
verandering
lucht-

overdraagbare
infectieziekten

toename
schimmel en 
huisstofmijt-

allergie

toename 
fijnstof

toename
blootstelling aan

pollen door
toename CO2

afname
verkeers-

ongelukken
wegtransport

hogere
blootstelling

water-
overdraagbare
infectieziekten

verandering
ecosysteem /
verschuiving

soorten

toename
vraag

naar water

verandering
ziekten en

plagen

toename kans
uitval elektriciteits-

voorzieningen

toename
kans

vochtige
 woningen

toename
risico’s
buiten-

evenementen

verandering
blootstelling
aan ziekte-
verwekkers

afname water-
kwaliteit en toename
blootstelling ziekte-

verwekkers in opper-
vlaktewater door

riooloverstort

toename
schimmels in

getroffen
woningen

gezondheids-
problemen 

bij / na
overstroming

mogelijke
invloed op
psychische
gezondheid

uitval vitale
en kwetsbare

infrastructuur bij
overstroming

verandering
voedseloverdraag-
bare infecties (b.v.

salmonella)

toename
lucht-

verontreiniging

toename
alcohol- en drugs-

gebruik

toename
blootstelling

ziekteverwekkers
door meer

waterrecreatie

risicotoename
verdrinking

door toename
waterrecreatie

verandering
uitwisseling

ziekten
dieren /
mensen

toename
behoefte

aan koeling

mogelijke
toename ziekten

en plagen
in landbouw

toename
blootstelling
UV-straling

(huidkanker,
staar)

stijging van aantal
‘allergiedagen’

toename
overlevingskans

insecten en
exoten

in winter

verandering
vector

overdraagbare
ziekteverwekkers

toename
voorkomen

ziekteverwekkers
in water (o.a.

blauwalg)

toename 
overlevingskansen

exoten in
de winter

afname
kwaliteit

nachtrust

meer hittestress
en zomersmog

(meer zieken, ziekenhuis-
opnamen  en doden)

toename 
risico voor

grote 
evenementen

meer druk
op eerste

hulpdiensten

DROGER
het wordt

de zeespiegel
STIJGT

 

NATTER
het wordt 

WARMER
het wordt

hogere
waterstanden

toename
verzilting

grondwater
in de kuststrook

toename
bodemdaling

veengebieden

lagere
luchtvochtigheid

afname
waterkwaliteit

drogere
bodems

in de zomer

warmere
zomers

en toename
meerdaagse

warme
periodes

extremen
nemen toe

zachte
winters

groeiseizoen
begint eerder
duurt langer

verschuiving
klimaatzones

hogere
temperatuur
oppervlakte-

water

meerdaagse
natte periodes

nemen toe
hogere

luchtvochtigheid

toename
grondwaterafvoer

vanaf hogere
zandgronden

extreme 
piekneerslag

neemt toe

overige extremen
nemen toe

(frequentie en intensiteit
windstoten,

bliksem, hagel)

Onderzoek

Procesaanpak

Maatregel specifiek
op effect

Algemeen actieplan 
of maatregel

Bestaande maatregelen (incompleet)

Gevolgen voor sectoren

Generieke klimaateffecten

Effect is kans

Effect is bedreiging

Onduidelijk of effect kans of bedreiging is

Middelgroot tot groot effect - dit decennium

Groot effect - deze eeuw 

Impact, kansen en bedreigingen

bron:  - PBL, Aanpassen met beleid, 2013
 - PBL, Aanpassen aan klimaatverandering, 2015
 - NAS werkateliers 07-06-2016, 01-09-2016, 12-10-2016

Natuur

Gezondheid

Energie

Landbouw, tuinbouw en visserij

ICT en telecom

Infrastructuur (luchtvaart, weg, spoor, water) 

Water en ruimte

Recreatie en toerisme

Veiligheid 
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Klimaattrends in beeld
Nat iona le  Adap ta t i e  S t ra teg ie

Gezondheid

Disclaimer: Dit schema  is  een vereenvoudigde, onvolledige weergave van de 
werkelijkheid waarin omwille van de leesbaarheid en overzichtelijkheid niet alle 
stappen in causale verbanden in beeld zijn gebracht. 


