). Een vaak 

gebruikte fit index is de Chi-kwadraat, die in AMOS de benaming CMIN krijgt. Deze bepaalt de 

mate waarin een meetmodel verschilt van de verzamelde data. Een goede model fit veronderstelt 

logischerwijze dat het meetmodel weinig verschilt van de data, en vereist dus een p-waarde van 

meer dan 0,05 (Schumacker & Lomax, 2004; Hooper et al., 2008). De Chi-kwadraat is echter enorm 

gevoelig voor de steekproefgrootte van een model. Het verschil tussen model en data is namelijk 

vaker significant indien het om een steekproef van meer dan 200 respondenten gaat (Schumacker 

& Lomax, 2004; Lei & Wu, 2007). Om aan deze beperking tegemoet te komen, houden we rekening 

met de vrijheidsgraden en bekijken we de CMIN/df. Hoewel dit de vertekening niet helemaal 

wegneemt, geeft het bij grote steekproeven wel een juistere indicatie van de model fit (Shermelleh-

Engel et al., 2003; Lei & Wu, 2007). De p-waarde is zoals voorspeld kleiner dan 0,05 en de CMIN/df 

bedraagt 2,663. Verschillende auteurs zijn het erover eens dat deze laatste waarde zo klein 
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mogelijk moet zijn. Volgens Blunch (2013) moet de waarde van CMIN/df dicht bij 1 liggen om van 

een goede fit te kunnen spreken. Volgens Schermelleh-Engel et al. (2003) bevindt een waarde van 

2 of 3 zich ook nog binnen de grenzen van het aanvaardbare. Hoewel er dus geen consensus 

bestaat over de norm waaraan deze waarde moet voldoen, kunnen we besluiten dat deze index 

aanvaardbaar is.  

Een tweede index waarop we ons oordeel baseren is de TLI (Tucker-Lewis Index). Deze index 

vergelijkt het meetmodel met een zogenoemd ‘null model’, wat een soort van worst case scenario 

voorstelt waarbij geen enkele variabele met elkaar correleert (Hooper et al., 2008). Deze index 

bestaat uit een waarde die zich situeert tussen 0 en 1. Hoe hoger dit cijfer, hoe beter de model fit. 

De norm stelt dat waarden hoger dan .95 aanvaardbaar zijn en deze hoger dan .97 duiden op een 

goede fit (Shermelleh-Engel et al., 2003). Een voordeel van deze index is dat hij eveneens rekening 

houdt met de grootte van de steekproef (Sharma et al., 2005). De TLI van ons model bedraagt 

.718, wat duidt op een slechte fit.   

Ten derde gaan we de CFI (Comparative Fit Index) na. Deze index volgt hetzelfde principe als de 

TLI en vergelijkt het meetmodel dus met een soort van basismodel waarin geen correlatie bestaat 

tussen de verschillende variabelen. Ook de interpretatie is dezelfde, wat betekent dat de fit goed 

bevonden wordt indien het gaat om een waarde die hoger is dan .97, maar een waarde hoger dan 

.95 wordt nog steeds als aanvaardbaar beschouwd (Shermelleh-Engel et al., 2004). Deze fit index 

wordt zeer vaak vermeld, aangezien het een van de fit indices is die het minst beïnvloed wordt door 

steekproefgrootte (Hooper et al., 2008). De CFI van ons model bedraagt .738, wat eveneens te 

laag is om van een aanvaardbare fit te mogen spreken. We moeten hier echter de opmerking 

maken dat zowel de TLI als de CFI vaak onderschat wordt in het geval van data die niet normaal 

verdeeld zijn (Byrne, 2016). Dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de lage waarden bij 

deze fit indices.  

Een vierde vaak vermelde fit index is de RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation). Deze 

toont de ‘badness-of-fit’ van een model aan, waarbij de waarde 0 het best mogelijke resultaat is 

(Kline, 2016). Er bestaat wederom geen consensus over welke grenswaarde hier van toepassing 

is (Hooper et al., 2008). Fan et al. (1999) stellen dat een waarde lager dan .05 een indicatie is van 

een zeer goed fit en een waarde lager dan .10 een aanvaardbare fit aantoont. Dit ligt in lijn met de 

waarden die andere onderzoekers voorstellen (Hooper et al., 2008). De RMSEA van ons model 

bedraagt .070, wat zich onder de grens van .10 bevindt. Deze waarde duidt dus op een 

aanvaardbare fit.  

De laatste twee fit indices die we vermelden hebben betrekking op de model parsimony, of met 

andere woorden de spaarzaamheid van een meetmodel. Parsimony indices verkiezen een model 

met weinig parameters boven een model met veel parameters. Er is dus een voorkeur voor 

‘simpele’ modellen (West et al., 2012). Mulaik et al. (1989) beschrijven de waarde van de parsimony 

indices als volgt: “they combine information about goodness of fit with information about parsimony 

into a single index”. We bekijken de PNFI (Parsimony Normed Fit Index) en de PCFI (Parsimony 

Comparative Fit Index). Deze twee indices zijn echter niet eenvoudig te interpreteren, aangezien 

er geen eenduidige regel bestaat over de grenswaarden (Hooper et al., 2008). Volgens Mulaik et 

al. (1989) en Meyers et al. (2006) zijn waarden hoger dan .50 aanvaardbaar. In ons model bedraagt 

de PNFI .596 en de PCFI .686, wat beantwoordt aan de norm. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de waarden die we geraadpleegd hebben om de 

model fit te beoordelen met de bijhorende normen. Een belangrijke kanttekening die we hier dienen 

te maken is dat veel van deze grenswaarden arbitrair zijn en er niet altijd een consensus bestaat 

over welke waarden aanvaardbaar zijn om van een goede model fit te kunnen spreken. Daarnaast 

worden de waarden bij de beoordeling van een model fit vaak onderschat bij complexere modellen 
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(Cheung & Rensvold, 2002). De waarden in het rood beantwoorden niet aan de normen en duiden 

op een slechte fit en die in het groen duiden op een aanvaardbare/goede fit. 

Fit indices Waarde Norm 

CMIN/df 2,663 <3 

TLI .718 >.95 

CFI .738 >.95 

RMSEA .070 <.10 

PNFI .596 >.50 

PCFI .686 >.50 
 

Tabel 10. Model fit na eerste schatting 

Deze fit indices verschaffen ons echter geen informatie over de oorzaak van lage waarden (Brown, 

2015). Hoewel we de model fit hier als aanvaardbaar kunnen beschouwen, zijn er mogelijkheden 

tot verbetering. Daarom kijken we in de output of we eventuele aanpassingen kunnen doorvoeren 

om de model fit te verbeteren. Ten eerste bekijken we de gestandaardiseerde factorladingen. Deze 

dienen hoger te zijn dan .50 (McQuitty & Wolf, 2013). De waarden lijken op het eerste zicht niet 

problematisch, hoewel enkele waarden lager dan de grenswaarde van .50 zijn. Eén hiervan 

bedraagt slechts .283, namelijk het item ‘Via Netflix kan ik content raadplegen die me anders extra 

geld zou kosten’ uit de gain outcomes schaal. Uit theoretische overwegingen besluiten we, net 

zoals bij de beoordeling van de Cronbach’s alpha van deze schaal (cfr. supra), om het item toch te 

behouden. Ten tweede gaan we de gestandaardiseerde residuele covarianties na. Deze dienen 

lager dan |2,58| te zijn (Brown, 2015). We merken dat er enkele uitschieters zijn, maar over het 

algemeen lijken de meeste waarden te voldoen aan de vereiste. Bovendien kiezen we er hier 

opnieuw voor om uit theoretische overwegingen geen extra items te verwijderen. Ten slotte 

bekijken we de modification indices om na te gaan of bepaalde verbanden kunnen worden 

toegevoegd die niet gespecifieerd zijn door het model, wat een verbetering van de model fit kan 

opleveren (Bagozzi & Yi, 2012). Het is echter niet verstandig om zomaar aanpassingen door te 

voeren in een model dat is opgesteld op basis van theorieën en eerder onderzoek opdat het zou 

beantwoorden aan de vereiste fit indices (Hooper et al., 2008; West et al., 2012). Daarom moeten 

we met de nodige voorzichtigheid omgaan met deze modification indices. De hoogste modification 

index stelt een toevoeging van covariantie tussen de errors e44 en e15 voor, die respectievelijk 

verbonden zijn aan de latente variabelen novel sensory outcomes en gain outcomes. Zoals de 

literatuurstudie reeds aangaf, was de conceptualisering van enkele soorten expected outcomes 

niet eenvoudig en was overlapping tussen die verschillende outcomes mogelijk (cfr. supra). We 

volgen het voorbeeld van LaRose en Eastin (2004) en Heyvaerts (2013), die eveneens covariantie 

toevoegden tussen de errors van novel sensory outcomes en gain outcomes (in hun studie 

‘monetary outcomes’ genoemd). De volgende tabel geeft de aangepaste waarden voor de fit 

indices weer. 

Fit indices Waarde Norm 

CMIN/df 2,585 <3 

TLI .731 >.95 

CFI .750 >.95 

RMSEA .068 <.10 

PNFI .606 >.50 

PCFI .697 >.50 
 

Tabel 11. Model fit na tweede schatting 
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Hoewel de TLI en CFI nog steeds niet voldoen aan hun norm, zien we dat elke fit index een betere 

waarde heeft gekregen, wat betekent dat we dankzij de aanpassing een betere model fit bekomen. 

De modification index die vervolgens de hoogste waarde heeft, stelt een covariantie voor tussen 

de errors e39 en e40, die respectievelijk verbonden zijn aan de items ‘Doordat ik Netflix gebruik, 

vind ik mensen die mijn mening respecteren’ en ‘Doordat ik Netflix gebruik, vind ik mensen die net 

zoals mij zijn’ uit de status outcomes schaal. Gezien de formulering van deze stellingen lijken de 

twee items theoretisch gezien met elkaar te overlappen. Bijgevolg besluiten we om de voorgestelde 

covariantie hier eveneens toe te voegen. De onderstaande tabel geeft de nieuwe model fit weer. 

Fit indices Waarde Norm 

CMIN/df 2,420 <3 

TLI .759 >.95 

CFI .777 >.95 

RMSEA .065 <.10 

PNFI .626 >.50 

PCFI .720 >.50 
 

Tabel 12. Model fit na derde schatting 

Het model vertoont wederom een betere fit dankzij de aanpassing. Aangezien de volgende hoogste 

modification index een covariantie tussen errors e22 en e33 voorstelt die respectievelijk bij de items 

‘Op Netflix vind ik content die ik nergens anders kan vinden’ uit de novel sensory outcomes schaal 

en ‘Via Netflix kan ik content raadplegen die me anders extra geld zou kosten’ uit de gain outcomes 

schaal horen. Theoretisch gezien lijken deze twee constructen niet met elkaar te overlappen en 

bijgevolg besluiten we om de voorgestelde covariantie niet toe te voegen. De model fit zoals die in 

de bovenstaande tabel wordt weergegeven, blijft dus behouden. Hoewel de TLI en CFI nog steeds 

niet beantwoorden aan de gebruikelijke grenswaarden, beschouwen we de model fit als 

aanvaardbaar en bijgevolg besluiten we om het aangepaste model toch te gebruiken om de overige 

analyses uit te voeren. 

4.2. Resultaten 
 

Om de effecten van zowel de constructen onderling als op Netflix-gebruik te bepalen, bekijken we 

de gestandaardiseerde regressiegewichten. Deze laten ons immers toe om regressiegewichten 

onderling te vergelijken. De volgende figuur geeft de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten 

weer. De geobserveerde indicatoren van de latente constructen worden niet weergegeven 

teneinde het model overzichtelijk te houden. De volle lijnen duiden op een significant effect (p<.05) 

en de stippellijnen duiden op een niet-significant effect (p>.05). 
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Figuur 3. Model met gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten 

 

Allereerst bespreken we de rechtstreekse effecten op het gebruik van Netflix. Het meest dominante 

effect op Netflix-gebruik komt van habit strength (β=.53). Daarnaast heeft ook deficient self-

regulation een significante invloed op Netflix-gebruik (β=.18). Opvallend is dat expected outcomes 

(β=-.19) en self-efficacy (β=.01) geen significante invloed hebben op Netflix-gebruik. Bij expected 

outcomes blijkt het effect, hoewel niet significant, zelfs negatief te zijn. Expected outcomes oefenen 

wel indirect via habit strength een invloed uit op Netflix-gebruik (β=.27). Ook self-efficacy heeft 

indirect via habit strength een effect op Netflix-gebruik (β=.11).  

Vervolgens gaan we de onderlinge relaties tussen de andere constructen na. Het grootste deel van 

de verwachte relaties blijkt significant te zijn. Het voorspelde effect van experience op self-efficacy 

wordt bevestigd (β=.22). Experience blijkt echter geen significant effect op habit strength te hebben 

(β=.09). Zoals voorspeld heeft self-efficacy een significante invloed op expected outcomes (β=.26). 

Self-efficacy blijkt eveneens een significant effect op habit strength te hebben (β=.21). Daarnaast 

hebben expected outcomes een significante invloed op habit strength (β=.50). Zoals voorspeld 

heeft ook deficient self-regulation een significante invloed op habit strength (β=.34). Het effect van 

self-efficacy op novel sensory outcomes is niet significant (β=.06). Ten slotte blijken self-reactive 

outcomes een grote voorspeller van deficient self-regulation te zijn (β=.63).  

De volgende tabel biedt een overzicht van de relaties met bijhorende gestandaardiseerde 

regressiecoëfficiënten en significantie. 
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Verwachte relatie 
Regressie-

coëfficiënt (β) 
Significantie 
(p-waarde) 

Experience  self-efficacy .22 <0,05 

Experience  habit strength .09 >0,05 

Self-efficacy  expected outc. .26 <0,05 

Self-efficacy  habit strength .21 <0,05 

Self-efficacy  novel sensory outc. .06 >0,05 

Expected outc.  habit strength .50 <0,05 

Def. self-reg.  habit strength .34 <0,05 

Self-reactive outc.  def. self-reg. .63 <0,05 

Expected outc.  usage -.19 >0,05 

Self-efficacy  usage .01 >0,05 

Habit strength  usage .53 <0,05 

Def. self-reg.  usage .18 <0,05 
 

Tabel 13. Overzicht van relaties met bijhorende regressiecoëfficiënt en significantie 

 

Tot slot slaagt onze aangepaste versie van het NMMA erin om 29% van de variantie in Netflix-

gebruik te verklaren.   
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CONCLUSIE EN DISCUSSIE 
 

In deze studie onderzochten we bij 339 Vlaamse jongeren van 18 tot en met 26 jaar wat de 

onderliggende drijfveren zijn om gebruik te maken van Netflix. De drijfveren werden benaderd 

vanuit het New Model of Media Attendance van LaRose en Eastin (2004).  

Allereerst bespreken we enkele algemene bevindingen uit de survey. De self-efficacy bij de meeste 

respondenten bleek hoog tot zeer hoog te zijn, wat betekent dat de meeste respondenten zichzelf 

als competent genoeg beschouwen om Netflix te gebruiken. Daarnaast blijkt Netflix overwegend 

deel uit te maken van de routine van de respondenten. Een derde bevinding heeft betrekking op 

de deficient self-regulation van de respondenten. De meesten gaven aan dat ze hun Netflix-gebruik 

redelijk goed onder controle hebben. Verder waren de meningen over de nieuwheid van Netflix 

verdeeld, hoewel de meeste respondenten neutraal tot eerder akkoord waren over het feit dat het 

platform nieuw is en over innovatieve eigenschappen beschikt. De respondenten gaven aan Netflix 

te gebruiken omdat ze het een plezierige activiteit vinden, en zich bijgevolg tot het platform wenden 

om zichzelf op te vrolijken, geëntertaind te worden en films of series te bekijken die ze leuk vinden. 

Daarnaast wordt Netflix ook gebruikt om zich te ontdoen van verveling, de tijd te doden en zich te 

ontspannen. De mate waarin Netflix de respondenten tijd, moeite en geld bespaart bij het bekijken 

van content kwam eveneens aan bod. De respondenten gaan in grote mate akkoord met de 

stellingen dat Netflix hen tijd, moeite en geld bespaart en hieruit blijkt bijgevolg dat ze vinden dat 

ze via het platform content op een snelle en gemakkelijke manier kunnen raadplegen. Ten slotte 

lijkt het gebruiken van Netflix voor de meeste respondenten niet echt een manier om indruk te 

maken op anderen. De meningen over de status die Netflix hen biedt waren verdeeld, maar 

toonden aan dat status voor hen eerder geen drijfveer vormt. Wel gaf bijna de helft van de 

respondenten aan dat ze dankzij Netflix onderwerpen hebben om over te praten. 

Vervolgens is uit de analyses met behulp van structural equation modeling gebleken dat habit 

strength de grootste voorspeller van Netflix-gebruik is. De mate waarin Netflix deel uitmaakt van 

iemands routine heeft dus de grootste invloed op het aantal uren dat gemiddeld per week op Netflix 

wordt gespendeerd. Daarnaast hebben ook deficient self-regulation rechtstreeks, expected 

outcomes onrechtstreeks via habit strength en self-efficacy eveneens onrechtstreeks via habit 

strength een invloed op het gebruik van Netflix. De rechtstreekse effecten van deze laatste twee 

bleken echter niet significant te zijn. Habit strength bleek in de studies van Peters et al. (2006), 

Peters (2007) en Heyvaerts (2013) eveneens de grootste voorspeller te zijn van respectievelijk 

internetgebruik, de adoptie en het gebruik van mobiele telefonie en Facebook-gebruik op de 

smartphone. In de originele studie van LaRose en Eastin (2004) en de studie van Verbrugge et al. 

(2013) bleken expected outcomes echter de sterkste voorspeller van respectievelijk internetgebruik 

en smartphonegebruik te zijn. Het verschil is mogelijk te wijten aan het feit dat bestaand 

mediagebruik eerder wordt voorspeld door habit strength, terwijl expected outcomes vooral in de 

context van de adoptie van nieuwe technologieën een dominante voorspeller zijn (Peters, 2007). 

Daarnaast gaat volgens Peters (2007) een grote invloed van habit strength op mediagebruik 

gepaard met een minder grote invloed van expected outcomes op mediagebruik, wat kan worden 

verklaard door het feit dat gebruikers in het geval van gewoontegedrag zich minder bewust zijn van 

de verwachte gevolgen van dat mediagedrag, aangezien deze gevolgen door het herhaalde 

mediagebruik reeds gekend zijn. In dergelijke gevallen worden de expected outcomes een minder 

doorslaggevende factor in het voorspellen van mediagebruik. Uit onze literatuurstudie bleek 

eveneens dat routinematig mediagedrag zich vaak onbewust voordoet (Simons, 2007). 

Verder lijken de onderlinge relaties tussen de andere constructen overwegend overeen te komen 

met de voorspellingen op basis van eerder onderzoek. Zoals verwacht heeft experience een 
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significant effect op self-efficacy. Experience blijkt echter geen significant effect op habit strength 

te hebben, een bevinding die eveneens in de studies van LaRose en Eastin (2004), Peters (2007) 

en Verbrugge et al. (2013) naar voor kwam. Bijgevolg lijkt dit verband niet in alle contexten van 

toepassing te zijn. Zoals voorspeld heeft self-efficacy een significante invloed op expected 

outcomes en op habit strength. Ook expected outcomes hebben een significant effect op habit 

strength. Deficient self-regulation heeft eveneens een significante invloed op habit strength. Het 

effect van self-efficacy op novel sensory outcomes, waarmee het model in de originele studie van 

LaRose en Eastin (2004) werd uitgebreid, blijkt in de huidige studie echter niet significant. 

Verbrugge et al. (2013) hebben deze relatie in hun studie over smartphonegebruik ook getest; daar 

bleek ze wel significant. Bijgevolg lijkt dit verband in de context van Netflix niet van toepassing te 

zijn. Ten slotte blijken self-reactive outcomes zoals voorspeld een grote voorspeller van deficient 

self-regulation te zijn.  

Hoewel niet alle voorgestelde relaties significant blijken te zijn, slaagt onze aangepaste versie van 

het NMMA erin om 29% van de variantie in Netflix-gebruik te verklaren. Dit is lager dan het 

percentage verklaarde variantie in internetgebruik uit de originele studie van LaRose en Eastin 

(2004) (42%), maar overtreft het percentage verklaarde variantie in internetgebruik (19%), 

smartphonegebruik (19%) en Facebookgebruik op de smartphone (20,5%) uit de studies van 

respectievelijk Peters et al. (2006), Verbrugge et al. (2013) en Heyvaerts (2013). Het model lijkt 

geschikt in de context van Netflix, maar verdere verfijning is noodzakelijk om een hoger percentage 

verklaarde variantie te krijgen. 

Samengevat had dit onderzoek tot doel om enerzijds het New Model of Media Attendance van 

LaRose en Eastin (2004) te testen in de context van Netflix en anderzijds de belangrijkste drijfveren 

van Netflix-gebruik te achterhalen. Daarbij blijkt het model, mits de nodige aanpassingen, een 

tevredenstellend percentage variantie in Netflix-gebruik te verklaren. Daarnaast blijkt habit strength 

de grootste invloed op Netflix-gebruik te hebben. 
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BEPERKINGEN 
 

Onze studie heeft te maken met enkele beperkingen die aantonen dat we de resultaten met de 

nodige voorzichtigheid dienen te interpreteren. Daarnaast bieden ze ook perspectieven voor 

toekomstig onderzoek. 

Een eerste punt gaat over de niet-representatieve steekproef waarop ons onderzoek betrekking 

heeft. De resultaten zijn geenszins door te trekken naar de volledige Vlaamse bevolking noch naar 

alle Vlaamse jongeren van 18 tot en met 26 jaar. Daarnaast hebben we te maken met een sterke 

oververtegenwoordiging van studenten, die te wijten is aan het feit dat de survey voornamelijk 

onder studerende jongeren werd verdeeld. 

Ten tweede hebben we de analyses uitgevoerd met enkele schalen die niet betrouwbaar zijn. De 

self-efficacy, activity outcomes en gain outcomes schaal hadden alle drie een Cronbach’s Alpha 

die lager was dan .700. Wegens hun theoretische relevantie hebben we echter besloten om deze 

schalen toch op te nemen in de analyses. Verder onderzoek moet uitwijzen op welke manier de 

betrouwbaarheid van deze schalen in de huidige context kan worden verhoogd. Bovendien lijkt het 

onderbrengen van onder meer een tijdsaspect en financieel aspect in één schaal, namelijk de gain 

outcomes schaal, niet op te gaan in de huidige studie. Mogelijk zijn deze aspecten niet geschikt 

om samen te voegen in één schaal of moeten de items verder verfijnd worden teneinde een hogere 

betrouwbaarheid te krijgen.  

Ten derde hebben we in onze data geen multivariate normaliteit. Hoewel dit in de praktijk vaak 

voorkomt, kan dit onder meer de covarianties, correlaties en standaardfouten binnen een model 

beïnvloeden (McQuitty & Wolf, 2013). Daarom hebben we het model geschat aan de hand van de 

maximum likelihood schattingsmethode, die vergeleken met andere methoden minder gevoelig is 

voor non-normaliteit (Boomsma & Hoogland, 2001). 

Tot slot voldoet de model fit niet aan alle vereiste fit indices. Dit betekent dat het meetmodel niet 

zo sterk samenhangt met de gebruikte data. Zo bevonden de TLI en CFI zich onder de gebruikelijke 

grenswaarden. We beschouwden de model fit echter als aanvaardbaar om te gebruiken voor het 

interpreteren van de resultaten.  
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IMPLICATIES EN SUGGESTIES VOOR 

TOEKOMSTIG ONDERZOEK 
 

De resultaten uit dit onderzoek kunnen van betekenis zijn voor onderzoekers, beleidsmakers en 

de entertainmentindustrie zelf. Zo bouwt deze studie verder op eerder onderzoek dat gebruik maakt 

van het New Model of Media Attendance door dit model te testen in een andere context. Daarnaast 

kan kennis over de drijfveren om gebruik te maken van Netflix helpen bij het optimaliseren van 

gelijkaardige platformen en op die manier bijdragen aan de strijd tegen piraterij. 

Hoewel de focus van deze studie op slechts één platform ligt, namelijk Netflix, kunnen de resultaten 

mogelijk doorgetrokken worden naar andere legale platformen die audiovisuele content aanbieden, 

wat kan worden nagegaan door toekomstig onderzoek. Het onderzoeken van andere steekproeven 

kan eveneens bijdragen tot meer inzicht in de onderliggende drijfveren om van een platform zoals 

Netflix gebruik te maken. Daarnaast zijn er nog een aantal andere zaken waar verder onderzoek 

dieper op kan in gaan. Ten eerste werd de invloed van experience op habit strength noch in het 

huidig onderzoek noch in verschillende eerdere studies (LaRose en Eastin, 2004; Peters, 2007; 

Verbrugge et al., 2013) bevestigd. Verder onderzoek kan hier uitvoeriger op in gaan en het verband 

in de toekomst eventueel weglaten uit het model. Ten tweede hadden we te maken met schalen 

die niet betrouwbaar waren. Toekomstig onderzoek kan bekijken hoe deze schalen in de context 

van platformen zoals Netflix kunnen worden aangepast teneinde een hogere betrouwbaarheid te 

krijgen. Met name de gain outcomes schaal behoeft verdere analyse om te weten of de 

verschillende aspecten geschikt zijn om in één schaal onder te brengen. Ten slotte hebben we de 

model fit kunnen verbeteren door het toevoegen van enkele covarianties tussen errors van 

constructen en items. Bijgevolg bestaat mogelijk theoretische overlapping tussen deze constructen 

of items en kan verder onderzoek de conceptualisering nog meer afbakenen. 
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APPENDIX 
 

1. Vragenlijst 
 

Beste respondent 

Mijn naam is Laurence Stragier en ik ben masterstudente Communicatiewetenschappen aan de 

Universiteit Gent. In het kader van mijn masterproef voer ik een onderzoek naar het gebruik van 

Netflix bij Vlaamse jongeren tussen 18 en 26 jaar. Deze enquête zal slechts een vijftal minuten van 

uw tijd in beslag nemen. 

Elke respondent maakt kans op een van de drie Bol.com-bonnen ter waarde van €10. Om deel te 

nemen aan deze enquête dient u 18 tot en met 26 jaar oud te zijn en (al dan niet regelmatig) Netflix 

te gebruiken, ofwel via een eigen abonnement ofwel via het abonnement van iemand anders. Uw 

antwoorden worden geheel anoniem verwerkt en worden dus losgekoppeld van uw e-mailadres, 

dat u op het einde van de enquête vrijblijvend kunt invullen om kans te maken op een Bol.com-

bon. 

Alvast bedankt voor uw deelname! Indien u vragen heeft omtrent deze enquête kunt u mij steeds 

contacteren via laurence.stragier@ugent.be. 

Met vriendelijke groeten 

Laurence Stragier 

 

1. Wat is uw geslacht? 

 Man 

 Vrouw 

 

2. Wat is uw leeftijd? __________ 

 

3. Wat is uw huidige beroep? 

 Student 

 Werkzoekend 

 Voltijds werkend 

 Deeltijds werkend 

 Anders: __________ 

 

4. Wat is uw hoogst behaalde diploma? 

 Lager onderwijs 

 Middelbaar onderwijs 

 Hoger beroepsonderwijs 

 Bachelordiploma 

 Masterdiploma 

 Postuniversitair 

 

 



 

55 
 

5. Heeft u een abonnement op Netflix of maakt u gebruik van het abonnement van iemand 

anders? 

 Ja 

 Nee 

 

Indien ‘Nee’  einde survey 

 

6. Van welk soort abonnement maakt u gebruik? 

Indien u twijfelt: 

Met het basic abonnement (€7,99) kan Netflix via één scherm bekeken worden. 

Met het standaard abonnement (€9,99) kan Netflix in HD via twee schermen bekeken worden. 

Met het premium abonnement (€11,99) kan Netflix in Ultra HD via vier schermen bekeken 

worden. 

 Gratis proefmaand 

 Basic (€7,99) 

 Standaard (€9,99) 

 Premium (€11,99) 

 

Indien een van de betalende abonnementen  vraag 7 

 

7. Betaalt u zelf voor dit abonnement? 

 Ja 

 Nee 

 Ik deel de kosten met iemand anders 

 

Indien ‘Nee’  vraag 8a – Indien ‘Ik deel de kosten met iemand anders’  vraag 8b 

 

8. (a) Wie betaalt voor dit abonnement? (b) Met wie deel je de kosten? 

 Partner 

 Een vriend(in) 

 Familie 

 Anders: __________ 

 

9. Hoelang maakt u reeds gebruik van Netflix? 

 < 2 maanden 

 2 – 9 maanden 

 10 – 17 maanden 

 18 – 24 maanden 

 > 2 jaar 

 

10. Hoeveel uur spendeert u gemiddeld per week op Netflix? (in gehele getallen) 

__________ 
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11. In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen? 

Extra woordje uitleg: onder ‘content’ verstaan we films, series en documentaires. 

 
Helemaal 
oneens 

Oneens 
Eerder 
oneens 

Noch 
eens, 
noch 

oneens 

Eerder 
eens 

Eens 
Helemaal 

eens 

Ik bespaar tijd 
doordat ik Netflix 

overal kan 
gebruiken. 

 

              

Ik ontdoe me van 
verveling als ik 
Netflix gebruik. 

 

              

Wanneer ik Netflix 
gebruik, neem ik 

onmiddellijk kennis 
van nieuwe content. 

              

 
Ik gebruik Netflix om 

mezelf op te 
vrolijken. 

 

              

Ik gebruik Netflix 
omdat ik het op 

eender welk moment 
kan gebruiken. 

              

 
Ik heb het moeilijk 

om mijn Netflix-
gebruik binnen de 
perken te houden. 

 

              

Netflix is een manier 
om de tijd te doden. 

              

 
Doordat ik Netflix 
gebruik, vind ik 

mensen die mijn 
mening respecteren. 

              

 
Doordat ik Netflix 
gebruik, vind ik 
mensen die net 
zoals mij zijn. 

              

 
Op Netflix vind ik 
een veelheid aan 
nieuwe content. 
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12. In welke mate gaat u akkoord met de volgende stellingen? 

Extra woordje uitleg: onder ‘content’ verstaan we films, series en documentaires. 

 
Helemaal 

niet 
akkoord 

Niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 
Neutraal 

Eerder 
akkoord 

Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

Ik kan Netflix 
gebruiken zonder de 

hulp van anderen. 
 

              

Ik gebruik Netflix 
telkens ongeveer op 

hetzelfde tijdstip. 
 

              

Ik moet Netflix 
steeds vaker 
gebruiken om 

sensatie te ervaren. 

              

 
Ik word gespannen, 

humeurig en 
geïrriteerd als ik 
Netflix niet kan 

gebruiken op het 
moment dat ik dat 

wil. 

              

 
Op Netflix vind ik 

content die ik 
nergens anders kan 

vinden. 

              

 
Ik voel me minder 
alleen als ik naar 

Netflix kijk. 

              

 
Doordat ik Netflix 
gebruik, kan ik de 

vooruitzichten in mijn 
leven verbeteren. 

              

 
Netflix is nieuw. 

              

 
Dankzij Netflix 

bespaar ik tijd en 
moeite om content te 

vinden. 

              

 
Ik heb reeds 
tevergeefs 

geprobeerd om de 
tijd die ik op Netflix 

spendeer te 
verminderen. 
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13. In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen? 

Extra woordje uitleg: onder ‘content’ verstaan we films, series en documentaires. 

 
Helemaal 
oneens 

Oneens 
Eerder 
oneens 

Noch 
eens, 
noch 

oneens 

Eerder 
eens 

Eens 
Helemaal 

eens 

Het is voor mij geen 
probleem om met 
Netflix te werken. 

 

              

Netflix maakt deel uit 
van mijn normale 

routine. 
 

              

Soms probeer ik 
voor mijn vrienden of 
familie te verbergen 

hoeveel tijd ik 
spendeer op Netflix. 

              

 
De technologie van 
Netflix is innovatief. 

 

              

Dankzij Netflix kan ik 
snel en gemakkelijk 
content raadplegen. 

              

 
Ik zou er alles aan 

doen om mijn 
behoefte om Netflix 

te gebruiken te 
vervullen. 

 

              

Ik gebruik Netflix om 
films (of 

documentaires) te 
bekijken die ik leuk 

vind. 

              

 
Ik vergeet mijn 

problemen als ik 
naar Netflix kijk. 

              

 
Doordat ik Netflix 

gebruik, blijf ik up-to-
date met de 

nieuwste 
technologieën. 

              

 
Ik bezit de 

benodigde kennis en 
vaardigheden om 

Netflix te gebruiken. 
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14. In welke mate gaat u akkoord met de volgende stellingen? 

Extra woordje uitleg: onder ‘content’ verstaan we films, series en documentaires. 

 
Helemaal 

niet 
akkoord 

Niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 
Neutraal 

Eerder 
akkoord 

Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

Ik zou Netflix missen 
als ik het niet langer 

kon gebruiken. 
 

              

Ik heb het gevoel dat 
mijn Netflix-gebruik 
onbeheersbaar is. 

 

              

De gebruikers-
omgeving op Netflix 

is uniek. 
              

 
De ervaring op 

Netflix is ongewoon. 
              

 
Ik gebruik Netflix om 
series te bekijken die 

ik leuk vind. 

              

 
Via Netflix kan ik 

content raadplegen 
die me anders extra 

geld zou kosten. 

              

 
Ik voel me 

ontspannen als ik 
naar Netflix kijk. 

              

 
Doordat ik Netflix 
gebruik, heb ik 

onderwerpen om 
over te praten. 

              

 
Ik gebruik Netflix om 

geëntertaind te 
worden. 

              

 

 

Van harte bedankt voor uw medewerking! Indien u kans wil maken op een Bol.com-bon van €10, 

gelieve uw e-mailadres hieronder achter te laten: 

E-mail: __________ 

 

2. Analyses 
 

Voor de output van de verschillende analyses verwijzen we naar de online bijlagen. 


