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Laten we het 
even hebben over 
kantelrisico’s 

Mensen denken vaak dat enkel hoge, 
smalle meubelen kunnen omkantelen 
en dat een lage, diepe ladekast vol 
zware spullen stevig blijft staan. Niets is 
minder waar. Zet enkele lades open en 
het zwaartepunt verschuift waardoor de 
ladekast makkelijk omvalt. Jammer genoeg 
kunnen kinderen en volwassenen zich 
ernstig, zelfs dodelijk, verwonden als ze 
onder een zware ladekast terechtkomen.
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De wetten van de fysica, zegt je dat iets?
Wanneer wij onze meubelen ontwerpen, doen we er alles 
aan om ze zo stabiel en veilig mogelijk te maken. Het 
bepaalt onze materiaalkeuze en de constructie van het 
meubel. Maar de wetten van de fysica hebben we nog niet 
kunnen omzeilen. Zoals het feit dat een open lade een 
hefboomeffect heeft. 

Herinner je nog het hefboomeffect 
uit de les fysica? Nee? Wij omschrijven 
het kort: zelfs een licht gewicht 
kan het zwaartepunt aanzienlijk 
verschuiven, zeker als het gewicht 
wordt uitgeoefend op een 

uitgetrokken lade (of een open deur). 
Een kind dat op een open lade staat, 
zit of klimt, kan dus de hele ladekast 
doen kantelen als die niet aan de 
wand werd verankerd, zelfs al weegt 
het kind niet veel.
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Kinderen zijn vindingrijk en 
nieuwsgierig. Zo leren ze nieuwe 
dingen en ontdekken ze de wereld 
rondom hen, maar het zorgt er ook 
voor dat kinderen van 1-7 jaar vaker 
een ongeluk hebben. 

De kleinste rakkers van 1-4 jaar 
lopen het grootste risico op ernstige 
verwondingen. Daarom vormen 
ladekasten, ongeacht het model of 
de afmetingen, een gevaar als ze niet 
aan de wand bevestigd zijn. 

Er zijn voorbeelden van over de 
hele wereld waar kinderen een 
of meerdere lades hebben open 
getrokken om erop te klimmen als 
een ladder, eraan te hangen, er 
zich aan op te trekken of erop te 
klauteren. 

Het zijn niet alleen kinderen die per 
ongeluk ladekasten laten omkantelen 
en verwond raken. Ook volwassenen 
openen soms verschillende lades 
tegelijk, zeker als we wat gehaast 
zijn. Nog een fout die we soms 
maken is dat we te veel zware dingen 
voorin de lades leggen. In dit geval 

verplaatst het zwaartepunt zich naar 
de buitenkant van het meubelstuk 
waardoor het omkantelt. Een oneffen 
vloer, een rand van een tapijt of een 
dik kamerbreed vloerkleed kunnen 
instabiliteit en omkantelongevallen 
veroorzaken.

Kinderen en omkantelende ladekasten

Volwassenen en omkantelende ladekasten

Open lade per lade. Steun niet op een lade en  
gebruik ze niet als opstapje.

Door je ladekasten altijd te 
verankeren aan de wand, kan je de 
risico’s voor kinderen die de wereld 
verkennen beperken en voorkomen. 

Haal dus 
zo weinig 
mogelijk zware 
voorwerpen 
in huis waar je 
kind graag op 
wil klimmen.
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Mythes en misvattingen
Soms is het moeilijk om de mogelijke gevaren te 
ontdekken in je eigen woning waar alles zo vertrouwd 
is. Hier gaan we enkele mythes en misvattingen 
ontkrachten.

“Mijn ladekast is best zwaar.  
Die valt zeker niet om.”
Dit lijkt misschien logisch, toch is het fout. Elk 
meubelstuk kan omkantelen. Meubelen verliezen 
hun stabiliteit wanneer de lades of deuren 
openstaan. Die werken als hefboom en verplaatsen 
het zwaartepunt. Bij het omkantelen van meubelen 
ontstaat een enorme kracht die zeer ernstige 
ongevallen kan veroorzaken, zeker als het meubel 
zwaar geladen is.

“Mijn ladekast is best laag.  
Die valt zeker niet om.”
Lage meubelen kunnen ook omkantelen en 
iemand verwonden. Als er verschillende lades 
tegelijk open zijn, verplaatst het zwaartepunt 
zich. Een meubel blijft stabiel wanneer het 
gewicht gelijk verdeeld is. Is dat niet het geval, 
dan kan het meubel kantelen. Het zwaartepunt 
verandert op dezelfde manier als een kind op 
het meubel klimt. Daarom moet je altijd de 
montage-instructies volgen. Zij tonen je hoe je 
je meubels vastmaakt aan de wand.



5

“Ik huur mijn woning en ik mag 
geen gaten boren in de muren.”
De meeste huisbazen vinden het OK als je 
je meubelstukken aan de muur bevestigt 
om een veilige omgeving te creëren voor 
je kinderen. Praat er even over met je 
huisbaas en leg de gevaren uit. Verspreid 
de kennis die we hier met jou delen. 

“Mijn kinderen zijn ouder 
en klimmen niet op 
meubelstukken.”
Wanneer kinderen spelen, vergeten ze 
soms wat hun ouders hen hebben geleerd. 
Dat ze ouder zijn, betekent niet meteen 
dat alles veilig is. Daarnaast kunnen 
volwassenen, zeker ouderen, zich ernstig 
of zelfs dodelijk verwonden bij ongevallen 
met meubelen die omkantelen.

“De ladekast staat in  
een kamer waar de kinderen 
nooit spelen.”
Ouders kunnen moeilijk hun kinderen te 
allen tijde in de gaten houden. Jammer 
genoeg gebeuren veel ongevallen wanneer 
je geen voorzorgen neemt. Gelukkig kan je 
de risico’s sterk indijken als je ladekasten 
en andere meubels aan de wand verankert, 
zelfs in kamers waar de kinderen niet veel 
tijd doorbrengen. 

“Ik heb alle lades en deuren 
vergrendeld.”
Dat is goed. Maar deuren en lades 
vergrendelen is niet hetzelfde als meubelen 
aan de wand bevestigen. Het sluit niet alle 
gevaren uit. Een kind dat leert stappen 
trekt zich graag op aan de handgreep 
van een ladekast. Dit kan de kast doen 
kantelen.
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Verschillende lades tegelijk openen 
terwijl je iets zoekt.

In een lade zitten om te spelen.

Alle lades tegelijk open hebben uit 
nieuwsgierigheid.

Op een lade steunen of een lade 
gebruiken als opstapje.

De lades gebruiken als opstapje om 
ergens bij te kunnen.

Aan een lade trekken of eraan hangen 
voor het plezier.

Opmerking: zware voorwerpen bovenop de 
ladekast versterken het kantelgevaar. Let ook op 
zachte vloerkleden en oneffen vloeren. Ze kunnen 
instabiliteit veroorzaken.

Wat veroorzaakt omkantelende meubelen?
Ongelukken kunnen gebeuren op veel verschillende 
manieren. Je kan ze makkelijk voorkomen door de 
meubelen aan de wand te bevestigen.



7

De pluggen en schroeven die 
meegeleverd worden met jouw 
IKEA product kan je gebruiken 
voor de meeste massieve en holle 
wanden. Voor massieve houten 
wanden gebruik je de schroeven 

zonder pluggen. Extra schroeven en 
pluggen vind je in de sets in het IKEA 
assortiment. Als je niet zeker bent 
wat je precies nodig hebt, vraag dan 
advies aan een professional.

Ladekasten verankeren, simpel en veilig
Wanneer je een ladekast koopt bij IKEA, moet je altijd 
de montage-instructies volgen en de kast aan de wand 
verankeren met het meegeleverde beslag. Je kan ze 
makkelijk monteren met de meegeleverde schroeven en 
pluggen. Wanneer je verhuist of de kast verplaatst, stop je 
de gaatjes in de wand dicht met pleister. 
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Wil je weten hoe je een meubelstuk 
aan de wand bevestigt? Bekijk een 
korte instructiefilm.

Scan de QR-code of ga naar  
www.IKEA.com/secure-it

Kijk hoe makkelijk het is!


