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UDP een zelfstandig eHealth bedrijf uit Bergeijk, voorziet iedere EAV van een door u bepaalde  
barcode zonder deze uit de primaire verpakking te halen, safety first! De barcode kan voorzien  
worden van noodzakelijke informatie voor identificatie van het geneesmiddel, waarin het GTIN  
nummer, de expiratie datum, lotcode en uniek nummer inzake Falsified Medicines Directive  
(FMD)2019. 
De toedieningsregistratie kan zo 100% gebarcodeerd verlopen. 

De UDP methode levert meerdere voordelen in de diverse ziekenhuisprocessen op. 
 
De verpleegkundige kan het geneesmiddel zonder extra handelingen aan de patiënt toedienen. 
Naast de gebruikelijke controles rondom de toediening wordt hierdoor extra digitaal gecontroleerd  
of het juiste geneesmiddel in de juiste sterkte aan de juiste patiënt op het juiste moment wordt  
toegediend. 
 
 

Veiligste EAV methode 
 
 
 
 

Flexibel 
Goede ergonomie 
 
Veelzijdig  
Vertrouwd 
 
Meetbare voordelen 

 

Hoge medicatie veiligheid  

Duurzaam ondernemen 

 
 
 
 
Anti - Counterfeiting 

 
 

Het geneesmiddel blijft in de originele verpakking zitten : De UDP  
methode is wereldwijd gepatenteerd, daardoor is er een heldere 
scheiding tussen de verantwoordelijkheden. De verantwoordelijkheid 
voor de kwaliteit en houdbaarheid blijft bij de producent liggen, en 
niet bij u als opdrachtgever of UDP. 
UDP werkt niet met minimale ordervolumes. 
De verpleegkundige kan de barcode lezen en toedienen in één 
handeling. 
Voor pillen, capsules, sachetjes, ampullen, opiaten en zetpillen. 
UDP heeft een GMP certificatie en mag diverse academische 
ziekenhuizen tot haar klantenkring rekenen. 
Optimaal geautomatiseerde voorraadregistratie op single unit niveau, 
het patiënten dossier wordt geheel online bijgewerkt, dus handmatig 
bijwerken van patiëntendossiers is niet meer nodig. Snellere 
afhandeling met recall procedures. 
Met bedscanning minder Interventies, incidentenprocedures,  
juridische kosten met patiënten en minder kans op imagoschade. 
Dankzij UDP is iedere EAV gebarcodeerd, daardoor kunnen niet  
gebruikte medicijnen makkelijker terug in ziekenhuis apotheek  
worden geboekt. Nu wordt vaak een belangrijk deel met  
chemisch afval afgevoerd. Die afvalstroom kan verminderd worden. 
Minder afval en minder kosten. 
U voldoet met de UDP methode aan de nieuwe Europese Anti - 
Counterfeiting regels die in februari 2019 ingaan. Iedere EAV kan 
door ons worden voorzien van een uniek nummer. 



 
 
 
 
 

UDP kan het hele barcodeerproces vanaf uw order bij de leverancier verzorgen: 

• Het geconditioneerd  transport van geneesmiddel van leverancier naar UDP. 
• Alle administratieve handelingen (basisdocument verpakking, labels, barcodes etc.) 
• Het plaatsen van een barcode per EAV (Eenheid Afleverbare Verpakking) 
• Het geconditioneerd transport naar u toe. 
• UDP  werkt met track and trace 

Kortom: de (administratie van de) toediening van het geneesmiddel gaat makkelijker en voorkomt 
fouten. Op het gehele proces van registratie van medicatievoorraad en toediening worden zo tijd en 
kosten bespaard en kwaliteit en efficiency verbeterd. 
UDP is een gespecialiseerde onderneming die het barcoderen van geneesmiddelen zeer efficiënt 
uitvoert. Daardoor is het qua kosten voor een ziekenhuisapotheek veelal gunstiger om het  
barcoderen geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan UDP. 
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