
Instructie  
plaatsen 
radonmeter

Fijn dat u meedoet aan het RIVM-onderzoek naar 
radon. U heeft nu de radonmeter ontvangen. 

Lees de voor- en de achterkant van deze instructie 
eerst goed door, vóór u de meter uit de verpakking 
haalt. 

De meter werkt helemaal vanzelf. U hoeft  
het apparaat alleen maar te plaatsen.  

Stap 1
Kies de ruimte op de werkplek waar u de radonmeter 
gaat plaatsen. Dit moet een ruimte zijn die veel gebruikt 
wordt door medewerkers en het beste past bij de 
werkzaamheden van uw bedrijf. Bijvoorbeeld als u 
werkzaamheden passen binnen de categorie industrie 
hangt u de radonmeter op in een productiehal.  

Stap 2
Haal de radonmeter uit de verpakking. De radonmeter 
meet vanaf nu vanzelf de hoeveelheid radon op uw 
werkplek. 



Stap 3
Hang de radonmeter op, of leg deze neer. Verplaats de radonmeter daarna niet meer.  
Het is belangrijk dat het apparaat een jaar lang op dezelfde plek blijft.  
• Een geschikte plek voor het plaatsen van een radonmeter is een (boeken)plank of boven op een kast. 
• Ook kan de radonmeter aan een touwtje opgehangen worden in de ruimte. 
• Houd bij het plaatsten rekening met het volgende: 

Stap 4
Ga naar https://www.formdesk.com/rivm/Radonmeter_
bedrijven_2022 en vul in: 
• De datum waarop u de meter heeft geplaatst.
•  Het nummer van de radonmeter. Dit bestaat uit 9 cijfers 

en staat op de meter (zie afbeelding).
• De plaats waar de meter hangt. 
• Uw volgnummer. Dit staat in de brief die u met deze 

instructie ontving.

Over een jaar laten we u weten hoe u de meter terugstuurt. 
Als het onderzoek is afgerond, krijgt u ook de resultaten van 
uw meter toegestuurd. Ook vult u een half jaar na de start 
van het onderzoek een vragenlijst in. Hierin staan vragen 
over bijvoorbeeld de wijze van ventilatie van de ruimte 
waar de meter is geplaatst. U krijgt hierover vanzelf bericht 
via e-mail.

Meer informatie of vragen?
Kijk voor meer informatie over radon, het onderzoek en 
deze radonmeter op www.rivm.nl/radon. Nog vragen? 
Neem contact met ons op via radon@rivm.nl.

• Minimaal 25 cm van een binnenmuur  
en het plafond af

• Minimaal 50 cm van een buitenmuur af
• Minimaal 50 cm van buitendeuren, ramen,  

en ventilatievoorzieningen (bijvoorbeeld een 
luchtrooster)

• Minimaal 25 cm van een warmtebron (radiator,  
kachel, schoorsteen, elektronische apparaten, etc.)

• Op de vloer
• In de verpakking
• In direct zonlicht
• In een afgesloten (lade)kast of ander voorwerp  

dat afgesloten wordt 
• Waar de meter nat kan worden

Plaats of hang de radonmeter wel: Plaats of hang de radonmeter niet:
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De zorg voor morgen begint vandaag
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