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Rampen, dreigingen en crises… 

Grote watersnoodsramp 
Enschede 

Grieppandemie 

 

Rellen Diamantbuurt 
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Wat is Nationale Veiligheid? 
● De nationale veiligheid is in het geding als vitale belangen van onze 

staat of samenleving zodanig bedreigd worden dat sprake is van –
potentiële – maatschappelijke ontwrichting. 

  

Nationale veiligheid omvat:  

 aantasting van de veiligheid door opzettelijk menselijk handelen 
(security) 

 aantasting door rampen, fouten, menselijke falen of natuurlijke 
extremiteiten (safety) 

 

 
All hazard benadering en afweging 
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Strategie Nationale Veiligheid (sinds 2007) 

Wat bedreigt Nederland en hoe erg is het? 

Strategische planning 
Wat moeten 
we kunnen? 

Wat hebben we 
daarvoor nodig? 

Dreigingsanalyse 

Toekomstverkenningen 

Nationale  
Risico- 

beoordeling 
Agenda Taken Capaciteiten Opvolging  

beleid 

Analyse 
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Hoe kun je risico’s en dreigingen onderling vergelijken? 

● Uitwerking elk thema 
in één of meer scenario’s 

● Beoordeling elk scenario: 
scoren op impact en 
waarschijnlijkheid volgens een 
vaste ‘meetlat’ 

● Plaatsing van scenario’s 
in risicodiagram 

Gevolgen 
–Impact - 

Waarschijn-
lijkheid  

Im
p

ac
t 

Risicodiagram 

Waarschijnlijkheid 

Thema’s     
all hazard 

Scenario 

Methodiek 
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Scenario’s 
● scenario ontwikkeling: 

– onderscheid incident- en processcenario’s 
– multidisciplinaire expertise nodig (oorzaken, verloop, gevolgen, ) 
– beetje out-of-the-box denken 
 

● kenmerken: 
– geen voorspellingen, wel plausibel (niet per se heel 

waarschijnlijk) 
– representatief voor vergelijkbare situaties (“verdichtingspunt”) 
– bevat alle informatie nodig voor beoordeling met meetlat 
– concreet / consistent / correct / ..  
– rekening houden met effectiviteit bestaand beleid (evt. falend) 
“krantenverslag/-analyse van toekomstige gebeurtenis(sen)” 
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10 Impact Criteria: 
 
 
Aantasting vd integriteit vh grondgebied 
Aantasting vd integriteit vd internationale positie 
 
Doden 
Ernstig gewonden en chronisch zieken 
Gebrek aan primaire levensbehoeften 
 
Kosten (schade) en aantasting vitaliteit economie 
 
Aantasting van milieu en natuur (flora / fauna) 
 
Verstoring vh dagelijkse leven 
Aantasting vd democratische rechtstaat 
Psycho-sociale impact: woede en angst 

Vitale belangen voor 
Nederland: 
 
1. Territoriale veiligheid 
 
 
2. Fysieke veiligheid 
 
 
 

3. Economische veiligheid 
 
4. Ecologische veiligheid 
 
 

5. Sociale & politieke 
    stabiliteit 

Belangen en Impact 
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Uniforme impactwaardering 
● A - B - C - D - E : 

- beperkt gevolg (A) 
- aanzienlijk gevolg (B) 
- ernstig gevolg (C) 
- zeer ernstig gevolg (D) 
- catastrofaal gevolg (E) 
 

● per criterium en voor totale impact  
 



C2.1: Doden 
● dodelijk letsel, direct overlijden  
● vervroegd overlijden (<20 jr) na ziekte of verwonding 

aantal  
horizon ↓ 

< 10 10 - 100 100 - 1000 1000 - 10000 > 10000 

< 1 jaar A B C D E 

2 - 20 jaar A B C D E 

hoogste score wordt gebruikt in kolom als er 2 zijn 

 

bij sluipende processen: berekening over 5 jaar periode t.o.v. ‘base line’ 
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C5.3: Psycho-sociale impact: woede en angst 
● actief: protesten, plundering, schending OOV, roep om aftreden, andere 

uitingen van onvrede (in media) 
● passief: vermijdingsgedrag, verlies van vertrouwen, paniek, hamsteren, 

ander abnormaal gedrag, etc. 
● categorieën van oorzaakindicatoren  actieve woede of passieve angst: 

1 perceptie van events: onbekend, onzeker, onnatuurlijk, kwetsbaren getroffen 
2 verwachting mbt optreden overheid/bedrijven/diensten: verwijtbaar,verlies vertrouwen 
3 handelingsperspectief voor getroffenen: onbekend, onervaren, onmogelijk 
 # signif. categor.  

eindgradatie 
obv intensiteiten ↓ 

0 1 2 3 

laag A A B C 

gemiddeld A B C D 

hoog B C D E 

correcties o.b.v. omvang & tijdsduur van waarneembare uitingen gedurende 1 maand  

Presenter
Presentation Notes
UK had ooit geen apart criterium voor deze impact, maar een vermenigvuldigingsfactor op de andere impactfactoren. Na gesprek met ons hebben ze dat weer gewijzigd.In ons systeem zitten oorzaken van angst en woede op een zodanig genuanceerde manier dat onderscheid mogelijk is afhankelijk van de situatie en dat ook verschillende capaciteiten eraan gekoppeld kunnen worden.
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Waarschijnlijkstabel 
Categorie Kwantitatieve (%) 

beschrijving van 
gevaarlijke (niet-

opzettelijke) incidenten 
(natuurlijke oorzaak, 

ongelukken, …) 

Kwalitatieve beschrijving 
van gevaarlijke 

(niet-opzettelijke) 
incidenten 

(natuurlijke oorzaak, 
ongelukken, …) 

Kwalitatieve beschrijving 
van bedreigende 

(opzettelijke) 
incidenten 

(terreur, sabotage, …) 

A-laag 
A-middel 
A-hoog 

< 0,005 
0,005 - 0,02 
0,02 - 0,05 

 
zeer onwaarschijnlijk 

 
geen concrete aanwijzingen, 

nauwelijks voorstelbaar 

B-laag 
B-middel 
B-hoog 

0,05 – 0,1 
0,1 – 0,25 
0,25 – 0,5 

 
onwaarschijnlijk 

 
geen concrete aanwijzingen, 

enigszins voorstelbaar 

C-laag 
C-middel 
C-hoog 

0,5 – 1 
1 – 2,5 
2,5 – 5 

 
mogelijk 

 
geen concrete aanwijzingen, 

voorstelbaar 

D-laag 
D-middel 
D-hoog 

5 – 10 
10 - 25 
25 - 50 

 
waarschijnlijk 

 
zeer voorstelbaar 

E 50 - 100 zeer waarschijnlijk concrete aanwijzingen voor 
effectuering 

Presenter
Presentation Notes
Waarschijnlijkheden steeds per 5 jaar; kans van 0.005 geldt dus voor 5 jaar, per jaar zou het gemiddeld 0.001 zijn.Juist ook hier geldt dat moet worden bedacht dat scenario een verdichtingspunt is. Dus niet kans dat het incident precies in Barneveld gebeurt (als dat zo in scenario stata), maar kans dat zo’n incident ‘ergens’ gebeurt.
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Scenario’s in het risicodiagram (2012) 

Zeer onwaarschijnlijk      Onwaarschijnlijk       Enigszins waarschijnlijk          Waarschijnlijk       Zeer waarschijnlijk 
 

  

  

  

  Beperkt 

Zeer ernstig 

Catastrofaal 

Aanzienlijk 

Ernstig 
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Thematische verkenning AMR  

● Verkenning met behulp van de NRB methodiek 

● Acht scenario’s 
 Verschillende routes en verschijningsvormen 

 Verschillende soorten infectieziekten  

 Verschillende vormen van resistentie 

 Nabije en verre toekomst 

● Methodiek enigszins vereenvoudigd 
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Overzicht scenario’s 
Nr. Introductie,  

omgeving  
Pathogeen Titel, gebeurtenis  Karakter  

1 Ziekenhuis Meningokok Militairen geveld door ernstige ziekte Incident 

2 Verpleeghuis Klebsiella Langdurige uitbraak in verpleeghuis Endemisch 

3a Insleep, toekomst NDM-1 prod. 
pseudomonas 

Resistente bacteriën: ongewenst 
souvenir 

Incident (regelmatig) 

3b Insleep, toekomst Klebsiella Zuid Europese toestanden Endemisch 

4a Insleep, heden TBC-mdx Illegale huishoudster blijkt drager TBC Incident 

4b Insleep, heden TBC Verpleegkundestudenten lopen TBC op Incident 

5 Veehouderij MRSA Kinderfeestje boerderij met 
dramatische afloop 

Endemisch 

6 Voedsel Salmonella 
Typhimurium 

Voedselvergiftiging cruiseschip Endemisch 
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Twee voorbeelden 
Resistente bacteriën: een ongewenst souvenir 
Het is 2023. Student loopt fikse beenwond op door vallende balk tijdens 
vakantiewerk in bollenschuur. Na hechten aanhoudende koorts. Antibiotica helpt 
niet. Onderzoek → NDM-1 producerende pseudomonas. Student overlijdt. 
Commotie in pers en maatschappij vanwege insleep o.a. India. Aanname: In 2023 
zullen zulke incidenten regelmatig voorkomen. 
 
Voedselvergiftiging velt opvarenden tijdens een cruise 
Zieken op cruiseschip. Aantal neemt snel toe. Geen norovirus. Antibiotica helpen 
niet. Onderzoek → Carbapenamase producerende Salmonella Typhimurium stam. 
Ook zieken ‘aan land’. Oorzaak onduidelijk. Steeds meer zieken en enkele doden; 
onrust neemt toe. Na 9 weken intensief onderzoek (internationaal) is bron 
getraceerd. In totaal 1758 zieken (waarvan 11 doden) grote economische schade 
vlees- en eierensector. 
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Beoordeling door brede groep experts 

● Medische praktijk 
● Medische wetenschap 
● Zorg 
● Veterinair 
● Voeding 
● Economie 
● Sociaal psychologie 
● Communicatie 

 

 

 

BZK 
EZ 

V&J 
I&M 

STUURGROEP 
 

IWNV 

OCW 
VNO-NCW 

BuZa 

Financiën 
AZ 

SZW 
VWS 

Defensie 

…….. 
Ecorys 

Secr. 
NRB 
RIVM 

Werkgroep 
Methodiek 

 

TAAKGROEP 
 

 
Clingendael 

RIVM 

WODC 

 AIVD 
TNO 

KNMI 

CTC 

IFV 

Veiligheidsregio’s 

DCMR 

Impact/Arq 

NFI 

inhoud 

proces 

 

Forum 

CTC 
Industrie 

Verweij-Jonker  Adviesbureaus 

HKV/  
Lijn in water 

NVWA 

Nationale politie 
Politieacadaemie 

HCSS 

Vitale sectoren 

Universiteiten 

Rijkswaterstaat 

ISS/Erasmus 

AIVD 

Rathenau 

Verbond van 
verzekeraars 

…….. 
 

Analistennetwerk Nationale Veiligheid 
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Scenario’s in het risicodiagram 

Zeer onwaarschijnlijk      Onwaarschijnlijk         Enigszins waarschijnlijk        Waarschijnlijk         Zeer waarschijnlijk 
 

  

  

  

  Beperkt 

Zeer ernstig 

Catastrofaal 

Aanzienlijk 

Ernstig 
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Capaciteiten 

● Menskracht en middelen 
● Wet- en regelgeving 
● Onderzoek en kennisontwikkeling 
● Organisatie processen, structuren en netwerken 
● Monitoring, signalering, early warning systems 
● Versterking bewustzijn 
● Versterking risicocommunicatie 
● Inrichten registratiesystemen 
● ……………… 
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Antimicrobiële resistentie 
 
 

Een probleem voor onze nationale veiligheid? 
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