
Digitale TV

De nadelen van digitale 
televisie.
Digitale televisie gaat ook gepaard 

met een aantal nadelen, en deze zijn:

• Om digitale televisie te ontvangen 

heeft u een ‘decoder’ (ontvanger) 

nodig voor iedere televisie. 

• Overschakelen naar andere kanalen 

(‘zappen’) gaat bij sommige vormen 

van digitale televisie iets trager.

Wat heeft u nodig voor 
het ontvangen van digitale 
televisie?
Voor het ontvangen van digitale 

televisie heeft u nodig:

• Een televisie

• Een decoder
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Wat is digitale televisie?
Bij digitale televisie wordt het 

televisiesignaal in digitale vorm via 

de ether overbracht, dus in reeksen 

van enen en nullen. Hierdoor is 

het signaal minder gevoelig voor 

storingen en ervaart de kijker 

een betere kwaliteit beeld en 

geluid. Veel landen zijn inmiddels 

overgeschakeld of zijn in het proces 

van overschakeling naar deze vorm 

van televisie. 

Waarom digitale TV in 
Suriname?
De introductie van digitale TV in 

Suriname, heeft als grondslag de 

internationale overeenstemming die 

bereikt is door de lidlanden van de 

Internationale Telecommunicatie 

Unie (ITU) in 2007. Doorslaggevende 

facturen voor de introductie in 

Suriname zijn het efficiënte spectrum 

gebruik en het mede helpen 

implementeren van de Millennium 

Ontwikkelingsdoelen. 

Daarnaast kampen wij in Suriname 

met het fenomeen dat er geen vrije 

frequenties zijn voor nieuwe TV 

aanvragen of uitbreidingen binnen 

Paramaribo en de omliggende 

districten.

Taken van de TAS bij de 
introductie van digitale 
televisie.
Het introduceren van nieuwe  
technologieën en diensten behoort 
tot een van de taken van de TAS. Dit 
betekent dat wij verantwoordelijk 
zijn voor de algehele implementatie 
en coördinatie van digitale TV in 
Suriname. Dit houdt in het vaststellen 
van een digitale televisiestandaard 
voor Suriname, het vaststellen van 
de overgangsperiode, het informeren 
van alle stakeholders en het 
vaststellen van de uitschakeldatum 
voor analoge televisie in Suriname.

De voordelen van digitale 
televisie.
Vergeleken met analoge televisie 

biedt digitale televisie onder meer de 

volgende voordelen:

• Digitale signalen zijn minder 

gevoelig voor storingen.

• U kunt kiezen uit meer  

televisieprogramma’s, doordat er 

meerdere programma’s op een (1) 

kanaal uitgezonden worden.

• U kunt live pauzeren, beelden 

opnemen en deze terugspoelen.

• Betere beeld- en geluidskwaliteit. 

• Er zijn interactieve mogelijkheden. 

Afhankelijk van uw service provider 

kunt u bijvoorbeeld kiezen uit ‘video 

on demand’ (films op aanvraag).

• Er zijn elektronische 

programmagidsen beschikbaar.


