
In april 2016 begint Cook Medical met het gaandeweg verwijderen van één van de twee streepjescodes op 

onze productetiketten. Momenteel zijn onze productetiketten voorzien van twee streepjescodes: een korte 

streepjescode dicht bij de bovenkant van het etiket en een lange streepjescode dicht bij de onderkant van  

het etiket.

De lange streepjescode bevat het GS1 Global Trade Item Number (GTIN), het partijnummer en de uiterste 

gebruiksdatum van het product. Omdat de korte streepjescode het GTIN bevat dat ook in de lange 

streepjescode is opgenomen, verwijderen wij de korte streepjescode van onze productetiketten. Door de 

korte streepjescode te verwijderen worden onze productetiketten eenvoudiger zonder overbodige informatie.

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met ons Shared Service Center op

be.orders@cookmedical.com of +32 27001633, of nl.orders@cookmedical.com of +31 202013367

BELANGRIJKE MEDEDELING: Een wijziging in de streepjescodes op de productetiketten van Cook

Deze korte 
streepjescode zal 

geleidelijk verdwijnen 
van de productetiketten.

Deze lange 
streepjescode blijft 

aanwezig op de  
productetiketten.

Uiterste  
gebruiksdatum PartijnummerGTIN
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Uiterste  
gebruiksdatum Partijnummer

Veelgestelde vragen
Antwoorden op uw vragen over de wijziging van de streepjescodes op de productetiketten van Cook Medical

Wat verandert er op de productetiketten van Cook?
Op onze productetiketten staan momenteel twee streepjescodes: een korte streepjescode dicht bij de 

bovenkant van het etiket en een lange streepjescode dicht bij de onderkant van het etiket. Wij zullen de korte 

streepjescode van onze productetiketten verwijderen.

Wanneer vindt de verandering plaats?
In april 2016 begint Cook met het gaandeweg verwijderen van de korte streepjescode die momenteel op 

onze productetiketten staat. Na deze datum kunt u nog korte streepjescodes aantreffen op productetiketten 

die vóór april 2016 zijn gedrukt en op productetiketten van Cook-faciliteiten die nog niet zijn gestopt 

met het afdrukken van de korte streepjescodes. Uiteindelijk zullen alle Cook-faciliteiten niet langer korte 

streepjescodes op de productetiketten van Cook afdrukken.

Waarom verwijderen wij de korte streepjescode van onze productetiketten?
De lange streepjescode bevat de informatie die in de korte streepjescode staat. Door de korte streepjescode 

te verwijderen, elimineren wij overbodige informatie en vereenvoudigen we onze productetiketten.

Met wie kunt u contact opnemen voor assistentie?
• Neem contact op met uw softwareleverancier als de onderstaande problemen optreden: 

• De scanner kan de lange streepjescode niet lezen. 

• De software kan de gegevens in de streepjescode niet uitsplitsen in het GTIN, het partijnummer 

en de uiterste gebruiksdatum.

• Neem contact op met het Shared Service Center van Cook op  

be.orders@cookmedical.com of +32 27001633, of nl.orders@cookmedical.com of  

+31 202013367, als dit probleem optreedt:

• De scanner leest de lange streepjescode, maar de gegevens ontbreken of worden niet in uw 

softwaresysteem geladen.

Welke informatie staat in onze lange streepjescode?

GTIN
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