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Wi-Fi en VoIP 
verwachtingen en realiteit 

Jan Kruys, SpectrumConsult 

Introductie 
Verspreiding en gebruik van Wi-Fi nemen snel toe, mede veroorzaakt door de snelle groei in het 

gebruik van smartphones en tablets. Aangezien velen al jaren geleden met Wi-Fi kennis gemaakt 

hebben is de verwachting dat “het allemaal probleemloos zal werken”.  De praktijk blijkt 

weerbarstig: met het toenemen van Wi-Fi installaties en gebruiksdichtheid worden eigenschappen 

van Wi-Fi zichtbaar die niet eerder zichtbaar waren. Dit geldt met name bij telefonieapplicaties zoals 

Skype en VoIP. Onderstaande schetst de technische 

achtergrond en laat zien dat een betrouwbaar, goed 

functioneerd VoIP/Wi-Fi netwerk met smartphones heel 

goed te realiseren is. En dat laatste wordt steeds 

belangrijker – met name in de zorgsector. Hier heeft het 

gebruik van smartphones voor het verzorgend personeel 

grote voordelen t.a.v. de onderlinge video communicatie, 

mogelijkheden van meer geavanceerde applicaties etc, 

zaken die niet te te realiseren zijn met gewone VoIP 

telefoons.  

Wi-Fi en VoIP 
Wi-Fi technologie heeft een aantal eigenschappen die enerszijds gebruik heel eenvoudig maken 

maar anderszijds probleemsituaties verhullen. De achtergrond hiervan is dat de ontwerpers van de 

IEEE 802.11 standaard – die reeds vanaf 1989 in ontwikkeling is – in eerste instantie een eenvoudige 

“Ethernet kabelvervanging” in gedachten hadden. Hiervoor is een zelf-organiseerd systeem ideal en 

dat concept is nog steeds leidend – ook nu de nieuwste varianten transmissiesnelheden in het GHz 

gebied mogelijk maken. De basis voor  het zelf-organiserend vermogen is het CSMA/CA protocol –  

met als principe listen-before-talk: een zender zal niet zenden zolang het transmissiemedium bezet 

is. Voor het geval er fouten optreden is in herhaling voorzien – dit zelfherstellend vermogen verbergt 

veel kleine fouten.  Zo kan het voorkomen dat problemen met roaming of tijdelijk verlies van 

verbinding bij data gebruik, zoals web browsing, niet opvallen. Bij VoIP is dat anders. Het menselijk 

oor kan verschillen in hondertsten van een seconde waarnemen. Veel ruimte voor het opvangen van 

transmissiefouten is er dus niet. Daarom is de kwaliteit van VoIP over Wi-Fi een uitstekende 

graadmeter voor de kwaliteit van een Wi-Fi verbinding en voor de kwaliteit van het Wi-Fi netwerk als 

geheel. Fouten in de planning en installatie evenals verkeerde instellingen van gebruikersapparatuur 

(clients), Access Points en/of Netwerk Controllers komen onverbiddelijk tot uiting in slechte 

verstaanbaarheid, wegvallende spraakverbindingen en ergenis bij de gebruikers. 

Bron: Volkskrant 13 september 2014 
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De “blame game” 
“Succes heeft vele vaders, mislukking is een stiefkind.” Dit gaat ook op bij Wi-Fi problemen. 

Leveranciers scheppen op met de capaciteiten van hun producten maar als er problemen zijn, geven 

ze een ander de schuld. Zo doen er veel verhalen de ronde over de problemen met voice over 

smartphones en Wi-Fi. De smartphones zouden slechte VoIP client software hebben, niet goed 

overstappen van access point naar access point en niet een te klein bereik hebben. Ook wordt 

gezegd dat de ene smartphone   wél en een andere niét goed met voice overweg zou kunnen.  

Dit zou voor alle Wi-Fi netwerken gelden. De kern van het probleem  zou het “sticky client” gedrag 

zijn van de smartphones – die zouden niet goed overgaan van access point naar access point als de 

gebruiker zich verplaatst. Door “te lang” vast te houden aan het huidige access point zou de 

smartphone de verbinding verliezen. De praktijk wijst anders uit. Er zijn wel degelijk Wi-Fi netwerken 

die vlekkeloos VoIP ondersteunen op zowel 2.4GHz als op 5GHz met vele merken smartphones en 

allerlei voice apps.  De verklaring hiervoor is dat het sticky client gedrag reeds gecorrigeerd is in de 

recentere versies van het Android operating system van de smartphones. Toch houden sommige 

netwerkleveranciers het op gespecialiseerde Wi-Fi-telefoons en hopen zo te vermijden dat ze 

betrokken raken in smartphone gerelateerde problemen. 

Oorzaken en gevolgen 
Wordt Wi-Fi voornamelijk voor data gebruikt – internet toegang, email, etc – dan is de benodigde 

capaciteit laag en functioneert Wi-Fi schijnbaar probleemloos.  Bij VoIP ligt dat anders: het stelt hoge 

eisen aan regelmaat en (lage) foutkans en daaraan wordt niet altijd voldaan. Om te begrijpen waar 

de mogelijke oorzaken liggen van tegenvallend VoIP gedrag moeten we teruggaan naar de basis: Wi-

Fi – en met name het CSMA/CA protocol –  is ontworpen op basis van de aanname dat radiosignalen 

overal gelijkmatig te ontvangen zijn, dat alle apparaten even gevoelig zijn, evenveel zendvermogen 

hebben en dat ze elkaar allemaal goed kunnen ontvangen. Aan deze aannames wordt veelal niet 

voldaan in grote gebouwen, bij grote aantallen gebruikers met verschillende apparaten, enzovoort 

en hier zien we dan ook de meeste problemen met de kwaliteit van Wi-Fi verbindingen. Er kunnen 

transmissiefouten optreden,  botsingen tussen zenders, onderlinge storing door Wi-Fi apparaten op 

grotere afstanden, enzovoort. Deze problemen worden versterkt door het correctiemechanisme van 

Wi-Fi: als een transmissie fout gaat dan wordt die herhaald, een aantal malen. Als de oorzaak van de 

eerste fout nog aanwezig is dan zal de volgende trnamissie ook fout gaan, en de daarop volgende, 

enzovoort.  

Naast deze elementaire zaken zijn er nog allerlei instellingen en extra functies die leveranciers in hun 

netwerken inbouwen om Wi-Fi te “verbeteren”. Sommige werken inderdaad goed – zoals Call 

Admission Control: het aantal calls wordt beperkt zodat overbelasting voorkomen wordt. Een 

voorbeeld van een minder geslaagde “extra” functie is “channel monitoring”of hoe dat ook heten 

mag: access points gaan even off-line om bijvoorbeeld te luisteren naar achtergrondstoring op 

andere kanalen. Dat levert onderbrekingen op in een VoIP gesprek. Automatic Channel Selection en 

Automatic Power Control zijn andere voorbeelden van functies die meestal problemen veroorzaken 

bij VoIP verkeer. En zo zijn er legio mogelijkheden om een Wi-Fi netwerk verkeerd instellen – zonder 

dat het opvalt zolang er geen VoIP gebruikt wordt. 
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Betrouwbare VoIP over Wi-Fi  
Betrouwbare VoIP met een goede kwaliteit over een Wi-Fi netwerk stelt een aantal eisen die 

allemaal neerkomen op homogeniteit: gelijkmatige afstanden tussen access points, gemiddelde 

transmissiesnelheden, vast ingestelde RF kanalen en correcte QoS prioriteiten. De afstanden tussen 

de access points moeten ingesteld zijn op zowel goede dekking als op het zendvermogen van de 

zwakste gebruikersapparatuur en dat is veelal de smartphone. Het zendvermogen daarvan is zodanig 

dat het nuttige bereik wel 4 x kleiner is dan dat van een laptop of PC.  Door het zendvermogen van 

de APs te verminderen kunnen ze dichterbij elkaar geplaatst worden zonder onderlinge storing. 

Functies als Call Admission Control  zijn nuttig als er heel veel gebruikers op een locatie zijn. Verder 

moeten alle “extras” als Channel Monitoring en Automatic Channel Selection uitgeschakeld zijn of 

zodanig ingesteld dat ze zelden of nooit actief worden. Wat wel zin heeft is het toewijzen van aparte 

kanalen aan VoIP, Video en andere applicaties. Weliswaar heeft Wi-Fi de mogelijkheid om QoS 

parameters in stellen voor VoIP, Video, 

Data en Best Effort maar er blijft 

wisselwerking tussen de verschillende 

verkeerstypes. Door verkeerstypes toe 

te wijzen aan verschillende kanalen – 

zie bovenstaand plaatje – wordt dat 

voorkomen en wordt het VoIP verkeer 

niet verstoord door data verkeer.  

Bovenstaande geeft misschien de indruk dat een Wi-Fi VoIP netwerk installeren een eenvoudig 

klusje is. Niets is minder waar. Naast gedegen kennis van producten en begrip voor de eisen van de 

gebruikers blijven technische expertise en ervaring met dit soort installaties nodig om een goed 

functionerend Wi-Fi VoIP netwerk te realiseren. Daarnaast blijven onderhoud en actief beheer 

noodzakelijk om het netwerk in optimale conditie te houden, dat wil zeggen goed aangepast aan 

veranderende omgeving en gebruik. 

  

 

 

 

 

 


