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Herkennen GS1-barcode: 

Een GS1-code is bij medische hulpmiddelen een GS1 Data-Matrix of een GS1-128 barcode, die begint 
met (01). 

 

                    GS1 Datamatrix                GS1-128 Barcode   

 

 

 

 

Deze codes bestaan uit (een selectie van) de volgende velden: 

(01) GTIN ( = global trade item number), de artikelidentificatie 
(17) expiratiedatum 
(10) lot/batchnummer 
(21) serienummer 

Deze velden zijn internationaal afgestemd. Soms heeft de fabrikant ook andere informatie in de 
barcode opgenomen, zoals (11) productiedatum. Deze informatie hoeft u echter niet op te slaan. 
 

Leveranciers plaatsen GS1-codes 

Gedreven door o.a. Europese en Nederlandse wetgeving, respectievelijk de Medical Device 
Regulation for Unique Device Identifier (UDI), het Afspraken Document Codering medische 
hulpmiddelen (ADC) en het Landelijk Implantaten Register (LIR), moeten leveranciers van 
implantaten een gestandaardiseerde (bar)code op de verpakking plaatsen. Voor meer informatie over 
de UDI, zie https://www.gs1.nl/sectoren/gezondheidszorg/gs1-barcodes/coderen  
 

Gebruik barcodescanner: 

Om te waarborgen dat alleen juiste GS1-barcodes in de database terecht komen (en doorgegeven 
worden naar het Landelijk Implantaten Register), is de scanner enkel te gebruiken bij merken die de 
juiste GS1-barcodes hanteren op álle geleverde implantaten. Periodiek worden nieuwe merken aan 
deze lijst toegevoegd. In de andere gevallen moet de barcode handmatig worden ingevuld. 

• De gebruikte barcodescanner moet overweg kunnen met GS1-128 Barcode en/of GS1 Data-
Matrix. 

• Ga met uw cursor in het roodomrande vak staan (afbeelding 1) en scan de GS1-code. Als dit 
nummer gescand is, gaat u door naar de volgende pagina. Bij een juiste GS1-code zijn de 
GTIN, de expiratiedatum, het lotnummer en het serienummer automatisch ingevuld 
(afbeelding 2). 

• Let op: het referentienummer dient nog wel handmatig ingevuld te worden. Deze 
informatie zit namelijk niet in de barcode opgeslagen.  
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• Om het gebruiksgemak te vergroten, is het prettig als de scanner de barcode automatisch 
herkent en leest tijdens het scannen. Dit regelt u in de configuratie van de scanner. 

 
Voor meer instructies over de installatie van de scanner is het raadzaam om contact op te nemen 
met de IT-afdeling van uw zorgcentrum. Indien er meer hulp gewenst is, dan kunt u contact 
opnemen met GS1 Nederland. 
 

Contactgegevens GS1 Nederland: 

Customer support:  (020) 511 38 88 
E-mail:    healthcare@gs1.nl 
Website:  www.gs1.nl/sectoren/gezondheidszorg  
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 Afbeelding 1          Afbeelding 2  

(= GTIN) 

Dit veld dient u handmatig in te vullen 


