RFID 301
Het gebruik van RFID in uw bibliotheek, de details
De vragen van de meeste bibliotheekmedewerkers over RFIDtechnologie (radio frequency identification) gaan over
gebruiksgemak, kosteneffectiviteit en productiviteit. Maar
vooral degenen die inzicht hebben in informatietechnologie en
systeemintegratie willen vaak meer informatie over de
werking van RFID en de verschillen tussen labels.

veiligheidspoortjes, maar leest geen materialen op nabije
schappen uit. Sommige bibliotheken hebben interesse in
ultra-high frequency (UHF)-labels, omdat deze betere
mogelijkheden bieden voor schapbeheer en bredere
veiligheidspoortjes. De voordelen van UHF-labels bieden
daarnaast extra mogelijkheden boven HF-labels.

Kenmerken van labels

Duurzaamheid versus kosten

Actieve labels
Een actief RFID-label heeft zijn eigen krachtbron (meestal een
batterij). Omdat actieve labels gelezen kunnen worden tot op
30 meter zijn ze handig voor tolpoortjes op wegen en het
volgen van ziekenhuisapparatuur, motorrijtuigen en andere
waardevolle goederen. Vanwege hun omvang en kosten
worden actieve labels niet gebruikt in bibliotheken en winkels.

Passieve labels
De meeste labels (ook degene die gebruikt worden in
bibliotheken en winkels) zijn passief en hebben dus geen
interne krachtbron zoals een batterij. Zij worden
daarentegen gevoed door signalen uit readers. Passieve
labels hebben verscheidene voordelen boven actieve. Ten
eerste zijn ze minder duur. Ten tweede zijn ze meestal
kleiner en dunner. Ten slotte, elke batterij houdt er eens
mee op; het ontbreken van de batterij heeft tot gevolg dat
een passief label langer meegaat.

Frequenties van passieve labels.
Passieve labels werken meestal op een lage, hoge of ultrahoge frequentie. Deze frequentie bepaalt een aantal
prestatiekenmerken, waaronder de afstand waarop een label
uitgelezen kan worden door een reader. Het kenmerkende
leesbereik voor commercieel beschikbare labels is als volgt:
Frequentie

Bereik

Laag
128 KHz
0-15
centimeter

Hoog
13,56 MHz
0-90
centimeter

Ultra-hoog
915 MHz
0-4,5 meter

Op dit moment gebruiken bibliotheeksystemen highfrequency (HF)-labels, vanwege functionaliteit en leesbereik.
Het kortere leesbereik werkt in zelfserviceapparaten en

RFID-labels worden speciaal ontworpen voor voorraadbeheer
of voor applicaties voor het volgen van goederen, een
belangrijk verschil. Met een voorraadbeheerlabel (zoals op de
goederen in winkels) ligt de nadruk op lage kosten;
duurzaamheid is minder belangrijk omdat het artikel binnen
een paar maanden verkocht wordt. Bij een toepassing voor het
volgen van goederen (zoals in een bibliotheek of een medische
kliniek) is duurzaamheid zeer belangrijk. Voor bibliotheeklabels gebruikt men materialen en assemblageprocessen die
zijn ontworpen vanuit het oogpunt dat het label net zo lang
meegaat als het artikel waar het op zit. In de meeste gevallen
zijn deze iets duurder dan de voorraadbeheerlabels.

Vier verschillen tussen labels
Gegevenscapaciteit
Meestal hebben bibliotheeklabels ruimte voor 256 bits aan
informatie, meer dan voldoende voor de huidige systeemeisen.
Sommige labels hebben ruimte voor 2048 bits aan informatie.
Waarom extra geld uitgeven aan capaciteit die u nu niet nodig
hebt? Sommige bibliotheken willen extra ruimte voor het
geval de gegevenseisen veranderen of er nieuwe toepassingen
ontwikkeld zijn die de productiviteit verbeteren.

Lees- en schrijfkenmerken
De meeste labels hebben een beveiligingscode die herschreven
kan worden. Het beveiligingsbit wordt uitgezet als het
materiaal wordt uitgecheckt; Het bit wordt weer aangezet als
opnieuw wordt ingecheckt in de bibliotheek. Bij sommige
RFID-systemen wordt alle overige labelinformatie
geblokkeerd tijdens de eerste installatie.

Andere systemen hebben niet-geblokkeerde gegevens die
gewijzigd kunnen worden. Waarom niet alles blokkeren
behalve de beveiligingscode? Als de RFID-conversie fout
loopt (bijv. door een vuile barcode) of als het unieke IDnummer van een boek later gewijzigd wordt, dan moet een
geblokkeerd label fysiek verwijderd worden en vervangen
worden door een label met correcte gegevens. Geblokkeerde
gegevens kunnen ook een probleem vormen als nieuwe
standaards wijzigingen vereisen in de inhoud of het format van
gegevens. In niet-geblokkeerd labelinformatie kunnen
correcties en wijzigingen worden aangebracht. In theorie zijn
er meer mogelijkheden voor vandalisme; in de praktijk vinden
veel bibliotheken dat het gemak en de functionaliteit van
herschrijfbare labels opwegen tegen de risico's.
Wachtwoorden/encryptie
Sommige RFID-systemen in bibliotheken gebruiken
wachtwoorden of gegevensencryptie om te voorkomen dat er
geknoeid wordt met de gegevens op het RFID-label. Dit is een
effectieve maar onnodige strategie; tot op heden zijn er geen
gevallen bekend waarin er geknoeid is met de gegevens op
bibliotheeklabels.
Wachtwoorden en encryptie worden ook genoemd als
technieken om klanten extra privacy te geven; in theorie belet
een label met encryptie anderen te ontdekken welke boeken
een klant in zijn of haar tas heeft. Ook hier is de strategie niet
nodig. De high-frequency RFID-labels in bibliotheken kunnen
fysiek gezien slechts uitgelezen worden tot op ongeveer 90 cm.
De introductie van een volgende generatie van ultra-high
frequency labels zou het leesbereik kunnen uitbreiden tot
gemiddeld zo'n 4,5 meter; zelfs als dit zou gebeuren, dan zou
een "RFID-voyeur" alleen een identificatienummer van het
materiaal zien, een nummer dat gelijk is een de huidige
barcode en uniek in de database van de bibliotheek. (Dit
betekent dat dezelfde titel bij verschillende bibliotheken
verschillende nummers heeft.)
Wachtwoorden en encryptie zijn erg lastig voor de
werkzaamheden tussen bibliotheken onderling. Bibliotheken
die niet constant wachtwoorden en encryptiesleutels
uitwisselen en bijhouden kunnen elkaars labels niet meer lezen.
Het uitwisselen ervan kost veel tijd en geld en wijdverspreide
distributie ondergraaft elk eventueel beveiligingsvoordeel
tegen.
RTF versus TTF
Alle RFID-readers zenden continu een signaal uit dat labels
binnen hun bereik oplaadt. In een "reader talks first" (RTF)systeem zendt de reader een aantal malen per seconde ook een
tweede "commando-signaal" uit. Het opgeladen label
beantwoordt dit tweede signaal en geeft zijn identificatie en
bijbehorende gegevens. De meeste RFID-systemen zijn RTF.
Alleen RTF-systemen voldoen aan ISO 18000-3 Mode 1

standaards (zie volgende kolom). Alternatieve (en niet
standaard) "tag talks first" (TTF)-systemen zijn echter nog
steeds verkrijgbaar. Een TTF-label beantwoordt het
oplaadsignaal van de reader onmiddellijk. Er is weinig bewijs
dat het verschil in responstijd zinvol is voor zaken als
leenverkeer, voorraadcontrole of materiaalbeveiliging.

Ontwikkeling van de standaard
Als een technologie voor het eerst commercieel ontwikkeld
wordt, maken bedrijven er op verschillende manieren gebruik
van. Na een tijdje ontwikkelt de branche gemeenschappelijke
formats om apparatuur van verschillende fabrikanten met
elkaar te laten samenwerken. Dankzij deze
gemeenschappelijke formats kan bijvoorbeeld een computer
software van honderden leveranciers aan. Ook
de barcode-branche heeft zich ontwikkeld. Hoewel er
tegenwoordig wereldwijd tientallen producenten zijn, zorgt
het gemeenschappelijke format ervoor dat de meeste moderne
readers al deze barcodes kunnen lezen.
De RFID-technologie ontwikkelt zich op dezelfde manier. In
het begin ontwikkelden leveranciers hun eigen modellen. De
laatste tijd hebben individuele landen (zoals Finland,
Nederland, Denemarken en Frankrijk) "landelijke" standaards
geïntroduceerd. Deze zijn ontwikkeld om de labels en
apparatuur in dat land met elkaar te laten samenwerken.
Wereldwijd leidende producenten (inclusief 3M) bieden nu
apparatuur aan die geprogrammeerd is om te werken volgens
deze landelijke standaards. In landen zonder een dergelijke
standaard (zoals de VS), kan een bibliotheek deze wereldwijde
RFID-leveranciers verzoeken het systeem te programmeren
volgens een landelijke standaard. Sommige bibliotheken in de
VS zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in het Franse of Deense
model.
Deze landelijke standaards vormen een nuttige tussenstap in
de evolutie van RFID-formats. De meeste landelijke en
internationale standaardisatiecommissies zijn zich er echter
van bewust dat de landelijke standaards uiteindelijk zullen
worden vervangen door wereldwijde standaards. Daarom
moeten bibliotheken die de aankoop van RFID overwegen
niet alleen aandacht besteden aan de huidige standaard van
een systeem, maar ook aan de mogelijkheden te migreren
naar een toekomstige wereldwijde standaard.
De eerste wereldwijde standaard is inmiddels ontwikkeld door
de International Standards Organization (ISO) en anderen. De
vele "luchtprotocol"-standaards die zijn ontwikkeld (zij
regelen hoe readers signalen uitzenden en het label dit oppikt
en beantwoordt worden al nagevolgd door RFID-producenten
wereldwijd. De meest algemene standaard in RFID-systemen
in bibliotheken is ISO 18000-3 Mode 1; voor andere

frequenties worden andere standaards ontwikkeld. Deze
luchtprotocol-standaards gaan een systeemclash tegen die kan
optreden als een label van een bibliotheekartikel binnen het
bereik komt van een reader in een winkel, bij een
benzinepomp of op een andere locatie.
Luchtprotocol-standaards zijn echter nog maar het begin.
Er zijn aanvullende standaards in ontwikkeling voor
wereldwijde onderlinge samenwerking van apparatuur.
Verwacht wordt dat deze binnen een paar jaar voltooid zijn.
In een periode waarin standaards ontwikkeld worden,
moeten bibliotheken voorzichtig zijn met grote investeringen
in nieuwe technologie. Drie vragen zijn belangrijk bij het
overwegen van een RFID-systeem:
• Heeft het systeem voldoende flexibiliteit zodat het
aangepast kan worden aan toekomstige standaards? Experts
hebben een goed inzicht in het format van de komende
standaards, maar de specificaties zijn pas over maanden of
jaren gereed. Een bibliotheek moet er tenminste op kunnen
vertrouwen dat de informatie die vandaag geprogrammeerd
staat op de labels herschreven kan worden als nieuwe
standaards voor gegevensformat dat vereisen.
• Biedt de producent een migratiepad naar de nieuwe
standaards? Zodra de nieuwe wereldwijde standaard is
goedgekeurd, moet elke RFID-leverancier een migratiepad
kunnen leveren van de huidige (Deense, Franse of eigen)
naar de nieuwe standaard. Bibliotheken mogen verwachten
dat hun leverancier schriftelijk garandeert dat de
aangepaste software die labels en apparatuur nodig hebben
om te voldoen aan een nieuwe wereldwijde standaard
tijdig aanwezig is.
• Staat het migratiepad "gemengde" labelafhandeling toe?
Gedurende de overgang naar de nieuwe standaards is er een
periode waarin de collecties zowel "oude" RFID-labels
hebben, die niet voldoen aan de nieuwe standaards, als
nieuwe labels die wel opgebouwd zijn volgens de nieuwe
standaards. Bibliotheken moeten er van uit kunnen gaan dat
hun RFID-systeem gedurende deze overgangsperiode, die
maanden of jaren kan duren, blijft functioneren.
Het is begrijpelijk dat bibliotheken huiverig zijn om te
investeren in RFID-technologie totdat er wereldwijde
standaards voor het gegevensformaat zijn en producenten
systemen ontwikkelen die hieraan voldoen. Deze aarzeling
moet worden afgewogen tegen de onmiddellijke voordelen
voor de productiviteit die RFID oplevert, en tegen de
mogelijkheid dat het wachten op de ontwikkeling van
standaards erg lang kan duren. Verder wijzen producenten er
terecht ook op, dat standaards altijd aan ontwikkeling
onderhevig zijn. De langetermijnwaarde van elke RFID-

investering hangt af van het feit of er een leverancier
gevonden kan worden die een flexibel product levert en
garandeert dat het product aangepast kan worden als er een
ISO-standaard voor labelgegevens wordt gepubliceerd.

Een kwestie van kwaliteit
De ontwikkeling van standaards leidt tot
gemeenschappelijke kenmerken voor RFID-labels en readers, maar voorkomt niet dat er grote verschillen in
kwaliteit en gebruiksgemak zijn tussen systemen.
Labelkwaliteit is een belangrijke zorg. Labelstoringen
komen niet vaak voor, maar zijn niet onmogelijk. Een
slecht gefabriceerd label dat is bevestigd aan een dun
paperbackje, en herhaaldelijk wordt omgebogen en
omgekruld wordt zwaar belast. Een label dat onderweg van
bibliotheek naar huis aan een hoge temperatuur en
vochtigheidsgraad blootstaat, ondervindt weer een ander
soort belasting. Helaas is het lastig slechte labels te
onderscheiden van labels die langer meegaan. Wanneer een
bibliotheek de aanschaf van een RFID-systeem overweegt,
moet men de producent vragen naar de constructiedetails
(inclusief de bevestiging van de antenne aan de microchip,
dit kan een zwak punt zijn), de kleefproducten en de
deklaag, die uitermate belangrijk is om de elektronica te
beschermen tegen fysieke beschadiging en
omgevingsschade (bijvoorbeeld door schuren of
vochtigheid).
Leidende producenten zullen ook informatie geven over
testprocedures van labels. De initiële kwaliteit van de
materialen moet getest worden, evenals audits van de
leverancier, maar de kwaliteit van individuele componenten
zegt niet alles. In feite bestaat elk label uit lagen van
verschillende soorten materiaal - kleefproducten, papier, folie,
chips en metalen antennes - die negatief op elkaar kunnen
reageren. Zo kunnen sommige kleefproducten corrosie
veroorzaken of verergeren in de verbinding tussen chip en
antenne.

materiaal meeneemt door een veiligheidspoortje, herkent
het poortje het materiaal, zoekt het op in de database en
bevestigt dat het materiaal is uitgecheckt. Deze benadering
vereist dat het volledige identificatienummer wordt
opgehaald en doorgegeven aan de server om te verifiëren.
Dit kan een betrouwbaar proces zijn wanneer er slechts een
paar artikelen door het poortje gaan, maar er kunnen
problemen ontstaan als een klant weggaat met meer
boeken en andere materialen. Soms hebben de readers dan
niet voldoende tijd om de gegevens op alle RFID-labels uit
te lezen. In andere gevallen kan de responstijd te langzaam
zijn voor veiligheidsdoeleinden.

• Application Family Identifier (AFI) Volgens ISOBlootstelling aan fysieke en omgevingsfactoren kan ook een
schadelijk effect hebben en corrosie, scheuren of andere
schade veroorzaken. Dit kan leiden tot totale ontregeling - het
label gaat "dood" - of tot een flinke reductie in het leesbereik.
Soortgelijke problemen kunnen ontstaan als fabrikanten de
processen om RFID-componenten te combineren niet onder
controle hebben. Uitharden, lamineren en de precieze
registratie van RFID-componenten zijn geavanceerde
processen en er is gecompliceerd management en nauwkeurige
controle nodig om een betrouwbaar label te produceren.
Kleine afwijkingen in uithardtijd of assemblagesnelheid
kunnen grote effecten hebben op consistentie en levensduur.
Omdat de meeste bibliotheken verwachten dat hun labels net
zo lang meegaan als de materialen waar ze op bevestigd
zitten, zijn ze met name bezorgd over de kans op ontregeling
na vijf of tien jaar.
De betrouwbaarste techniek om deze duurzaamheid te meten
is om de labels te onderwerpen aan "versnelde
verouderingstesten", waarbij ze aan hoge temperaturen en
vochtigheid worden blootgesteld. Deze testen, die gebruikelijk
zijn in de hele elektronicabranche, duren een paar weken of
maanden, maar kunnen fouten ontdekken die anders pas
ontdekt zouden zijn na een reëel gebruik van enkele jaren.
Gevestigde RFID-producenten (degene met meer dan 10 jaar
ervaring) zijn nu in staat de echte prestaties te vergelijken met
de initiële projecties van de levensduur uitgevoerd met
versnelde verouderingstesten. De resultaten zijn positief.

Beveiligingsfuncties
Alle moderne RFID-systemen hebben een beveiligingsfunctie
tegen het onopzettelijk meenemen van materialen en diefstal.
Er zijn drie methoden ontwikkeld voor het implementeren van
veiligheidskenmerken. De verschillen tussen deze methodes
kunnen van belang zijn voor bibliotheken.

• Database Look-up Sommige systemen hebben een
"database look-up" model, dat de uitcheck-status van het
materiaal wegschrijft in een database. Wanneer een klant

standaards wordt een AFI-code toegekend aan alle RFIDlabels in een bepaalde toepassing (zoals farmaceutische
volgsystemen, bagage-afhandeling of bibliotheken).
Hierdoor wordt voorkomen dat een bibliotheekboek een
veiligheidsalarm in een winkel in werking stelt. Ook wordt
voorkomen dat een bibliotheekboek in een koffer het
bagage-afhandelingsysteem verstoort. Wanneer een
bibliotheekbeveiligingsysteem gebruik maakt van AFI,
vraagt het poortje een antwoord van elk "ingecheckt"
bibliotheekartikel. Wanneer een artikel wordt uitgecheckt,
wordt de AFI-code verandert zodat het label deze vraag niet
beantwoordt. Omdat alleen labels met een ongewijzigde
AFI-code antwoord geven aan de beveiligingsreader zijn de
responstijden snel en betrouwbaar.

• Electronic Article Surveillance (EAS) De EASbenadering lijkt op AFI, omdat ook hier de status van een
artikel (uitgecheckt of niet) gecodeerd wordt op het label.
Ook ziet de reader zowel bij AFI- als bij EAS-systemen
alleen die artikelen die niet zijn uitgecheckt. Het grootste
verschil is dat EAS-systemen niet standaard zijn (d.w.z. niet
door ISO gedefinieerd), wat invloed kan hebben op de
onderlinge samenwerking van apparaten. Bovendien maken
EAS-systemen geen onderscheid tussen families van
toepassingen. Hierdoor kan het voorkomen dat EASsystemen sommige artikelen van de bibliotheek niet
herkennen (vanwege de onderlinge samenwerking) en nietbibliotheek artikelen (bijv. een gehuurde video) wel
herkennen, zodat het alarm afgaat in het beveiligingspoortje.

Detuning
RFID-labels worden ingesteld om te resoneren naar en te
antwoorden op een signaal op een specifieke frequentie. (Zo
resoneren high-frequency labels op de frequentie 13,56
megahertz) Wanneer een RFID-label vlakbij metaal komt (bijv.
een ander label of een metalen medium zoals een dvd), kan het
resoneren op een iets andere frequentie. Dit fenomeen staat
bekend als detuning (ontstemmen). Heel zelden kan het zijn
dat een artikel niet geregistreerd worden vanwege detuning.
Detuning komt veel minder snel voor als bibliotheken hun
klanten vragen geen grote stapels cd's of dvd's tegelijk uit te

checken (een paar artikelen tegelijk uitchecken voorkomt het
probleem meestal). Veel bibliotheken plaatsen de RFID-labels
ook niet allemaal op dezelfde plaats, zodat het minder
waarschijnlijk wordt dat de artikelen elkaar overlappen op de
checkout-mat of op het schap, tijdens schapcontrole of
voorraadwerkzaamheden.

Virussen en vandalisme

In veel landen controleren overheidsinstanties of wordt
voldaan aan de eisen op het gebied van gezondheid,
veiligheid en milieu. In andere landen vervullen
onafhankelijke certificerende organisaties deze functie. Als is
vastgesteld dat een product voldoet, wordt er vaak een zegel
of merk ter goedkeuring uitgereikt. Het volgende voorbeeld
laat merken van verschillende organisaties en instanties zien,
die verklaren dat wordt voldaan aan de eisen in de Verenigde
Staten, Canada, China, de Europese Unie en elders.

Sommige bibliotheken zijn bezorgd over de theoretische
dreiging van virussen in een RFID, onderwerp van een aantal
wetenschappelijke studies. Om zo'n aanval te vermijden,
gebruiken goed ontworpen systemen een zorgvuldig
gedefinieerd labelformat, dat gevalideerd is wat betreft
inhoud en verwachte waarden. Dit biedt bescherming tegen
kwaadaardig misbruik. Daarnaast zal een competente
leverancier regelmatig zijn software controleren en aanpassen
om eventuele risico's te elimineren.
RFID-vandalisme - het vernielen van RFID-labels in de
bibliotheek of bij het uitchecken - kan ook voorkomen. In zijn
grofste vorm komt RFID-vandalisme voor wanneer een label
wordt beschadigd of van een artikel wordt afgetrokken. RFIDexperts hebben ook aangetoond dat het mogelijk is gegevens
op een RFID-label te verminken of de labels onklaar te maken
met een computer en een RFID reader-writer, te koop in de
winkel. Tot nu toe is iets dergelijks door geen enkele
bibliotheek met een RFID-systeem gerapporteerd.
Ook hier begint het antwoord op RFID-vandalisme met
preventie (door strategieën voor gegevensprotectie te
implementeren), waakzaamheid (door de normale
veiligheidsprocedures te hanteren) en het vervolgen van
betrapte overtreders. Op dit moment is RFID-vandalisme een
mogelijkheid, maar niet echt waarschijnlijk. Bibliotheken
moeten een inschatting maken van de dreiging van RFIDvandalisme in de context van andere risico's die inherent zijn
aan alle "open" systemen.

Gezondheid, veiligheid,
toegankelijkheid en milieu
De bibliotheek staat vaak in het hart van de gemeenschap
en trekt daarom een brede doorsnede van de bevolking aan,
met jonge kinderen, oudere mensen en gehandicapten.
Vanwege dit diverse klantenbestand besteden bibliotheken
extra aandacht aan gezondheid, veiligheid en
toegankelijkheid. Net als andere werkgevers moeten zij
ook letten op het welzijn van hun medewerkers. Ook zijn
zij verantwoordelijk voor het milieuvriendelijk
verwijderen van apparatuur en materiaal.

In de Verenigde Staten en sommige andere landen is de
belangrijkste certificerende organisatie Underwriters
Laboratories (UL), die controleert of wordt voldaan aan de
regels voor productveiligheid. Ook bevestigt UL dat
apparatuur en materiaal voldoet aan de eisen van de
gehandicaptenwet en aan de regels voor de werkvloer die
genoemd staan in de United States Occupational Safety
and Health Administration (OSHA).
Bibliotheken moeten zich ervan bewust zijn dat de OSHA
eist dat apparatuur gecertificeerd is door UL of een
gelijksoortige organisatie. Het niet voldoen aan de juiste
certificering kan wettelijke consequenties hebben voor
een producent of koper als werknemers of klanten
gewond raken door apparatuur.

Wat verder overwogen moet worden
RFID is geen nieuwe technologie. Het wordt al tientallen
jaren gebruikt in industriële en militaire toepassingen, en de
prestaties en betrouwbaarheid zijn goed gedocumenteerd.
Verder heeft de toename van RFID-applicaties, vooral bij
het volgen van bestanden en de winkelvoorraadcontrole,
geleid tot een geleidelijke kostendaling, kenmerk van een
bewezen technologie.
Desalniettemin blijft RFID een snel veranderende
technologie. Elke poging om prestaties en labelkenmerken
te beschrijven is al snel achterhaald. Dat geldt vooral voor
de ontwikkeling van wereldwijde standaards voor
gegevensformattering.

Bibliotheken zullen er zeker van willen zijn dat zij apparatuur
kopen die de nieuwste ontwikkelingen in RFID-technologie
weerspiegelt. Zij moeten ook kiezen voor een flexibel systeem,
zodat zij de ontwikkelingen in nieuwe standaards kunnen
volgen wanneer die worden uitgevaardigd door de
internationale standaardisatie-organisaties.
Omdat aanpassingen en verbeteringen onvermijdelijk zijn,
zouden bibliotheken alleen moeten samenwerken met
leveranciers die een redelijke staat van dienst in de branche
hebben, hun apparatuur en labels willen garanderen en zich
blijven inzetten voor onderzoek en ontwikkeling.
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