
dvj-insights.com

D V J  I N S I G H T S  ©  

GEZONDE 
LEEFSTIJL

Campagne-
effectonderzoek

OPDRACHTGEVER:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

DVJ TEAM:
Marian Cammaert
Marissa Woudstra

DATUM:
16 februari 2022

2 0 2 2



HOOFDSTUKKEN

Achtergrond

Conclusies en aanbevelingen

Campagne-effecten

Communicatieve werking

Onderzoeksverantwoording & 

begrippenlijst

>



dvj-insights.com 3

ACHTERGROND

Beleidsdoelstelling
De corona-pandemie maakt zichtbaar dat een ongezonde leefstijl mensen 
kwetsbaarder maakt voor de gevolgen van een coronabesmetting. 
Bovendien is onze leefstijl in negatieve zin veranderd. Daarom treft de 
regering extra maatregelen om de negatieve gevolgen te dempen en 
structurele extra schade zoveel mogelijk te voorkomen. Een 
publiekscampagne is daar onderdeel van.

Communicatiedoelstelling
Mensen bewust maken van het effect van een gezondere leefstijl op je 
immuunsysteem (gezondheid) en dat het voor iedereen haalbaar is. 

Mensen met een concreet handelingsperspectief inspireren en motiveren om met 
kleine stapjes hun gedrag te veranderen. Met name op bewegen en voeding.

Doelgroepen
Laag tot middelbaar opgeleiden met overgewicht in de leeftijd 35-65 jaar. 

Meetperiode
Respondenten zijn in de voormeting (VM) voor de start van de campagne 
ondervraagd. De tussenmeting (TM) vond direct na de inzet van TV plaats. De 
nameting (NM) vond direct na de piek in de mediadruk van flight 2 plaats.
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BESCHRIJVING VAN DE CAMPAGNE

Met de campagne wil het ministerie van VWS mensen met een concreet handelingsperspectief op een 
positieve manier motiveren en inspireren om met kleine stapjes hun gedrag (leefstijl) te veranderen. Op 
een manier die voor iedereen haalbaar is, waarbij de nadruk wordt gelegd op bewegen en voeding.

Het concept Fit op jouw manier speelt in op ‘probeer het eens’ en erkent mogelijke weerstand. Dit biedt 
oneindig veel mogelijkheden om uit te vinden wat wél bij jou past. Disruptief element zit hem in enkele 
tips, sommige zijn humoristisch / over de top, maar de meeste zijn haalbaar. Het laat zien dat niet alles bij 
jou hoeft te passen, maar er altijd iets is wat wel past, hoe klein ook. 

De campagne bestaat uit twee fasen, daarnaast is er een always on-laag. In fase 1 - Doe wat het beste bij 
jou past: “fit op jouw manier!” - worden mensen uit hun alledaagse gewoonte gehaald en wordt hen het 
gevoel gegeven dat ze het kunnen. Laagdrempelig wordt gedragsverandering gefaciliteerd door 
voorbeelden te laten zien hoe je je fitter kunt gaan voelen. De campagne inspireert mensen om zelf dingen 
uit te proberen op plekken waar zij hun keuzes maken. De campagne focust op de positieve emotie; 
beginnen en enthousiasmeren. Daarnaast focust het op een winstframe – wat levert het op. In tegenstelling 
tot andere Rijksoverheidscampagnes is er bij deze campagne voor gekozen zendtijd voor de tv-spot 
commercieel in te kopen in plaats van uit te zenden via de zendtijd van Rijksoverheid.

In fase 2 - Maak steeds vaker een gezonde keuze die bij jou past en ontdek hoe je tot een nieuwe gewoonte 
komt – worden mensen geholpen om een (nieuwe) routine in te bouwen door de doelgroep het gevoel te 
geven dat ze het kunnen. De omgeving wordt stimulerend gemaakt, en gewoontes worden gekoppeld aan 
tijd. Tips die aanbod komen zijn gericht op ‘het samen doen’; het inschakelen van de sociale omgeving. De 
campagne heeft begrip voor terugval en weer opnieuw beginnen. In deze tweede fase focust de campagne 
op de positieve emotie; positieve terugkoppeling die mensen stimuleren (nog) vaker een gezonde keuze te 
maken.
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MEDIA

TUSSENMETING

NAMETING
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OVERZICHT VAN DE UITINGEN
TUSSENMETING

UITINGEN

Om zo goed mogelijk de herkenning van de uitingen én de campagne te bepalen, zijn in het onderzoek de uitingen met een awarenessdoelstelling voorgelegd (standaard 
maximaal 6) die het meest representatief zijn voor de campagne. Deze uitingen ziet u op deze pagina. Uitingen die in het onderzoek niet aan de doelgroep zijn voorgelegd zijn: 
verschillende 1. radiospots, 2. DOOH uitingen, 3. social uitingen en 4. display uitingen.

TV ‘Olie’

Radio

TV ‘Pasta’ TV ‘Lopen’

DOOH Social
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OVERZICHT VAN DE UITINGEN
NAMETING

UITINGEN

Om zo goed mogelijk de herkenning van de uitingen én de campagne te bepalen, zijn in het onderzoek de uitingen met een awarenessdoelstelling voorgelegd (standaard 
maximaal 6) die het meest representatief zijn voor de campagne. Deze uitingen ziet u op deze pagina. Uitingen die in het onderzoek niet aan de doelgroep zijn voorgelegd zijn: 
twee andere versies van DOOH en Branded Content. 

Display Connected
Radio

DOOH PrintSocial - video

Social - carrousel
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BRANDED CONTENT UITINGEN (NAMETING) – VALUE ZIPPER
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BRANDED CONTENT UITINGEN (NAMETING) – DPG MEDIA
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DOELSTELLINGEN EN KPI’s
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

CAMPAGNE-EFFECTEN

Na afloop van de eerste flight van de campagne wil een groter aandeel iets aan hun 
leefstijl veranderen. Na afloop van de tweede flight is dit aandeel teruggekomen op 
hetzelfde niveau als voorafgaand aan de campagne. Dit kan het gevolg zijn van een 
verminderde blootstelling aan TV- en radioreclame, gezien er bij de tweede flight geen TV 
en radio kon worden ingezet (vanwege corona gerelateerde omstandigheden) in 
tegenstelling tot bij de eerste flight. Het aandeel dat denkt zich beter te zullen voelen 
(fitter/lekkerder) als zij iets aan hun leefstijl veranderen is stabiel gebleven. 

Voor de overige doelstellingen zie we na de campagne geen toename. Ook niet wanneer 
we verdiepende analyses uitvoeren op basis van kenmerken zoals geslacht, leeftijd, 
opleiding en of men van zichzelf vindt dat ze wel of geen gezonde leefstijl hebben. 
Aannemelijk is dat een stijging op deze doelstellingen wat meer tijd vergt, gezien 
allereerst de wil om te veranderen van belang is. 

HERKENNING EN ACTIVATIE

De tweede flight van de campagne wordt vergeleken met andere 
Rijksoverheidscampagnes gemiddeld herkend. De herkenning van de tweede flight ligt 
echter lager dan voor de eerste flight. De eerste flight kende een massamediale inzet met 
TV en radio. Tijdens de tweede flight was er echter geen zendtijd beschikbaar door het 
intensiveren van Corona campagnes. De herkenning van de specifieke uitingen blijft 
achter ten opzichte van andere uitingen van Rijksoverheidscampagnes. Dit zagen we ook 
voor de uitingen van de eerdere flight van deze campagne.

Direct na de start van de campagne (en daarmee de lancering van de website 
fitopjouwmanier.nl) is het aantal websitebezoeken aan de campagnewebsite het hoogst. 
Waar gedurende de eerste flight van de campagne de meeste bezoekers direct of via 
zoekmachines op de campagnewebsite terechtkwamen, zijn gedurende de tweede flight 
de meeste bezoekers afkomstig van de online middelen van de campagne. Gedurende 
beide flights zijn de bezoekers afkomstig van zoekmachines de meest kwalitatieve 
bezoekers. 

WAARDERING EN BOODSCHAPOVERDRACHT

De tweede flight van de campagne wordt met een 7,3 beoordeeld, dit is op 
benchmarkniveau ten opzichte van andere Rijksoverheidscampagnes. De vorige flight 
werd met een 7,5 ook goed beoordeeld. In tegenstelling tot de vorige flight geeft de 
doelgroep bij de tweede flight aan de campagne niet te vaak gezien of gehoord te 
hebben. Dit verschil in perceptie zou te maken kunnen hebben met de verschillende 
middeleninzet tussen de flights. Verder wordt de display-uiting bovengemiddeld goed 
gewaardeerd. De waardering van connected radio blijft achter in vergelijking met andere 
Rijksoverheidscampagnes.

Gemiddeld zien we dat boodschappen van een Rijksoverheidscampagne beter blijven 
hangen dan we bij deze gezonde leefstijl campagne zien. Met name de boodschap dat 
men voor tips kan kijken op fitopjouwmanier.nl komt niet goed genoeg over bij de 
doelgroep. De boodschap dat er ontelbare manieren zijn om fitter te worden komt het 
beste over. 

AANBEVELINGEN

De algehele campagne scoort gemiddeld op waardering. Echter blijft de herkenning (m.u.v. 
connected radio) nog wat achter vergeleken met andere Rijksoverheidscampagnes. Een 
mogelijke verklaring is dat de uitingen niet genoeg de aandacht van de doelgroep weten te 
trekken. Qua boodschapoverdracht zien we dat met name de boodschap dat ze op de 
website kunnen kijken voor meer tips achterblijft. Een suggestie voor de volgende flight is 
om de uitingen wat aan te passen en middels een kwantitatieve pretest of A/B test (uitingen 
tegen elkaar afzetten) te testen op aandacht en boodschapoverdracht.

Daarnaast weet de campagne nog geen verschuivingen op de doelstellingen te realiseren. 
Ook niet wanneer we inzoomen op kenmerken als geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. We 
raden aan de campagne in een vervolgcampagne en een volgend effectonderzoek te 
evalueren aan de hand van CASI (gedragsbepalers) om te kijken waar mogelijkheden liggen 
om gedragsverandering, middels de campagne, verder te stimuleren. 
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VINDEN
NA AFLOOP VAN DE CAMPAGNE IS HET AANDEEL DAT HUN LEEFSTIJL WIL VERANDEREN STABIEL GEBLEVEN

WIL LEEFSTIJL VERANDEREN DENKT ZICH BETER TE ZULLEN VOELEN ALS ZIJ IETS AAN 
HUN LEEFSTIJL VERANDEREN 

CONCLUSIE: 
Voorafgaand aan de campagne wil ongeveer de helft van de doelgroep hun leefstijl veranderen. Na 
de eerste flight van de campagne is dit aandeel significant gestegen naar ongeveer zes op de tien. Na 
afloop van de campagne is dit aandeel teruggekomen op hetzelfde niveau als voorafgaand aan de 
campagne. Het aandeel dat denkt zich beter te zullen voelen (fitter/lekkerder) als zij iets aan hun 
leefstijl veranderen is na afloop van de campagne stabiel gebleven.  

+ / - significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval)
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN
TIPS OM GEZONDER TE LEVEN WORDEN NA AFLOOP VAN DE CAMPAGNE EVEN VAAK UITGEVOERD

REGELMATIG GEDAAN IN DE AFGELOPEN WEKEN VAN PLAN VAKER TE GAAN DOEN DE AANKOMENDE WEKEN 
(TOP2) 

CONCLUSIE: 
Na de eerste flight van de campagne zagen we dat een groter aandeel de fiets had gepakt en een 
maaltijd zonder vlees te hebben gekookt in vergelijking met voorafgaand aan de campagne. Na 
afloop van de campagne is het aandeel dat de tips om gezonder te leven uitvoert terug op hetzelfde 
niveau als voorafgaand aan de campagne. Voor slechts één manier om fitter te worden (water 
drinken) geeft de meerderheid na afloop van de campagne aan dit regelmatig gedaan te hebben in 
de afgelopen weken tijdens flight 2. Daarnaast zagen we dat na de eerste flight een groter aandeel 
aangaf vaker gezondere varianten van gerechten te gaan maken of vaker de fiets te pakken de 
aankomende weken. Na afloop van de campagne komt ook dit aandeel weer terug op hetzelfde 
niveau als voorafgaand aan de campagne.           

+ / - significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval).      /     significant vs. tussenmeting (95% betrouwbaarheidsinterval).

1 Deze stelling is alleen voorgelegd bij de nameting



dvj-insights.com 16

REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – VOELEN
DE DOELGROEP IS ZICH NA DE CAMPAGNE NIET VAKER BETER OVER HUN EIGEN LEEFSTIJL GAAN VOELEN

GEVOEL OVER EIGEN LEEFSTIJL TEN OPZICHTE VAN 2 
MAANDEN GELEDEN REDENEN DAT MEN ZICH HIER BETER OVER VOELT*

CONCLUSIE: 
De meerderheid van de doelgroep geeft na de campagne aan dat zij zich hetzelfde voelen over hun 
leefstijl als 2 maanden geleden. Na de campagne is het aandeel dat zich beter over hun leefstijl voelt 
stabiel gebleven ten opzichte van 2 maanden daarvoor, hetgeen overeenkomt met het feit dat de 
doelgroep ook niet vaker iets is gaan doen aan hun leefstijl. Dit zou mogelijk te maken kunnen 
hebben met dat sportscholen van 19 december t/m 16 januari dicht zijn geweest. Van de groep die 
zich beter voelt over hun leefstijl, geeft de meerderheid aan dat beweging en/of voeding hiervoor de 
reden is. Dit zijn ook de twee aspecten om fitter te worden waar in de campagne de nadruk op wordt 
gelegd.      

+ / - significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval)

*Noot. Deze vraag is alleen voorgelegd indien men zich beter voelt over hun eigen leefstijl dan 2 maanden 
geleden. Resultaten voor de voormeting zijn niet weergegeven vanwege een te kleine sample (n=59)
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HERINNERING

CAMPAGNE EN NIEUWSHERINNERING 

CONCLUSIE
Zowel na afloop van de eerste flight als na afloop van de tweede flight van de campagne, herinnert 
één op de acht mensen zich een campagne te hebben gezien of gehoord over het stimuleren van een 
gezonde leefstijl. Eén op de zes mensen herinnert zich hierover iets in het nieuws te hebben gezien 
of gehoord. 

Nieuwsherinnering: Heeft u in de afgelopen weken nieuws gezien of gehoord over het stimuleren van een gezonde 
leefstijl? Dit nieuws kunt u bijvoorbeeld gehoord of gezien hebben via nieuwssites, social media (zoals twitter), 
televisie, radio of krant. 

*Significant t.o.v. tussenmeting (95% betrouwbaarheid)



dvj-insights.com 19

HERKENNING

HERKENNING FLIGHT 1 HERKENNING FLIGHT 2

CONCLUSIE
Flight 2 van de campagne wordt in zijn geheel voldoende herkend voor een campagne zonder de 
inzet van TV. Deze herkenning ligt een stuk lager dan voor de eerdere flight. Dit kan waarschijnlijk 
worden verklaard doordat bij de eerdere flight ook TV is ingezet. Connected radio wordt door een 
derde herkend. De herkenning van de andere uitingen blijft achter. Dit zagen we ook voor de 
uitingen van de eerdere flight van deze campagne.

1 Gezien voor connected radio geen 1+ bereik bekend is, kan de herkenning hiervan niet worden vergeleken met de 
radio benchmark (welke gebaseerd is op het 1+ bereik). 
* De benchmarks zijn specifiek voor het mediumtype. Voor TV en radio zijn deze gecorrigeerd voor het mediumbereik. 
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PERFORMANCE BRANDED CONTENT (1)
ARTIKELEN ‘IN DE BUURT’ LEVEREN MEER DAN 30.000 UNIEKE LANDINGEN OP

KPI’S BRANDED CONTENT (BRON: HVDM)
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PERFORMANCE BRANDED CONTENT (2)
ARTIKELEN OP AD.NL EN LIBELLE.NL BEHALEN DOELSTELLINGEN WAT BETREFT BEREIK

KPI’S BRANDED CONTENT (BRON: DPG & ValueZipper)

DPG KPI's Gerealiseerd bereik Overscore Click outs naar website 
AD.nl - Rob 17.700 26.018 8.318 680
AD.nl - Kathelijn 17.700 26.451 8.751 1.141
AD.nl - Renia 17.700 27.488 9.788 1.021
AD video - Felix 650.000 349.694 2.488 11.734
AD video - Henk 66.412 1.557
AD video - Henny 113.835 2.242
AD video - Leena 82.544 1.532
AD video - Lucy 40.003 858
Libelle.nl - Patricia 6.000 10.023 4.023 193
Libelle.nl - Vanda 6.000 13.261 7.261 297
Libelle.nl - Aduni 6.000 12.074 6.074 197
Indebuurt.nl (25 artikelen over 39 locaties) 26.000 31.045 5.045 815
Subtotaal DPG 747100 798848 51748 22267

ValueZipper
Party (print) 3x incl. puzzel 142.500 142.500 0
Weekend (print) 9x incl. puzzel 580.500 580.500 0
MijnGeheim (print) 3x incl. puzzel 138.000 138.000 0
Vriendin (print) 3x incl. puzzel 186.000 186.000 0
Vriendin.nl - 10 dingen om fitter te worden 1.750 2.243 493
Vriendin.nl - 3 gezonde gewoontes 1.750 3.668 1918
Vriendin.nl - 3 manieren om 30 min te bewegen 1.750 3.960 2210
Vriendin.nl - 3 shortcuts die wel werken 1.750 1.275 -475
Vriendin nieuwsbrief - 10 dingen om fitter te worden 6.594 6.975 381
Vriendin nieuwsbrief - 3 gezonde gewoontes 6.626 7.102 476
Vriendin nieuwsbrief - 3 manieren om 30 min te bewegen 6.621 6.341 -280
Vriendin nieuwsbrief - 3 shortcuts die wel werken 6.639 6.578 -61
Vriendin Facebookposts - 12x 120.000 161.062 41062
Vriendin Instagramstories - 12x 36.274 36.274 0
Subtotaal ValueZipper 375.754 421478 45724

Totaal DPG & ValueZipper 1.122.854 1220326 97472 22267
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WAARDERING

CAMPAGNE MEDIUM EN UITINGEN

CONCLUSIE
Flight 2 van de campagne wordt met een 7,3 gemiddeld gewaardeerd ten opzichte van andere 
Rijksoverheidscampagnes, net als de eerdere flight van deze campagne. Waar we voor de eerdere 
flight van de campagne nog zagen dat de doelgroep aangaf dat de campagne hen geen nieuwe 
informatie gaf, zien we dit voor flight 2 van de campagne niet terug. In tegenstelling tot de vorige 
flight geeft de doelgroep bij deze tweede flight van de campagne aan de campagne niet te vaak 
gezien of gehoord te hebben. Verder wordt de display uiting bovengemiddeld goed gewaardeerd. De 
waardering van connected radio blijft achter in vergelijking met andere Rijksoverheidscampagnes. 
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BOODSCHAPOVERDRACHT

GEHOLPEN BOODSCHAPOVERDRACHT

Geholpen boodschapoverdracht: Met de campagne wil men aan je duidelijk maken dat...
1…er ontelbare manieren zijn om fitter te worden
2…je voor tips die bij jou passen kunt kijken op fitopjouwmanier.nl

BEST GELUKT

CONCLUSIE: 
Gemiddeld zien we dat boodschappen van een Rijksoverheidscampagne beter blijven hangen dan we 
bij deze gezonde leefstijl campagne zien. Met name de boodschap dat men voor tips kan kijken op 
fitopjouwmanier.nl komt niet goed genoeg over bij de doelgroep. De boodschap dat er ontelbare 
manieren zijn om fitter te worden komt van de boodschappen het beste over. Ook geeft een groter 
aandeel van de doelgroep aan dat het de campagne het beste gelukt is om deze boodschap aan hen 
duidelijk te maken. 
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ACTIVATIE EN KWALITEIT WEBSITEBEZOEK FITOPJOUWMANIER.NL
GEDURENDE FLIGHT 2 ZIJN DE MEESTE BEZOEKERS AFKOMSTIG UIT DE ONLINE MIDDELEN VAN DE CAMPAGNE

WEBSITEBEZOEK FITOPJOUWMANIER.NL

* De bounce ratio is het percentage van de bezoekers dat slechts één pagina heeft bezocht op de website. Dit 
betekent dat de bezoeker de website direct verliet nadat deze binnenkwam op de landingspagina. ** 10+ sec. 
bezoek  is het percentage bezoekers dat de website langer dan 10 seconden heeft bezocht. Dit percentage 
bezoekers wordt als kwalitatief beschouwd. 

CONCLUSIE
Waar gedurende de eerste flight van de campagne de meeste bezoekers direct of via zoekmachines 
op de campagnewebsite terechtkwamen, zijn gedurende flight 2 de meeste bezoekers afkomstig van 
de online middelen van de campagne. We zien dus een duidelijk positieve invloed van de inzet van 
de online kanalen. Net als gedurende de eerste flight van de campagne zijn de bezoekers afkomstig 
van zoekmachines de meest kwalitatieve bezoekers. 
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

METHODE, STEEKPROEF & WEGING
In dit onderzoek is er sprake van een onderzoeksopzet met een voor- , tussen- en 
nameting die bestaan uit onafhankelijke steekproeven (VM: N=417, TM: N=426 en NM: 
N=419) om ontwikkelingen rond de campagnedoelstellingen vast te stellen. De 
doelgroep bestaat uit laag tot middelbaar opgeleiden met overgewicht (BMI 25 of hoger) 
in de leeftijd 35-65 jaar. Er is voor de ontwikkelingen rond de campagnedoelstellingen 
ook gekeken naar de resultaten voor geslacht, leeftijd, opleiding en of men van zichzelf 
vindt dat ze wel of geen gezonde leefstijl hebben.

De data zijn voor zowel de voor-, tussen- als nameting gewogen naar de cijfers die 
beschikbaar zijn bij Volksgezondheidenzorg.info op de kenmerken geslacht en leeftijd.

SIGNIFICANTIES & BENCHMARKS
Om te kunnen constateren of de ontwikkelingen rond de campagnedoelstellingen niet 
op toeval berusten hebben we significantietoetsen uitgevoerd tussen de voor-, tussen-
en nameting. Een verschil met een overschrijdingskans van p<0.05 (95% 
betrouwbaarheidsinterval) wordt als significant beschouwd. De benchmarks in dit 
rapport vormen het gemiddelde van de onderzochte Rijksoverheidcampagnes die vanaf 
2019 zijn uitgevoerd. 

Door de uitkomsten van de huidige campagne af te zetten tegen de benchmark wordt 
het mogelijk om de uitkomsten van het onderzoek in het juiste perspectief te zetten. 
Uitschieters worden in dit rapport gemarkeerd met een rode of groene kleur. Dit 
betekent dat een score (resp.) tot de 10% hoogste of laagste scores behoort van alle 
Rijksoverheidscampagnes die vanaf 2019 zijn gemeten. Voor de herkenning van tv en 
radio wordt gecorrigeerd voor het mediumbereik (1+) en vervolgens getoetst of deze 
significant (95% betrouwbaarheid) verschilt van de betreffende norm. De norm voor tv is 
82% van het mediumbereik en voor radio is dit 63% van het mediumbereik.



27dvj-insights.com

BEGRIPPENLIJST

Bereik (netto bereik) 
Het percentage kijkers, luisteraars of bezoekers dat minimaal één keer (voor een bepaalde tijd naar) een zender/programma/campagne/website heeft gekeken, geluisterd of bezocht. 
Bereik is uit te drukken in een percentage of in een absoluut aantal kijkers, luisteraars of bezoekers. Naast 1+ bereik kan ook 2+ bereik (het aantal personen dat minimaal twee keer in 
aanraking is gekomen met de campagne), 3+, etc. van een campagne worden berekend.

Click-Through-Ratio (CTR)
De doorklikratio  uitgedrukt in procenten. De doorklikratio geeft de verhouding weer van het aantal mensen dat een advertentie of zoekmachine resultaat ziet en het aantal mensen dat 
ook daadwerkelijk naar de website doorklikt.

GRP (Gross Rating Point) en Gemiddelde contactfrequentie (GCF)
1 GRP staat voor één reclamecontact met één procent van de doelgroep, met andere woorden: 1 GRP is één procent kijk- of luisterdichtheid binnen de doelgroep. GRP’s kunnen 
berekend worden door het netto bereik te vermenigvuldigen met de Gemiddelde Contact Frequentie. De Gemiddelde Contact Frequentie van een televisie-, radio- of digital campagne is 
het aantal keer dat een bereikte kijker/luisteraar de spot gemiddeld heeft gezien/gehoord. De Gemiddelde Contact Frequentie is te berekenen door de ingezette GRP’s (ofwel bruto 
bereik) te delen door het netto campagnebereik (in %).

Impressie
Een impressie staat voor één opgevraagde webpagina of één bekeken digital uiting (op basis van opgevraagde pagina’s). Het aantal impressies van een campagne is te berekenen door 
het absolute campagnebereik te vermenigvuldigen met de Gemiddelde Contact Frequentie. 
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