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Veilig en hygiënisch tatoeëren
Besmetting met hepatitis B of plaatselijke huidinfecties zijn mogelijk als bij het
zetten van een tatoeage geen rekening wordt gehouden met een goede hygiëne.
Ditzelfde geldt bij het aanbrengen van permanente make-up. De Europese norm
‘Veilig tatoeëren en Permanente Make-Up (PMU)’ stelt eisen aan de werkwijze
van de tatoeëerders en de medewerkers van schoonheidssalons met PMU.
Denk hierbij aan het gebruik van steriele inktcupjes, het ondertekenen van een
toestemmingsformulier door zowel de klant als de tatoeëerder en waaraan een
training voor de tatoeëerder in veiligheid en hygiëne moet voldoen. In de norm is
ook een leeftijdsgrens vastgelegd waarop jongeren een tattoo zonder toestemming
van de ouders mogen laten zetten.

Veilig voedsel
Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat voedsel veilig is. Of het nu een product is dat direct van het land komt of een pizza die
uit tientallen ingrediënten bestaat, de voedselveiligheid moet voorop staan. Elke speler in de keten, fabrikant, transporteur of eindverkoper, is
verantwoordelijk voor het afleveren van een veilig product. Er is een wereldwijd bekende norm voor management van voedselveiligheid die
hieraan een bijdrage levert. Zo kan men wereldwijd volgens dezelfde richtlijnen werken.

Safe sex
Een condoom is een voorbehoedsmiddel. Het beschermt tegen zwangerschap, maar ook tegen seksueel overdraagbare aandoeningen
(soa’s). Een condoom is pas echt veilig als het een goedgekeurd condoom is! In de internationale normen voor condooms staat hoe de condooms moeten worden getest en zijn er afspraken vastgelegd over maten, pasvormen, diktes, gevoeligheid, soorten materialen, glijmiddelen
en verpakkingen. Het ecologisch produceren van condooms wordt steeds belangrijker.

‘Volgens de internationale normen
voor condooms wordt bepaald hoe de
condooms worden getest.’
Duurzaamheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van condooms
zijn aandachtspunten voor de sector. Doordat er wereldwijd
normen worden gemaakt en gebruikt, is de wereldwijde
kwaliteit van condooms toegenomen.
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Alternatieve brandstoffen
De Europese Commissie heeft al voor het Klimaatakkoord van Parijs
2015 ingezet op het verduurzamen van de vervoerssector met haar
Clean power for transportation pakket. Een belangrijk onderdeel
uit dit pakket is de Europese Richtlijn die de infrastructuur voor
alternatieve brandstoffen realiseert.
Aardgas is de schoonste fossiele brandstof en wordt door verschillende partijen gezien als een overgang naar volledig koolstofarme
brandstoffen. Als alternatief voor aardgas kan ook biogas worden
gebruikt. Dit wordt als biomethaan (opgewerkt biogas) ingevoerd in
het bestaande aardgasnetwerk of ingezet als transportbrandstof.
Waterstof wordt via een brandstofcel omgezet in elektriciteit voor
het voortbewegen van voertuigen. Bij de toepassing van waterstof
komt alleen water vrij. Hiermee is waterstof een zeer schone brandstof, ook als het gaat om luchtkwaliteit. Net zoals waterstof, heeft
elektrisch rijden het voordeel dat er geen emissies vrijkomen bij het
aandrijven van voertuigen.

Patientgegevens veilig opgeborgen
De beveiliging van patiënt- en cliëntgegevens in de zorgsector is super belangrijk, maar ook heel complex. Denk aan het netwerk van zorgaanbieders, patiënten/cliënten en zorgverzekeraars. Het gezamenlijk gebruik van informatie van patiënten en cliënten door deze verschillende partijen, vraagt om normen op het gebied van informatie-opslag, de opmaak van berichten en, misschien wel één van de belangrijkste, informatiebeveiliging. De eisen aan informatiebeveiliging worden steeds strenger. Dit komt onder andere door Europese wetgeving.
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