
RISICOANALYSE: IMPACT & WAARSCHIJNLIJKHEID 
In 2018 coördineerde het Nationaal Crisiscentrum een grootschalige risicobeoordeling voor België voor 
de periode 2018-2023. Verschillende experten beoordeelden diverse risico’s op basis van hun waarschijn-
lijkheid en hun impact op mens, maatschappij, milieu en economie. Voor risico’s die onderhevig zijn aan 
klimaatverandering (*), maakten de experts ook een inschatting van hun waarschijnlijkheid en impact 
voor de periode 2050 - 2055. Uit de analyse blijkt dat de waarschijnlijkheid en impact van deze scenario’s 
in de toekomst kan toenemen.  

Maatschappelijke impact Impact op milieu Financiële impact Menselijke impact

Gemiddelde impact 
Mogelijk

Zeer kleine impact 
Zeer onwaarschijnlijk  

Kleine impact 
Onwaarschijnlijk

Grote impact 
Waarschijnlijk

Catastrofale impact 
Zeer waarschijnlijk

ZIEKTE MET EEN IMPACT OP DIEREN
• Volg de instructies van de overheid. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voed-

selketen zal de nodige adviezen geven. 

ZIEKTE MET EEN IMPACT OP MENSEN
• Raadpleeg je huisarts als je je ziek voelt.

• Was regelmatig je handen met water en zeep.

• Ga niet naar school, werk of een openbare plaats zolang je ziek bent. 

• Vermijd nauw contact met een ziek persoon.

INVASIEVE EXOTEN
• Volg de instructies van de overheid. Bij invasieve exoten kan de overheid een meldpunt oprichten, 

waarop je de aanwezigheid van deze planten, dieren of schimmels kan signaleren. Er zullen ook aan-

gepaste adviezen volgen. 

• Lees meer over het beleid rond evasieve exoten en de verschillende soorten op www.ecopedia.be/

pagina/exoten

ZIEKTEN & ANDERE EFFECTEN 
VAN GLOBALISERING

Door de vrije beweging van mensen en goederen over de hele wereld, kunnen ziekten die oor-
spronkelijk niet in België aanwezig waren, ook in ons land voorkomen. Deze ziekten kunnen een 
impact hebben op dieren (bv. Afrikaanse varkenspest) of mensen (bv. Q-fever). Sommige van 
deze ziekten hebben geen gekende behandeling of slechts een beperkte voorraad vaccins (bv. 
Mexicaanse griep, difterie). 
 
Daarnaast vormt ook de opkomst van invasieve exoten een risico. Dit zijn planten, dieren of 
micro-organismen (bv. schimmels) die van nature niet in onze streken voorkomen. Ze vormen 
een bedreiging voor de biodiversiteit, ecosysteemdiensten en de gezondheid van dieren of zelfs 
mensen. Ze kunnen ook socio-economische overlast veroorzaken, bv. aan landbouw, visserij of 
voedselproductie. 

Klimaatverandering kan de migraties van ziekten en exoten in de hand werken. 

WEET JIJ WAT TE DOEN BIJ ... ? 

MAATSCHAPPELIJK
RISICO

Meer tips op www.risico-info.be
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