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De Europese Richtlijn “Vervalste Geneesmiddelen 
2011/62/EU” bepaalt dat voorschriftplichtige ge-
neesmiddelen voor menselijk gebruik vanaf 9 

februari 2019 moeten voorzien zijn van speciale veiligheids-
kenmerken. De bedoeling van Europa is gebruikers beter te 
beschermen door op de kleinste verkoopseenheid, meestal 
een doosje, een unieke identificatie in de vorm van een 
2D-datamatrixcode te drukken en de sluiting van het doosje 
te verzegelen, zodat men kan zien dat de verpakking niet 
geopend werd (Tamper Evident Seal). Aan de hand van de 
unieke identificatie kunnen apothekers of ziekenhuizen de 

Codivex. Codivex is specialist in deze materie. Het bedrijf 
heeft ondertussen enkele tientallen installaties uitgevoerd. 
‘De lever- en installatietermijnen voor camera’s, verifiers en 
software beginnen op te lopen tot meerdere maanden. 
Behalve met de leveringstermijn bij bestelling, moet men 
ook rekening houden met de URS, testfase, installatie en 
validatie. Ook dat kost enkele maanden tijd.’ 
‘We zien aan het aantal offerteaanvragen dat men zich 
zorgen begint te maken. Het is de laatste maanden zowat 
verdubbeld’, aldus Van Laer. ‘Het is duidelijk: wie niet drin-
gend werk maakt van serialisatie dreigt in de problemen te 
belanden.’

Serialisatie
De serienummers die in de vorm van een datamatrix op elke 
verpakking moeten staan, zijn unieke random nummers. 
Volgens de Europese wetgeving zijn de farmabedrijven zelf 
verantwoordelijk voor de creatie van deze nummers. Loon-
verpakkers zullen ze meestal krijgen van hun opdrachtge-
vers. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in de vorm van een 
XML-bestand. 
Producenten van geneesmiddelen kunnen een beroep doen 
op bedrijven die zorgen voor het beheer van de serienum-
mers. Grote multinationals kunnen ervoor kiezen om met 
behulp van hun ERP-pakket het beheer van de serienum-
mers zelf voor hun rekening nemen. Ze genereren de num-
mers dan zelf en via hun ERP-systeem worden ze naar hun 
verpakkingslijnen of contractpackers gestuurd. Daarvoor 
zijn de nodige interfaces nodig, die speciaal voor deze toe-
passing moeten geschreven worden. In alle gevallen moe-
ten de werkelijk toegekende serienummers (opgevraagde 
nummers min rejects) teruggekoppeld worden naar de 
EMVO (European Medicines Verification Organisation). Dit is 
de Europese hub die instaat voor het beheer en controle. 

Gebruiksvriendelijke oplossing
Contractpackers zullen meestal gebruik maken van serie-
nummers, die ze via een XML-bestand of via een range van 
nummers (random door het systeem zelf gegenereerd), 
toegewezen krijgen van hun opdrachtgevers. ‘Dit is veruit de 
goedkoopste en meest gebruiksvriendelijke aanpak’, stelt 
Van Laer. De Codivex printers, voornamelijk van Wolke, zijn 
zonder meer geschikt om alle data en codes afkomstig van 
een XML-bestand, af te drukken. De camerasystemen van 
PCE kunnen ze probleemloos lezen. 
Voor het beheer van de printers, camera’s, sensoren en 
codelezers heeft PCE de PCE Line Manager (PLM) software 

Serialisatiespecialist Codivex en printerproducent Videojet

‘Vijf voor twaalf 
voor serialisatie’

Over ruim een jaar moeten producenten van  voorschriftplichtige geneesmiddelen voor 

humaan gebruik elke individuele verpakking voorzien van een unieke code. Projecten voor 

het afdrukken, controleren en beheren van deze codes kunnen, afhankelijk van de omvang, 

tot twee jaar in beslag nemen. Volgens serialisatiespecialist Codivex lopen de 

levertermijnen nu al op.
ontwikkeld. PLM is een 21 CFR Part 11 conforme oplossing 
met een gebruiksvriendelijke interface met aanraakscherm 
voor de visualisatie en het beheer van een volledige produc-
tielijn. Bovenop de PLM, is de PSM (PCE Site Manager) een 
uitstekende oplossing voor grotere bedrijven met meerdere 
productielijnen op een site, die het beheer van de verschil-
lende lijnen (PLM’s) mogelijk maakt
‘Voor verpakkers met minder dan vier productielijnen is de 
PSM overkill’, aldus Van Laer. ‘Kleinere bedrijven kunnen 
beter kiezen voor de PLM-Direct per productielijn. PLM-
Direct is een prijsgunstige oplossing waarmee, via XML, 
serienummers geïmporteerd en geëxporteerd worden. 
PLM-Direct is ook geschikt voor de aansturing van diverse 
printers en camera’s. Codivex heeft ondertussen ervaring 
met printers van alle grote printerfabrikanten. Zo wordt 

authenticiteit van de geneesmiddelen controleren. De ver-
plichting geldt zowel voor producenten, als herverpakkers 
en loonverpakkers.

Huiswerk
Grote farmaceutische producenten hebben hun huiswerk al 
gemaakt. Zij hebben de nodige hard- en software getest, 
besteld of reeds geïnstalleerd en gevalideerd, om aan deze 
verplichting tegemoet te komen. ‘Veel kleinere spelers in de 
sector zijn nog niet zover. Voor deze bedrijven is het nu echt 
vijf vóór twaalf’, zegt Rudi Van Laer, zaakvoerder van 

Codivex: service- en 
resultaatgericht
Codivex profileert zich als een service- en resultaatgerichte 
solutions provider met een grote expertise in de integratie 
van oplossingen voor serialisatie, coding, labelling, fraude-
beveiling, enzovoort. Door samenwerking met een aantal 
gerenomeerde partners kan Codivex oplossingen bieden 
die perfect aan de technische en investeringsverwachtin-
gen van de opdrachtgevers voldoen. Een voordeel van de 
samenwerking met Codivex voor de opdrachtgevers is dat 
er maar één eindverantwoordelijke is voor de sleutel-op-
de-deur projecten. 
Codivex ontwerpt de oplossing, heeft eigen technici voor 
de uitvoering. De dienst na verkoop staat in voor de 
opleiding van de gebruikers en biedt afhankelijk van de 
wensen van de klant verschillende contracten voor onder-
houdscontracten met gegarandeerde interventieperiodes 
bij problemen.  

Rudi Van Laer: ‘Het aantal 
offerteaanvragen voor 

serialisatieprojecten is de laatste 
maanden zowat verdubbeld.’

De SMC 205 smart 
camera van PCE. 
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bijvoorbeeld samengewerkt met Getra voor de integratie 
van laserprinters, thermotransferprinters, enzovoort.  

Populaire printer
Zeer populair in de farmaceutische industrie zijn de thermi-
sche inkjets printers (TIJ) van Wolke. Wereldwijd zijn er 
ondertussen meer dan 10.000 in gebruik. Met de overname 
van Wolke door Videojet in 2009 geniet Wolke van het inter-
nationaal netwerk van Videojet om zijn klanten te onder-
steunen. Met het oog op serialisatie heeft Wolke de 
m600oem ontworpen. 
Volgens Heidi Vanheerswynghels, sales manager pharma-
ceutical & medical markets van Videojet Technologies is 
Wolke de standaard op het vlak van TIJ voor farmaceutische 
toepassingen. Klanten in de farmacie waarderen vooral de 
gebruiksvriendelijkheid en de hygiëne van het inktsysteem 
met gemakkelijk wisselbare cartridges.
De Wolke m600oem heeft een printsnelheid tot 300 meters 
per minuut en een biedt een resolutie tot 600 dpi. Dankzij 
de ultrasnelle dataverwerking kunnen tot 20 unieke codes 
van hoge kwaliteit per seconde afgedrukt worden. Dit is 
meer dan voldoende voor de snelste lijnen. Tot zes printkop-
pen kunnen met de controller verbonden worden. Zo is het 
mogelijk om op één lijn verpakkingen op de boven-, voor- of 
achterzijde van een code te voorzien. De Wolke m600oem 
biedt ook een oplossing om zonder lijnstilstand en dus 
zonder tijdsverlies de  printcartridge te wisselen. ‘De Wolke 
m600oem is gemakkelijk te integreren door zijn compacte 
formaat, lichtgewicht en 18 verschillende montageopties’, 
aldus Vanheerswynghels. 

Performante camera
Sinds enkele jaren is PCE de industriestandaard op het vlak 
van camera’s in farmaceutische productielijnen. Codivex 
verzorgt de integratie van deze high speed smartcamera’s, 
waarmee de afgedrukte data gecontroleerd worden. Deze 
camera’s kunnen direct communiceren met de lijn-PLC voor 
sturing en het beheer van verpakkingen waarvan de afge-
drukte code niet aan de eisen voldoet (rejects). Doordat ze 
uitgerust zijn met een eigen processor, kunnen ze zelfstan-
dig de printcontrole uitvoeren en beoordelen of de afdruk 

goed of slecht is. Een PC is niet nodig voor de controle. 
Samen met de controle van de datamatrixcode wordt ook 
de voor mensen leesbare informatie (human readable), zoals 
de lotcode, vervaldatum en GTIN gecontroleerd. Een tweede 
controle van de kwaliteit en leesbaarheid van de datamatrix-
code kan uitgevoerd worden met een off-line verifier. 
Dankzij de overname van PCE door Mettler Toledo, drie jaar 
geleden, kan de camerafabrikant rekenen op de schaalvoor-
delen en de ervaring van een grote groep.

Onmisbare software
Een onmisbaar onderdeel van elk serialisatieproject is de 
software. Centraal daarbij staat het schuifregister in de PLC 
met timing van de printers, encoders, sensoren en besturing 
van de rejectbaan, waarmee afgekeurde doosjes uitgewor-
pen worden. Het systeem registreert de nummers van de 
verpakkingen die zijn afgekeurd. Het resultaat is een lijst van 
de nummers die goedgekeurd zijn (valid nummers). Deze 
‘valid lijst’ kan met behulp van PML-Direct of PSM in een 
XML-format gecommuniceerd worden aan de beheerder 
van de nummers.  

Integratie
De integratie van de printer en camera in een bestaande lijn 
kan een uitdaging zijn. Lijnen moeten voldoende stabiel zijn 
om betrouwbaar te printen en beelden te nemen. Als een 
bestaande verpakkingslijn niet voldoet voor de inbouw 
maakt de samenwerking van Codivex met Mettler Toledo 
het mogelijk om een oplossing te bieden, eventueel in 

combinatie met een systeem voor weging, fraudebeveili-
ging… Een alternatief zijn de oplossingen van Kraus 
Maschinenbau. Kraus is een Duitse machinebouwer die 
prijsgunstige transportsystemen bouwt voor doosjes, pou-
ches en dergelijke. Daarmee kan Codivex dan de printer, 
labeller en het camerasysteem integreren.

Aggregatie
Aggregatie is het beheer van de individuele verpakkingen 
met unieke serienummers in de verschillende omverpakkin-
gen en palletladingen. In Europa is op dit ogenblik geen 
datum voorzien voor de verplichte implementatie van ag-
gregatie. Bedrijven die voor exportmarkten produceren, 
waar dit wel het geval is, doen er goed aan de nodige voor-
zieningen te treffen bij de implementatie van serialisatie. 
In een eerste aggregatiestap worden met behulp van een 
smart camera de nummers vastgelegd die in de eerste 
omverpakkingen komen. Indien er een tweede omverpak-
king is, gebeurt hetzelfde in een tweede aggregatiestap. De 
laatste aggregatiestap is het vastleggen van de nummers op 
een pallet. Met een volledige aggregatie is de tracking bij de 
producent gesloten. Daarbij is een belangrijke rol vastge-
legd voor PCE Line Manager. Wanneer in de toekomst ook 
de apotheker zal scannen welke verpakkingen met een 
bepaalde unieke code aan welke patiënt verkocht wordt, is 
de tracking van producent tot patiënt gesloten. 

WWW.CODIVEX.BE

WWW.VIDEOJET.COM 

Videojet:  
gemoedsrust als norm
Wolke en Videojet zijn samen wereldwijd marktleider op 
het gebied van productidentificatie. Vanheerswynghels: 
‘Ons doel is om met producenten van verpakte consumen-
tengoederen, farmaceutische en industriele goederen 
samen te werken om hun productiviteit te vergroten, hun 
merken beter te beschermen en te voldoen aan de trends 
en regelgeving. Videojet’s experts op het gebied van 
continuous inkjet (CIJ), thermo inkjet (TIJ), lasermarkeren, 
Thermo Transfer Overprinten (TTO), dooscoderen en 
-etikettering en afdrukken op brede verpakkingen, hebben 

wereldwijd al meer dan 
325.000 printers geinstal-
leerd. Klanten vertrouwen 
erop dat printers van 
Wolke en Videojet dage-
lijks meer dan tien miljard 
producten bedrukken.
Videojet biedt wereldwijd 
rechtstreeks ondersteu-
ning aan klanten voor 
verkoop, service en 
training in 26 landen met 
meer dan 3000 teamleden. 
Het distributienetwerk telt 
meer dan 400 distribu-
teurs en OEM’s in 135 
landen.

Heidi Vanheerswynghels: 
‘De Wolke m600 is de 
standaard op het vlak 
van TIJ voor 
farmaceutische 
toepassingen.’

Zo kan een 
serialisatieproject 
eruit zien. 

De Wolke m600oem 
‘farmaprinter’ van Wolke.


