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TIPS ter verbetering van bereik mobiele telecommunicatie 

 

Deze tips gelden voor de gebruikers van alle vier de mobiele netwerken, KPN, T-

Mobile, Vodafone en Tele2. 

 

 

Het bereik van de mobiele telefoons is niet alleen afhankelijk van het aantal 

opstelpunten met apparatuur van de verschillende mobiele operators. Daarnaast 

spelen de volgende omstandigheden een rol: 

 

-beïnvloeding van het radiosignaal door omgevingsfactoren zoals bebouwing, 

vegetatie (vooral bomen in blad dempen het signaal), weersinvloeden, afscherming 

door b.v. energiebesparende beglazing van de woning of het bedrijfsgebouw en/of in 

het gebouw verwerkte isolatie en/of betonijzer; 

- de fysieke constructie van een telefoon, het antenneontwerp en de softwarematige 

werking van een mobiele telefoon, het gebruik van bepaalde soorten 

beschermingshoesjes die een dempende werking hebben op radiosignalen; 

- de wijze van gebruik van de telefoon: afschermingseffecten van hand en hoofd, 

gebruik binnenshuis of in een auto. 

- externe stoorbronnen in het frequentiespectrum, zoals elektronische voedingen, 

frequentieregelaars, lichtdimmers, (GSM-)jammers en illegale repeatersystemen 

(GSM repeaters); 

 

Vaak kan slecht mobiel bereik door de gebruiker verbeterd worden door: 

 

-Een aantal meters in een bepaalde richting te lopen waardoor net een blokkade 

wordt vermeden die zich mogelijk bevindt tussen de eigen mobiele telefoon en het 

antenne-opstelpunt van de operator 

- Een ander type telefoon te kiezen 

- Opletten dat de hand de antenne van de telefoon niet afschermt 

- Het beschermhoesje te verwijderen of een ander hoesje te kiezen (omdat het 

bestaande hoesje mogelijk de ontvangst van de antenne belemmerd) 

- In het menu instellingen, bij mobiel netwerk, 4G uitschakelen. De telefoon schakelt 

dan automatisch terug naar 2G/3G. Een telefoongesprek (voice) en de “ouderwetse” 

SMS heeft genoeg aan 2G, regelmatig is de ontvangst van 2G/3G beter. Voor mobiel 

internet, zoalls WhatsApp, Facebook of e-mail is 4G wel van belang. 

- Uit landelijke testen is gebleken dat in sommige gebieden het maken van 

verbinding met de mobiele telefoon tot 15 seconden kan duren. In de praktijk blijkt 

dat klanten de oproep al verbreken voordat de 15 seconden voorbij is, omdat ze 

denken dat de telefoon geen bereik heeft. Zo lang  Voice over LTE/4G nog niet 
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(overal) werkt  is het soms nodig om de telefoon wat langer de gelegenheid te geven 

om verbinding te maken.  

 

Voor de volledigheid geven wij nog aan dat de bereikbaarheid van 112 (nood-

oproepen) niet afhankelijk is van de dekking van een bepaalde mobiele operator.  Als 

slechts één van de mobiele operators ergens dekking heeft is de toegang tot 112 al 

verzekerd.  Er zijn vrijwel geen plaatsen in Nederland waar geen enkele operator 

dekking heeft. Daarnaast  is het uiteraard altijd mogelijk om 112 te bellen als een 

vaste lijn aanwezig is. 

 

 

 
 

 


