
 

 

 

Brand blussen 
Je redt levens met blusapparatuur 

 
Op school is vast een blusapparaat, een brandspuit of een blusdeken. Dat is voor jouw veiligheid. Maar 

weet je wel wat je er mee kunt doen? 

Als er brand in je huis is, moet je zo snel mogelijk vluchten. De brandweer is er, om het vuur te blussen. Maar 

als de brand nog niet zo groot is, kun je het misschien zelf doven. Brandweermannen hebben natuurlijk 

professionele spullen om branden te blussen. Maar Rik wat doe je eigenlijk als je thuis brand hebt? 

Bijvoorbeeld in de keuken. 

Bijvoorbeeld een blusdeken erop leggen. Maar niet iedereen heeft een blusdeken bij de hand. Een andere 

oplossing is het gas uitdraaien. Maar dan brandt de pan natuurlijk nog steeds. En de meest eenvoudige en 

doeltreffende oplossing is, is een passende deksel nemen en die zorgen dat Die voorzichtig over de pan 

heengaat en het vuur gaat helemaal vanzelf uit.  Dan komt er geen zuurstof meer bij en dan stop het. Ja klopt. 

In ieder geval niet met water eroverheen.  Nee, dan wordt het vuur alleen maar groter en dan wordt het 

probleem alleen maar erger. 

Het is verstandig om een blusapparaat in huis te halen of een blusdeken.  Daar kun je mensen mee redden. Stel 

nou dat er iemand vlam heeft gevat. Dat bijvoorbeeld de kleren in de fik staan. Wat doe je dan? Zo snel 

mogelijk blussen. Dat het hoofd zo snel mogelijk uit de vlammen is. Dan proberen we ‘m goed af te dekken. 

Meteen in één keer erom heen. Neer te leggen. En dan van bovenaf naar beneden. Zorgen dat alles goed dicht 

is. Dat er nergens meer vlammen eronderuit kunnen komen.  

En dit is een blusdeken hè? Dit is een speciale blusdeken, zodat we goed kunnen blussen. Dat het ook veilig is 

voor diegene die blust. Dat is handig om te hebben dus, op school of ook thuis. 
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