
Voorstelling van het IFEB 

 

Het Instituut voor Farmaco-Epidemiologie in België (IFEB) is een vzw, gezamenlijk beheerd door 
vertegenwoordigers van artsen en apothekers, die zich tot doel stelt om bij te dragen bijdragen tot 
de epidemiologische interpretatie van gegevens over geneesmiddelen.  Het instituut doet dit met 
respect voor het privéleven van de patiënten en het beroepsgeheim van de zorgverstrekkers. 

De hoofdactiviteit van het Instituut is het beheren en uitbaten van een database (IFSTAT) met 
gegevens betreffende de farmaceutische verstrekkingen in de Belgische apotheken die worden 
terugbetaald door het RIZIV. 

Het IFEB ontwikkelt ook specifieke projecten, publiceert boordtabellen of wetenschappelijke 
teksten, vaak in samenwerking met derden. 

Tot de voorbije of huidige activiteiten van het IFEB behoren ondermeer : de opvolging van de 
voorschriften aan rechthebbenden van het NIOOO (1995 à 2004), de nationale registratie van 
substitutiebehandelingen (2006 à 2009), de maandelijkse publicatie van de  "IPhEB Monthly" die 
gericht aan de beheerders en leden van het IFEB, de website (www.ifeb.be), geregelde 
samenwerking met de verschillende spelers binnen de sector. 

 



Het Instituut voor Farmaco-Epidemiologie in België (IFEB) is een vereniging zonder winstoogmerk, 
gezamenlijk beheerd door vertegenwoordigers van artsen en apothekers.  Zijn wetenschappelijke 
doelstelling is het bijdragen tot de epidemiologische interpretatie van gegevens over 
geneesmiddelen.  Het instituut doet dit met respect voor het privéleven van de patiënten en het 
beroepsgeheim van de zorgverstrekkers. 

De hoofdactiviteit van het Instituut is het implementeren, het ontwikkelen, het onderhouden en het 
uitbaten van de database IFSTAT.  In deze database worden de gegevens geregistreerd met 
betrekking tot de farmaceutische verstrekkingen in de Belgische publieke officina’s, die door het 
RIZIV worden terugbetaald binnen het systeem van de derde betaler.  De gegevens die worden 
verzameld, zijn gegevens over producten en diensten.  Noch de patiënt, noch de voorschrijver of de 
apotheker kunnen worden geïdentificeerd.  

Het  IFSTAT heeft een bereik van meer dan 93 % van het geheel van de afleveringen.  Het handvest 
van het IFEB en zijn methodologische nota bevatten meer informatie over de betrokken populatie, 
over de exhaustiviteit van de gegevens in de database en de gebruikte extrapolatietechnieken .  Deze 
documenten kunnen worden geraadpleegd op de website van het IFEB (www.ifeb.be).  

De IFSTAT-database maakt  analyses mogelijk die pertinent zijn, zeker voor de zorgverstrekkers die 
deze producten en diensten voorschrijven of afleveren.  In deze analyses gebruikt het IFEB het  
ATC/DDD-systeem dat door de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie)  wordt erkend als een 
internationale norm voor studies over het geneesmiddelenverbruik.  Het systeem van Anatomische, 
Therapeutische en Chemische classificatie (ATC) wordt gebruikt om geneesmiddelen te groeperen.  
De geneesmiddelen worden opgesplitst in groepen naargelang van het orgaan, het lichaamsdeel of 
het stelsel waarop ze ageren, en naargelang van hun therapeutische of chemische eigenschappen.   
Het ATC/DDD-systeem bestaat uit de ATC-classificatie waaraan de DDD wordt toegevoegd.  De DDD 
is een eenheid om het verbruik te meten. Ze is onafhankelijk van de verpakking en stemt overeen 
met de aangenomen dagelijkse onderhoudsdosis voor een geneesmiddel dat door een volwassene 
wordt gebruikt voor de belangrijkste indicatie. DDD staat voor defined daily dose, wat neerkomt op  
gedefinieerde dagdosis  (zie ook http://www.whocc.no/, de site van het WHO Collaborating Centre 
for Drug Statistics Methodology). 

Naast het beheer en de uitbating van zijn database, ontwikkelt het IFEB ook projecten, heeft het zijn 
eigen tijdschrift en verzorgt het externe publicaties, vaak in samenwerking met anderen. 

 Van 1995 tot 2004 heeft het IFEB, op vraag van het NIOOO (Nationaal Instituut voor 
Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers) de medische voorschriften  van zijn 
rechthebbenden opgevolgd.  In functie van een aantal criteria werden dan ‘waarschuwingen’ 
overgemaakt aan het NIOOO.   

 Bij koninklijk besluit (KB van 19 maart2004, BS van 30 april 2004), kreeg het IFEB de opdracht 
voor het uitbouwen van een Nationale Registratie van SubstitutieBehandelingen (NRSB) met 
methadone of  buprenorfine.  De opdrachtgever, de FOD Volksgezondheid (AD1), wilde 
hiermee twee doelstellingen bereiken : enerzijds de registratie en de opvolging van alle 
voorschriften van methadone of  buprenorfine, en anderzijds het realiseren van 
epidemiologische studies en rapporten.   In het systeem dat werd uitgebouwd, was het ook 



mogelijk om de artsen te verwittigen in het geval van potentieel problematische 
voorschriften.  Deze opdracht werd in december 2009 stopgezet. 

 In het kader van de beroepsverdediging van de apothekers werden de parameters van het 
nieuwe vergoedingssysteem voor terugbetaalbare geneesmiddelen dat op 1 april 2010 
startte, bestudeerd en uitgewerkt op basis van IFSTAT-gegevens.  
 

 Het IFEB werkt ook samen met de verschillende actoren binnen de sector : de 
beroepsverenigingen van artsen en apothekers, de overheid, de gespecialiseerde pers, 
onderzoekers, studenten, … 

 Via zijn maandblad, het IPhEB Monthly,  bezorgt het IFEB aan zijn beheerders boordtabellen 
met gegevens die relevant zijn voor de sector.  In elk nummer is er ook een rubriek ZOOM, 
waar meer in detail wordt ingegaan op een therapeutische klasse, een regeringsmaatregel 
zoals veranderde tegemoetkomingsvoorwaarden, en nieuwe initiatieven zoals de 
zorgtrajecten, … 
 

 Het IFEB heeft ook een website (www.ifeb.be) met meer informatie over zijn activiteiten , 
over de methodologische nevenvoorwaarden die het zichzelf oplegt, en over zijn publicaties.  
De IPhEB Monthly worden met een jaar vertraging online gezet, maar de lijst van de 
onderwerpen die in de ZOOM worden behandeld  is beschikbaar in real time.  Zie hier een 
aantal voorbeelden : 

 

 De KIWI (aanbestedingsprocedure voor simvastatine): impact op de kosten en op het verbruik 
 Analyse van de impact van de terugbetaling van paracetamol voor bepaalde chronische patiënten 
 De niet steroïdale ontstekingsremmers (M01A) 
 Terugbetaling van acetylsalicylzuur in het kader van de cardiovasculaire preventie 
 Antibiotica (J01)  
 Nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes 
 Tritherapieën (antivirale middelen voor systemisch gebruik – J05) 
 Geneesmiddelen voor de behandeling van astma en COPD 
 Oftalmologische geneesmiddelen 
 DE PPI (A02BC) en de statines (C10AA) (naar aanleiding van de nieuwe aanbevelingen op 1 

september 2010) 
 
Om duidelijker te laten zien hoe het IFEB de IFSTAT-gegevens gebruikt voor de opvolging van globale 
of meer gedetailleerde gegevens met betrekking tot de sector, voor de evaluatie van de impact van 
overheidsmaatregelen, of voor meer gedetailleerde studies van bepaalde therapeutische klassen, 
volgen hier enkele uittreksels uit de IPhEB Monthly, gaande van een zeer algemeen niveau tot meer 
gedetailleerde analyses. 
 



  

1 Globale gegevens  
Voor de belangrijkste parameters zoals de RIZIV-uitgaven (CI – cost insurance), de uitgaven van de patiënten 
(CP – cost patient), de omzet in publiekprijs (PP), het aantal verpakkingen (NB) en het aantal DDD dat gebruikt 
wordt om het verbruik te meten, doet Ifstat de opvolging per jaar, per maand, per trimester, per semester of 
per jaar. 
 

GLOBAL 
DATA CI 

(mio €) 
CP 

(mio €)   
PP 

(mio €) 
NB  

(mio) 
DDD  

(mio) 
 

2010 2.703,519 537,176 3.221,022 109,593 4.759,548 
2011 2.753,570 522,191 3.249,410 109,413 4.876,463 

2012 2.714,749 516,301 3.203,636 109,357 5.003,871 

2012/2011 -1,41% -1,13% -1,41% -0,05% 2,61% 

2011/2010 
% growth  1,85% -2,79% 0,88% -0,16% 2,46% 

2010/2009 
% growth 

0,79% -8,75% -1,53% -3,83% 3,31% 

 
(est.) : schatting op bais van de gegevens van het eerste 9 maanden van 2012 
 

2 Gegevens per ATC hoofdklasse 

Kijken we bijvoorbeeld naar de verdeling van de geneesmiddelen volgens de ATC hoofdklassen voor de RIZIV-
uitgaven en het verbruik : 

 
 

Deze twee taarten geven de globale verdeling weer in 2011 (volledig jaar).  De 5 belangrijkste klassen qua 
uitgaven (C N L A J) en de 5 belangrijkste klassen qua DDD (C A N R B) zijn afzonderlijk voorgesteld naast de spie 
met het percentage van de overige klassen samen.  De klassen C, A, en N behoren in beide verdelingen tot de 
top-5.  De klasse C (cardiovasculair) is duidelijk de belangrijkste, zowel in geldwaarde als in verbruik : ze 
vertegenwoordigt bijna een kwart van de uitgaven en 40% van de DDD.  

 

A MAAGDARMKANAAL EN STOFWISSELING 

B BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN 

C HARTVAATSTELSEL 

D DERMATOLOGISCHE PREPARATEN 

G UROGENITAAL STELSEL EN GESLACHTSHORMONEN 

H SYSTEMISCHE HORMOONPREPARATEN, GESLACHTSHORMONENUITGEZONDERD 

J ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK 

L CYTOSTATICA EN IMMUNOMODULERENDE MIDDELEN 

M SKELETSPIERSTELSEL 

N ZENUWSTELSEL 

P ANTIPARASITAIRE MIDDELEN, INSECTICIDEN EN INSECTENWERENDE MIDDELEN 

R ADEMHALINGSSTELSEL 

S ZINTUIGLIJKE ORGANEN 

V DIVERSE MIDDELEN 



De klassen L en J komen voor in de kostentaart, maar niet in die van de DDD: het gaat in die klassen om relatief 
dure geneesmiddelen.  De klassen B en R daarentegen staan wel in de taart van de DDD, maar niet in die van 
de kosten : ze bevatten vaak voorgeschreven geneesmiddelen die relatief goedkoop zijn.  Het is duidelijk dat 
men zich niet mag beperken tot de kost per DDD om de waarde van een geneesmiddel te evalueren.  Maar 
beperken we ons tot de budgettaire aspecten en laten we ons niet in met andere pharmaco-economische 
beschouwingen (zoals de evaluatie van een geneesmiddel in termen van QALY’s bij voorbeeld).  

3 Effect van overheidsmaatregelen 

Het effect van overheidsmaatregelen kan worden bestudeerd voor het geheel van de geneesmiddelen of 
binnen bepaalde therapeutische klassen.  

Voorbeeld :  Vanaf 1 november 2008 zijn de geneesmiddelen voor de behandeling van astma en COPD 
(chronisch obstructief longlijden (chronic obstructive pulmonary disease)) gegroepeerd in 
hetzelfde hoofdstuk van de lijst van terugbetaalbare geneesmiddelen, hoofdstuk II.  De overgang 
van een deel van deze geneesmiddelen van hoofdstuk IV (CIV) naar hoofdstuk II (CII) van de 
RIZIV-reglementering heeft het aantal afleveringen onderworpen aan hoofdstuk IV binnen het 
geheel van de geneesmiddelen fors doen dalen. 

 

 
 
Deze overgang naar hoofdstuk II had als effect dat het aandeel van de 
geneesmiddelen voor obstructieve longaandoeningen binnen het geheel van de 
geneesmiddelen voor het ademhalingsstelsel (hoofdklasse R) meer dan verdubbelde.  
 

De pieken in oktober komen overeen 
met de aflevering van griepvaccins 
waarvoor de verplichte schriftelijke 
vermelding door de voorschrijver in 
hoofdstuk IV van de reglementering 
staat. 



 
 
 
 
HOOFDSTUK II Vergoedingsvoorwaarden voor de vergoedbare specialiteiten zonder voorafgaande machtiging van de 
adviserend geneesheer, met een controle achteraf. 
 
HOOFDSTUK IV Vergoedingsvoorwaarden voor de aangenomen specialiteiten op advies van de adviserend geneesheer. 
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4  Referentieterugbetaling 
Légende : 

 
 
 
 
 
 
 

De referentieterugbetaling omvat de 
generieken of kopieën en de originelen van 
geneesmiddelen waarvan het actief 
bestanddeel niet meer is beschermd door 
een octrooi.  In juni 2001 werd het systeem 
van referentieterugbetaling door de 
overheid opgezet met de bedoeling om het 
goedkoop voorschrijven te stimuleren. Om 
terugbetaalbaar te zijn moet een generiek 
op dit ogenblik minstens 31% goedkoper 
zijn dan het origineel toen de eerste 
generiek op de markt kwam.  Die prijs is 
ook zijn terugbetalingsbasis.  Daalt de prijs 
van een originele specialiteit tot de 
maximumprijs voor een generiek of lager, 
dan is die prijs de terugbetalingsbasis en 
heet de specialiteit “goedkoop”.  Zo niet 
spreekt men van een “dure” specialiteit 
 
Deze grafieken visualiseren de verdeling 
van de RIZIVuitgaven, de uitgaven van de 
patiënten (remgelden), het aantal 
verpakkingen en het aantal DDD over de 
geneesmiddelen buiten de 
referentieterugbetaling (not refpricing), of 
erbinnen : generieken of kopieën 
(generics), originelen waarvan de prijs gelijk 
is aan de terugbetalingsbasis (cheap 
originals) of originelen waarvan de prijs 
hoger is dan de terugbetalingsbasis 
(expensive).  De rode draad geeft  de 
evolutie weer van de corresponderende 
absolute waarde (geijkt op de rechter 
verticale as).  
We zien de jaarlijkse evolutie over de 
periode 2004-2011. 

 
 



5  ZOOM binnen therapeutische klassen 
 

Een ZOOM van het voorbije jaar was gewijd aan aan de middelen met invloed op de botstructuur en -
mineralisatie (M05B).  Deze vertegenwoordigen op dit ogenblik 75% van de uitgaven en 55% van de DDD 
binnen de terugbetaalde geneesmiddelen die worden aangewend bij de medicamenteuze behandeling van 
osteoporose. 

 

Deze twee taarten vergelijken de verdeling van het verbruik van de geneesmiddelen in M05B in het eerste 
semester van 2001 en in het eerste semeste van 2010.  Ze laten niet alleen zien dat het gaat om een toename 
van 7,7 miljoen naar 26,miljoen DDD in de klasse M05B,  maar dat het vooral gaat om de komst van nieuwe 
geneesmiddelen in deze klasse.   

De geneesmiddelen die op 
dit ogenblik worden 
gebruikt, zijn de volgende: 
Op basis van de taarten, 
stellen we vast dat de eerste 
bifosfonaten (M05BA01 en 
M05BA02) quasi verdwenen 
zijn, en om te beginnen 

vervangen werden door alendroninezuur (M05BA04) dat, in het eerste semester van 2001, 87% 
vertegenwoordigde van de DDD binnen de middelen met invloed op de botstructuur en –mineralisatie. Dit 
percentage liep in het eerste semester van 2002 op tot 96%.  Sindsdien zijn er bifosfonaten bij gekomen en ook 
associaties met colecalciferol of calcium. In 2007 tenslotte kwam strontiumranelaat ter beschikking. 

 

M05BA01 etidroninezuur (Didronel® - Ostéodidronel®) 

M05BA02 clodroninezuur (Bonefos®) 
M05BA04 alendroninezuur (Fosamax® & generieken) 
M05BA06 ibandroninezuur (Bondronat® - Bonviva®) 
M05BA07 risedroninezuur (Actonel®) 
M05BB03 alendroninezuur met colecalciferol (Fosavance®) 
M05BB04 risedroninezuur met calcium en colecalciferol, sequentieel (Actionel Combi®) 
M05BX03 strontiumranelaat (Protelos®) 

bisfosfonaten bisfosfonaten 


