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Samenvatting 

Het gedrag van consumenten is een complex proces. Er zijn veel factoren die de 
beslissingen van een consument beïnvloeden. Dergelijke factoren kunnen variëren van een 
aanwijsbare behoefte aan een product tot een ongrijpbare uitstraling van een bepaald merk. 
Het begrijpen of verklaren van individuele koopbeslissingen ligt buiten het bestek van dit 
onderzoek. Bij producenten en verkopers van goederen bestaat echter grote behoefte om 
enige inzicht te hebben in het verkoopproces. Hoewel het individuele koopproces zeer 
moeilijk te vatten is, gelden voor het gehele koopproces - dat wil zeggen het koopproces 
van alle individuen gezamenlijk - bepaalde wetmatigheden die in vrijwel alle markten 
gelden. Deze wetmatigheden blijken te gelden ongeacht het productcategorie, het aantal 
concurrerende merken, de hoeveelheid reclame die besteed wordt, de cultuur, enzovoort. 
Twee grootheden die een belangrijke karakterisering voor een markt vormen zijn: 
penetratie (welke fractie van de huishoudens koopt een bepaald product) en de gemiddelde 
koopfrequentie. Zo hebben ook het Productschap van Vee en Vlees (PVV) en het 
Productschap van Pluimvee en Eieren (PPE) belangstelling voor een karakterisering van de 
verkoop van hun producten in deze twee grootheden. Hiertoe zijn gedurende de periode van 
een jaar aankoopgegevens verzameld bij ongeveer tweeduizend huishoudens van het 
'telepanel'. Op basis van deze gegevens zijn rapportages gemaakt. Het schatten van de twee 
genoemde grootheden vormt het onderwerp van dit proefschrift. 

Het proefschrift doet verslag van een spannende speurtocht naar geschikte modellen om het 
proces van (vlees)aankopen. In hoofdstuk 2 wordt de wenselijkheid van een geschikt model 
duidelijk. In dat hoofdstuk laten we zien dat het soms gunstiger is om huishoudens niet elke 
week te ondervragen, maar bijvoorbeeld de helft van het aantal weken. Dit resultaat geldt 
voor de nauwkeurigheid van verschilschatters. In geval van incomplete data is voor het 
schatten van penetraties - anders dan bij het schatten van totale verkopen - het gebruik van 
modellen essentieel. In hoofdstuk 3 beschouwen we vervolgens het gebruik van de 
populaire Poisson modellen. We creëren een schattingsschema met Poisson modellen met 
verschillende vormen van heterogeniteit. Dit schema hebben we enige tijd gebruikt voor de 
rapportage van penetratieschattingen, totdat zich een probleem voordeed dat we niet hadden 
voorzien. Het volgende probleem deed zich voor. Na het eerste kwartaal publiceerden we 
penetratieschattingen op basis van data van dat kwartaal. Na het tweede kwartaal 
publiceerden we naast schattingen van het tweede kwartaal ook schattingen over het eerste 
half jaar. Hiertoe voegden we de data van de twee kwartalen samen, schatten het model 
opnieuw. In sommige gevallen leidde dit er echter toe dat de penetratieschatting van het 
half jaar lager uitviel dan een van de twee kwartaalschattingen. Deze onwenselijke 
eigenschap heeft er toe geleid dat we het probleem nader bestudeerden in hoofdstuk 4. Om 
dit probleem op te lossen bestuderen we het gebruik van bivariate Poissonmodellen. Helaas 
blijkt dat de modellen niet te schatten zijn op de empirische data. Als reden hiervoor voeren 
we aan dat de Poisson assumptie de regelmaat van het proces voorschrijft, hetgeen niet in 
overeenstemming hoeft te zijn met de empirie. Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar 
modellen die de regelmaat van het proces als een vrije, te schatten parameter in zich 
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hebben. In de literatuur stuitten we op het variantie componenten model met drie 
parameters. Grof gezegd bepalen deze parameters de gemiddelde intensiteit van het proces, 
de regelmaat van het proces en de heterogeniteit tussen de individuen. Een directe 
toepassing van dit model op onze situatie is niet eenvoudig, omdat het geformuleerd is in 
termen van tijden tussen gebeurtenissen (aankopen) en wij beschikken over teldata 
bestaande uit aantallen aankopen per week. Om het model toch toe te passen op de teldata 
hebben we de aankooptijden geïmputeerd. We hoopten dat het uiteindelijke resultaat niet 
gevoelig zou zijn voor de gekozen imputatiemethode. Uit een simulatiestudie bleek dit 
echter wel het geval te zijn. Tevens bleek dat een theoretisch fraaiere aanpak via het EM-
algorithme of het MCEM-algorithme rekentechnisch niet haalbaar was. Uit de 
simulatiestudie bleek wel dat een bepaalde imputatie methode waarbij random tijdstippen 
geïmputeerd worden met gebruik van de uniforme verdeling de beste resultaten leverde 
(hoofdstuk 5). Vervolgens hebben we het variantie componenten model uitgebreid opdat 
het meerdere perioden kon modelleren. Tevens hebben we methoden ontwikkeld waarmee 
het multivariate model geschat kon worden. De rekentijd liep echter zo op dat we op zoek 
gingen naar een rekentechnisch gezien aantrekkelijker alternatief. Met de ervaring en kennis 
die we in het eerdere onderzoek opgedaan hebben, hebben we een momentenschatter 
geformuleerd die gebruik maakt van asymptotische eigenschappen van de verwachting, 
variantie en interne correlatie. Tot aangename verassing leverde dit een schatter die een 
gesloten vorm heeft, en daarmee rekentechnisch zeer aantrekkelijk is. Tevens laten we aan 
de hand van gesimuleerde data zien, dat deze schatter te verkiezen is boven die gebaseerd 
op de Poisson assumptie. 
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