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Verantwoordelijke uitgever : Luc Vansnick, Archimedesstraat 11 – 1000 Brussel 
 

Strikt voorbehouden aan de beheerraad van IFEB en aan het Directiecomité van APB – mag niet verspreid worden.  
 

Onderstaande tabel is gebaseerd op gegevens uit de IFSTATdatabank betreffende de farmaceutische verstrekkingen in de publieke officina’s , terugbetaald  in het kader van de 

verplichte verzekering en binnen de derdebetalersregeling (zie ook www.ifeb.be voor meer informatie over de IFSTATdatabank).  In de tabel hieronder staan enkel de gegevens 

voor terugbetaalde geneesmiddelen, goed voor 99% van de uitgaven voor farmaceutische verstrekkingen.  Sinds 2008 zijn de kleine risico’s van de zelfstandigen opgenomen in de 
verplichte verzekering.  Hierdoor zijn de tijdreeksen verstoord en wordt de vergelijking tussen 2007 en 2008 bemoeilijkt. 

Legende : CI : RIZIVuitgaven (cost insurance) – CP : remgeld (cost patient)  –  PP : publiekprijs  –  NB : aantal verpakkingen  –  DDD : defined daily doses – INN : International 
Nonproprietary Name (VOS) – CIV : Hoofdstuk IV (a priori controle – attest) – CII : Hoofdstuk II (a posteriori controle).  
In de eerste tabel is de grootheid « NB » gecorrigeerd voor  Factane® (zoals in de vorige nummers). 

 

Geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen 
 

GLOBAL 
DATA CI  CP   PP  NB DDD  

CII CIV  INN (refpricing)  INN 

(mio)  NB        % NB        % NB       %(ref) NB       %(all) 

2008 2.610,762 599,144 3.209,906 112,370 4.242,960 5,867 5,2% 17,510 15,6% 3,027 4,5% 3,671 3,3% 

2009 2.682,419 588,713 3.271,131 113,951 4.607,252 12,353 10,8% 14,769 13,0% 3,784 5,4% 4,413 3,9% 

2010 2.703,519 537,176 3.221,022 109,593 4.759,548 12,856 11,7% 12,275 11,2% 5,920 8,7% 6,605 5,9% 

2011 2.753,570 522,191 3.249,410 109,413 4.876,463 13,586 12,4% 11,897 10,9% 7,131 10,3% 7,934 7,1% 

2012 2.688,434 514,216 3.173,953 109,436 4.989,715 13,213 12,1% 12,314 11,2% 8,075 11,8% 8,885 8,0% 

2013 2.627,371 497,569 3.095,175 108,907 5.080,921 12,915 11,9% 12,361 11,3% 8,484 11,3% 10,055 8,4% 

2013/2012 -2,27% -3,24% -2,48% -0,48% 1,83% -2,25% -1,73% 0,39% 0,93% 5,07% -4,28% 13,17% 5,23% 

2012/2011 -2,37% -1,53% -2,32% 0,02% 2,32% 5,43%   8,73%   13,23%   11,98%   

2011/2010 1,85% -2,79% 0,88% -0,16% 2,46% 5,68%   0,67%   20,46%   20,12%   

201301 228,995 43,821 270,393 9,501 438,186 1,173 12,3% 0,939 9,9% 0,830 12,7% 0,772 8,7% 

201302 209,071 40,093 246,926 8,724 397,961 1,082 12,4% 0,846 9,7% 0,773 12,8% 0,721 8,9% 

201303 225,320 42,724 265,684 9,268 426,741 1,127 12,2% 0,919 9,9% 0,803 12,6% 0,744 8,7% 

201304 216,867 40,977 255,552 8,940 423,311 1,064 11,9% 0,894 10,0% 0,744 12,2% 0,690 8,3% 

201305 225,823 42,583 266,015 9,339 445,605 1,114 11,9% 0,935 10,0% 0,781 12,1% 0,725 8,4% 

201306 216,067 40,397 254,188 8,862 423,541 1,031 11,6% 0,896 10,1% 0,731 12,0% 0,676 8,2% 

201307 215,615 39,367 252,742 8,684 419,022 0,984 11,3% 0,899 10,4% 0,692 11,7% 0,646 8,0% 

201308 199,129 36,513 233,548 8,021 393,097 0,894 11,1% 0,843 10,5% 0,635 11,6% 0,590 7,9% 

201309 209,882 39,787 247,124 8,745 408,831 0,998 11,4% 1,109 12,7% 0,734 12,2% 0,662 8,4% 

201310 240,737 48,869 285,857 10,542 460,021 1,158 11,0% 1,923 18,2% 0,880 12,3% 0,756 8,3% 

201311 216,178 41,274 254,743 9,086 418,355 1,096 12,1% 1,198 13,2% 0,776 12,4% 0,699 8,5% 

201312 223,688 41,162 262,402 9,195 426,249 1,193 13,0% 0,959 10,4% 0,745 13,5% 0,804 8,1% 

 
 

 
 

In 2013 is het aantal DDD tot boven de 5 miljard gestegen en zijn de uitgaven van de patiënten tot onder het half miljoen euro gedaald.  

Voor de periode die op de grafiek is weergegeven, komt dat overeen met een stijging van het verbruik met 20% en een daling van de 
uitgaven van de patiënten met 17%.  Als we deze vaststellingen combineren, leidt dat tot de conclusie dat de gemiddelde bijdrage van de 
patiënt voor een DDD met tussenkomst van de ziekteverzekering gedaald is met 30% en dat bij op dit ogenblik de patiënt per DDD zelfs 
geen 10 eurocent meer bijdraagt.  
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Veranderingen in de ATC- hoofdklassen 

 
De CI, hier beperkt tot de 
tussenkomst van de verplichte 
verzekering in de publiekprijs en 
dus zonder de specifieke 
honoraria van de apothekers, is 
met bijna 3% gedaald.  De 
daling is het grootst in de 
klassen C en N, waarvan de 
aandelen gedaald zijn.  De 
uitgaven in de klassen A en L 
zijn stabiel, en hun aandelen 
stijgen.  In de « overige » 
klassen zien we een niet 
verwaarloosbare daling, 
waarvan we reeds weten dat ze 
hoofdzakelijk toe te schrijven is 
aan de komst van nieuwe 

antithrombotica (klasse B). 

De daling van de CP is 
homogeen verdeeld over de 
klassen die zijn weergegeven in 
deze taart, waarvan het 
aanschijn dus niet is veranderd 
in 2013, vergeleken met 2012. 

Het aantal DDD, een maat voor 
het verbruik, blijft stijgen maar 
neemt minder snel toe dan de 
vorige jaren.  In de klasse C 
bleef het aantal DDD stabiel, 
wat een verkleining betekent 
van het aandeel van de klasse 
C.  Van de voorgestelde klassen 
groeide de klasse N het sterkst 
(+2,4%), en haar aandeel werd 
groter.  De andere spieën van 
de taart veranderden niet van 
grootte, wat dus betekent dat ze 
groeiden zoals de taart in haar 
geheel toenam.  

Het aantal verpakkingen is 
gedaald en de vermindering 
situeert zich vooral in de klasse 
C (waarvan het aandeel toch 
groter werd), en in het stuk 
waarin geen klassen worden 
onderscheiden (« other»), en 
waar onder meer de zuurstof in 
zit.  Voor zuurstof alleen al (dat 
niet meer voorkomt in de 
gegevens op bladzijde 1 sinds 
de invoering van de nieuwe 
vergoeding voor de apothekers 
in 2010), gaat het om een daling 
met 1,36 miljoen verpakkingen. 

 
Deze taarten voor de jaren 2012 (bovenaan) en 2013 (onderaan) 
geven de verdeling weer in waarden (bedragen of aantallen) en in 
percenten voor de ATC hoofdklassen.  We stellen vrij aanzienlijke 
dalingen vast van de uitgaven (CI en CP) en van het volume (NB), 
maar een stijging van het verbruik (DDD), zonder dat dit gepaard 
gaat met fundamentele wijzigingen in het aanzien van de taarten.  
En als men er eventjes naar kijkt, dan zijn de vaststellingen in het 
kadertje hierboven duidelijk.   
 
De grafieken die volgen geven enkel de wijzigingen weer van de 
ATC hoofdklassen, de absolute wijzigingen via volle rechthoeken, 
en de relatieve wijzigingen door blauwe kaders.  Omdat we nu 
beschikken over de volledige gegevens van 2013, gaat het hier 

om de veranderingen in 2013, in vergelijking met 2012. 
 
We proberen nu te identificeren welke de belangrijkste evoluties 
waren in het voorbije jaar, ten opzichte van het jaar daarvoor. 

A MAAGDARMKANAAL EN STOFWISSELING 

 B BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN 

C HARTVAATSTELSEL 

D DERMATOLOGISCHE PREPARATEN 

G UROGENITAAL STELSEL EN GESLACHTSHORMONEN 

H SYSTEMISCHE HORMOONPREPARATEN, GESLACHTSHORMONEN UITGEZONDERD 

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 

-2,8% -3,3% +1,7% -1,8% 
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Deze grafieken geven een globaal beeld van de wijzigingen binnen de ATC hoofdklassen en de tabel hieronder gaat wat dieper in de 
veranderingen binnen de klassen en situeert ze binnen de deelklassen.   
 
Als we kijken naar de grafieken zien we dat de grote dalingen van de RIZIV-uitgaven (CI) zich situeren in de klassen C en N, maar dat de 
daling in de klasse N quasi wordt geneutraliseerd door de stijging in de klasse B.  Zoals we weten, vloeit een daling van de uitgaven vaak 
voort uit de komst van generieken en komt een stijging van de uitgaven vaak overeen met de komst van nieuwe moleculen.   
 
We zien ook een vrij algemeen verspreide daling van de uitgaven van de patiënten (CP – remgeld).  Dit fenomeen werd geanalyseerd in de 
ZOOM van de IPhEB Monthly van oktober 2013, met de gegevens tot juli 2013.  In de tabel die volgt hebben we meer gekeken naar de CI 
en het aantal DDD, dan naar de CP of het aantal verpakkingen (NB). 
 
Het aantal DDD, een maat voor het verbruik, is in alle klassen toegenomen, behalve in de klasse G, terwijl het aantal verpakkingen afnam, 
behalve in de klassen A en H.  Maar toch stellen we vast dat de globale toename van het aantal DDD minder groot is in 2013 dan in de 
jaren daarvoor.  Maar de combinatie van een groeiend aantal DDD en een dalend aantal verpakkingen blijft er toch voor zorgen dat de 
gemiddelde verpakkingsomvang blijft toenemen.  Op bepaalde plaatsen in de tabel hebben we in de rechterkolom het huidige gemiddeld 
aantal DDD per verpakking aangeduid voor sommige klassen, met het groeipercentage in 2013. 
 
 

ATC(1) 
deel-

klassen 
CI CP DDD NB DDD/NB 

A  stabiel (- € 1 mio) -5,6% + 4,4% + 2,6%  

 A02 - € 8 mio (-8%) - € 2,7 mio (-7,2%) + 17 mio (+4,8%) +3,1% = 68,72 (+1,7%) 

 A10 + € 7 mio (-7,4%)  + 9 mio (+3,8%) +2,4% = 42,57 (+1,1%) 

De deelklassen van de klasse A met de belangrijkste wijzigingen zijn de klassen A02 (H2 antihistaminica en – vooral – de PPI) en A10 
(diabetesgeneesmiddelen).  In beide deelklassen neemt zowel het verbruik (DDD) als het volume (NB) toe.  Het verbruik neemt hier 
meer toe dan binnen het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen.  De daling van de RIZIV-uitgaven voor de PPI wordt 
gecompenseerd door een stijging van de uitgaven voor diabetesgeneesmiddelen.  We zien immers de komst van nieuwe generieken 
binnen de PPI (A02BC04 – rabeprazol – en A02BC05 – es-omeprazol), terwijl er binnen A10 nieuwe (combinaties van) moleculen zijn 
gearriveerd : A10BD10 (metformine met saxagliptine – Komboglyze®), A10BD11 (metformine met linagliptine (Jentadueto®), A10BH05 
(linagliptine – Trajenta®), alsook de specialiteit Lyxumia®, een ander hypoglykemiërend middel verschillend van insuline, dat nog geen 
code kreeg op het niveau ATC(5).  Omdat de diabetesgeneesmiddelen vergoedbaar zijn in categorie A, heeft dit geen effect op de 
uitgaven van de patiënten. 
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B  +20,4% +7,7% +6% stabiel  

 B01 + € 34 mio (+34%) + € 1,6 mio (+7,9%) +24 mio (+6%) stable = 81,83 (+6,6%) 

De grootste veranderingen in de klasse B situeren zich in de deelklasse B01 van de antithrombotica en zijn het gevolg van de komst van 
nieuwe antithrombotica (B01AE01 – dabitragan exilaat, B01AF01 – rivaroxaban, B01AF02 – apixaban), zoals al werd gerapporteerd in de 
ZOOM van de IPhEB Monthly van november 2013, met de gegevens tot augustus 2013.  Verder kwam er ook een nieuwe 

bloedplaatjesaggregatieremmer, ticagrelor (B01AC24 – Brilique®) waarvan de eerste terugbetaalde verpakkingen dateren van juni 2012, 
maar waarvan het volume en de uitgaven fors toenamen in 2013.  Het verbruik (DDD) van terugbetaald acetylsalicylzuur nam toe met 
2,9%, wat meer is dan de gemiddelde groei en overeenstemt met een aanzienlijke toename van het aantal DDD (8,7 miljoen) en ook 
grotendeels de groei verklaart van de gemiddelde verpakkingsomvang in de klasse B. 

C  -10,2% - 3,4% stabiel -1,9%  

 C01 - € 1,6 mio (- 4%) - € 0,3 mio (- 2,5%) - 6,7 mio (- 4,7%) - 76.000 (- 3,9%)  

 C03 - € 0,6 mio (- 2,3%) - € 0,3 mio (- 4,8%) - 4,7 mio (-2,7%) - 64.000 (-2%)  

 C07 - € 1,8 mio (- 2,5%) - € 1,2 mio (- 5,3%) - 1,1 mio (- 0.3%) - 112.000 (- 1,6%)  

 C09 - € 11 mio (- 6,2%) + € 0,5 mio (+1,1%) + 4,4 mio (+0,7%) stabiel = 117,21 (+ 0,6%) 

 C10 - € 41 mio (- 17,5%) - € 2,2 mio (- 4,9%) + 8,8 mio (+ 1,7%) - 64.000 (-1,2%) = 110,69 (+ 3%) 

De belangrijkste wijziging van het jaar 2013 is de daling van de globale CI en die werd grotendeels gegenereerd door de komst van 
generieken van atorvastatine in de loop van 2012, maar met een majeur effect in 2013.   Ondanks een aanzienlijke absolute groei van 
het verbruik van hypolipidemiërende middelen (C10), zijn de uitgaven sterk gedaald.  In de klasse C09 van de middelen aangrijpend op 
het renine-angiotensinesysteem, zien we een gelijkaardige evolutie, weliswaar minder uitgesproken.  Hier werden de besparingen die 

werden gegenereerd door de komst van generieken van een aantal sartanen, met of zonder diuretica (C09C en C09D), voor een deel 
geneutraliseerd door de komst van nieuwe – dure – combinaties van anti-hypertensiva, waarvan de associatie van olmesartan medoxomil 
met amlodipine en hydrochloorthiazide (C09DX03 – Forzaten®) de belangrijkste is.  Ze kwam er in de loop van 2012, maar in 2013 
verdubbelden alle parameters (CI, CP, DDD et NB) van deze combinatie.  Aldus vertegenwoordigde ze in 2013 bedragen van 5 miljoen 
euro CI en 800.000 euro CP, voor 5,6 miljoen DDD in 60.000 verpakkingen. 
 
De toename van het verbruik binnen C09 en C10 werd geneutraliseerd door een daling van het verbruik in C01 (cardiaca), C03 
(diuretica), en C07 (bèta-blokkers).  In C01 gaat het vooral om een daling van het verbruik van molsidomine, in C03 is de daling 
algemeen, en binnen de bèta-blokkers is ze ook vrij algemeen, al zien we daar wel een toename van het verbruik met 2 miljoen DDD 
voor nebivolol met thiaziden (N07BB12 – Nobiretic®). 

D  -1,8% -1,5% +1,9% stable  

G  -5,8% -7,3% - 2% -5,3%  

 
G03A – 
G03HB 

- € 800.000 (- 7%) - € 1,5 mio (-8,7%) - 5,2 mio (-2,4%) - 140.000 (-10%) = 168 (+ 8,2%) 

De daling van het verbruik van orale contraceptiemiddelen (G03A – G03HB) loopt door.  Maar omdat de tussenkomst van de 

ziekteverzekering beperkt is (terugbetaling in categorie Cx), is het effect hier veel groter op de uitgaven van de patiënten dan op die van 
de ziekteverzekering, zelfs in absolute waarde.  

H  + 2,1% + 1,2% + 4,9% + 2,7%  

 H01 + € 1,7 mio (+3,5%)     

 H03   + 6 mio (+4,8%)   

De klassen H01 (hypofyse- , hypothalamushormonen en analogen) en H03 (schildklier therapeutica) zijn hier de belangrijkste klassen, 
H01 met ongeveer 60% van de RIZIV-uitgaven voor de klasse H, en H03 met bijna 70% van het verbruik (DDD).  Enkel al voor 
lanreotide (H01CB03 – Somatuline®) stegen de RIZIV-uitgaven met € 1 mio (+ 12,5%), wat wel overeenstemt met de groei van het 
verbruik (+12,9%), dat echter maar 30.000 DDD vertegenwoordigt.    
 
De stijging van het verbruik binnen H03 is bijna uitsluitend toe te schrijven aan de groei van het verbruik van levothyroxine (H03AA01, + 
5,5 mio DDD, + 5%), met een zelfde procentuele groei van de uitgaven, die echter slechts beperkte bedragen betreft : 723.000 euros CI 
en 122.000 euros CP. 

J  + € 1 mio (+0,4%) -6,6% stable stable  

 J01 - € 4 mio (- 3,5%) - € 2,6 mio (-8,1%)    

 J02 - € 1,6 mio (- 8,4%)     

 J05 + € 7 mio (+ 7%)     

 J06 + € 1,5 mio (+ 31,8%)     

 J07 - € 1,9 mio (-6,4%)     

In de klasse J van de antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik zijn er globaal genomen weinig veranderingen.  Maar als men kijkt 
naar de deelklassen, dan ziet men een aanzienlijke daling van de uitgaven voor antibiotica (J01) en antimycotica (J02), wat zeker een 
gevolg is van de nieuwe reglementering die in voege trad in mei 2012.  Sindsdien moet elk voorschrift voor een antibioticum of een 
antimycoticum (J02) beschouwd worden als een VOS, en moet de apotheker een van de goedkoopste alternatieven afleveren.  Deze 
maatregel heeft geen effect gehad op het verbruik, maar heeft wel geleid tot besparingen.  Deze volstaan echter niet om de stijging van 
de uitgaven te financieren voor nieuwe antivirale middelen voor systemisch gebruik (J05), die er in 2012 en 2013 gekomen zijn. 
 
De stijging van de RIZIV-uitgaven in de klasse J06 (sera en immunoglobulinen) met meer dan 30% wordt verklaard door de komst van 
de specialiteit Hizentra® (J06BA01 - immunoglobulinen, normaal, humaan, voor extravasculair gebruik). 
 
En de vermindering van de uitgaven voor vaccins (J07) komt overeen met de afname van het aantal HPV vaccins die in de apotheken 
werden afgeleverd nadat deze vaccinatie progressief ten laste werd genomen door de gemeenschappen van ons land. 
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L  + 0,2 % + 9,4% +2,3 % +0,2%  

 L04 + € 14 mio (+ 6%) + € 364.000 (+ 15%) + 1 mio (+ 5,1%) +31.000 (+ 4,2%)  

De stijgingen binnen de klasse L situeren zich hoofdzakelijk binnen de deelklasse L04 van de immunosuppressiva.  We zien een nieuwe 
molecule binnen L04AA (selectieve immunosuppressiva).  Het gaat om abatacept (L04AA24 – Orencia®), in de gegevens aanwezig sinds 
juni 2013 met € 1,3 mio in de CI van 2013, voor 23.000 DDD.  Er zijn ook vier andere moleculen waarvoor de uitgaven sterk zijn 

toegenomen in 2013.  Ze behoren alle vier tot L04AB (anti TNF ).  Het betreft : 

L04AB01 (etanercept – Enbrel®) : CI + € 2 mio (+3%), voor + 50.000 DDD (+3%) 
L04AB04 (adalimumab – Humira®) : CI + € 4,5 mio (+4,2%), voor + 147.000 DDD (+5,3%) 
L04AB05 (certolizumab pegol – Cimzia®) : CI + € 1,4 mio (+29,7%), voor + 39.000 DDD (+29,7%) 
L04AB06 (golimumab – Simponi®) : CI + € 2,6 mio (+17,9 %), voor + 68.000 DDD (+17,9%) 
Verder is er ook nog een bestanddeel in L04AC (interleukineremmers) waarvoor de RIZIV-uitgaven sterk toenamen.  Het gaat om : 
L04AC05 (ustekinumab – Stelara®) : CI + € 2,6 mio (+40 %), voor + 87.000 DDD (+41,5%). 
 
Als we kijken naar de lijnen « L » en « L04 » hierboven, dan is het duidelijk dat elders in de klasse L, de uitgaven vorig jaar daalden.  In 
een van de volgende ZOOMs zullen we meer in detail de veranderingen binnen de klasse L bespreken. 

M  + 2,8% -11,2 % stabiel -2,2%  

 M01 - € 2,4 mio (- 4,5%) - € 1,8 mio (- 11,3%) - 5 mio (- 3,1%) - 175.000 (- 2,7%) stabiel 

 M05 + € 4,7 mio (+ 12,6%) - € 600.000 (- 11,8%) + 4,8 mio (+ 9,1%) - 60.000 (-10,4%) = 111,52 (+21,8%) 

De grootste veranderingen binnen de klasse M situeren zich in de (grootste) deelklassen M01 (= M01A - NSAID) en M05 (= M05B - 
middelen met invloed op de botstructuur en -mineralisatie).  In beide klassen zien we een daling van het aantal verpakkingen, en een 
daling van de uitgaven van de patiënten, waarvan we weten dat ze nauw samenhangen met de evolutie van het volume.  Verder merken 
we op dat de daling van het verbruik van NSAID en de stijging van middelen met invloed op de botstructuur en -mineralisatie elkaar 
compenseren.  En vermits die laatste duurder zijn, is er geen compensatie op het niveau van de RIZIV-uitgaven.  Dat komt onder meer 
door denosumab (M05BX04 – Xgeva®), dat in de loop van 2012 arriveerde, en waarvoor alle parameters quasi verdubbelden in 2013, 
wat in waarde overeenkomt met + € 11,4 mio voor de CI, + € 243.000 voor de CP, +11,4 mio DDD, en +22.000 verpakkingen. 

N  - 7,4% - 2,9% + 2,4% stabiel  

 N02   + 3,6 mio (+ 5,3%) + 147.000 (+ 3,1%)  

 N03 - € 6,3 mio (- 8,9%)  + 1,3 mio (+ 2,8%)   

 N05 - € 7,5 mio (- 6,8%) - € 2,2 mio (- 5%) + 1,1 mio (+ 2,4%) - 45.000 (- 1,9%) = 20,52 (+ 4,3%) 

 N06 - € 16 mio (- 8,9%)  + 6,3 mio (+ 2,1%) -102.000 (- 1,5%) = 46,35 (+3,6%) 

De procentueel belangrijkste verhoging van het verbruik in de klasse N is een verhoging van het verbruik van pijnstillers (N02).  Als we 
dit van naderbij bekijken, dan zien we een toename met 2,5 mio DDD voor paracetamol (N02BE01, + 18,1%), zonder dat dat een effect 
heeft op het aantal verpakkingen paracetamol.  Het aantal verpakkingen nam wel toe voor oxycodone (N02AA05, + 87.000), tramadol 
(N02AX02, +34.000) en tramadol in combinatie met paracetamol (N02AX52, + 53.000) .   

 
In de drie andere grote klassen, N03 (anti-epileptica), N05 (antipsychotica) en N06 (psycholeptica) vallen vooral de belangrijke dalingen 
op van de RIZIV-uitgaven. 
 
In de klasse van de anti-epileptica heeft de komst van generieken voor levetiracetam (N03AX14 – Keppra®) in 2012 geleid tot een 
besparing van € 6 mio (-28,7%) voor het RIZIV in 2013.   
 
Binnen de antipsychotica waren er aanzienlijke besparingen voor olanzapine (N05AH03, - € 2,1 mio, -12,8%), quetiapine (N05AH04, - € 
9,4 mio, -32,4%) en risperidone (N05AX08, - € 2,2 mio, -12,3%), maar er was ook een aanzienlijke toename van de uitgaven voor 
paliperidone (N05AX13, - € 5,3 mio, +41%) na de komst, eind 2011, van een injecteerbare vorm, Xeplion®. 
 
Binnen de psycholeptica (N06) zijn er twee belangrijke deelklassen, de antidepressiva (N06A) en de geneesmiddelen tegen dementie 
(N06D).  De CI van de antidepressiva is in 2013 met € 5 mio (- 3,7%) gedaald, terwijl het verbruik steeg met 8,5 mio DDD (+ 3%).  
Zoals blijkt uit de analyse in de vorige ZOOM, is de klasse van de antidepressiva in haar geheel geëvolueerd zoals het geheel van de 
terugbetaalde geneesmiddelen met zowel het effect van de komst van nieuwe generieken als het effect van het stijgend verbruik van 
nieuwe, duurdere moleculen.  De CI van de geneesmiddelen tegen dementie is met meer dan 10 miljoen euro gedaald in 2013 (- 35%).  
Zoals we dat al bekeken hebben (ZOOM van december 2012 met de gegevens tot september 2012), is er het effect geweest van de 
komst van generieken voor bijna alle actieve bestanddelen van deze klasse.  Maar als we ook kijken naar de veranderingen in 2013, dan 
valt een relatief belangrijke daling van het verbruik op, - 1,8 mio DDD, wat een daling betekent van bijna 12%.  

P  + 1,7% + 7,7% + 4,6% + 0,9%  

R  stabiel stabiel + 2,7% stabiel  

In haar geheel is de klasse R vrij stabiel.  De verandering die werden besproken in de ZOOM van de maand januari, met de gegevens tot 
oktober 2013 blijven geldig.  Maar we willen ter toch aan herinneren dat de komst van twee nieuwe actieve bestanddelen in de klasse R, 
het antihistaminicum bilastine (R06AX27 – Bellozal®) in september 2012 en het parasympathicolyticum glycopyrroniumbromide 
(R03BB06 – Seebry®) in september 2013.  Het eerste vertegenwoordigt in de gegevens van 2013 4% van de CI van R06 
(antihistaminica) en 3 % van de DDD.  Het tweede komt pas voor in de gegevens van de laatste drie maanden van 2013. 

S  - 10,7% - 5,2% + 4% - 3,3%  

 S01 - € 3,6 mio (- 10,7%)  + 1,2 mio (+1,8%)   

 S03 - € 0,4 mio (-10,6%)  + 1,7 mio (+23,3%)   

De daling met meer dan 10% van de RIZIV-uitgaven is even groot in de twee deelklassen op het niveau ATC(2), S01 (middelen voor 
oogheelkundig gebruik) et S03 (oog- en oorheelkundige middelen).  Maar in de klasse S03 stellen we wel een toename vast met 23,3% 
van het aantal DDD, wat overeenkomt met een verschuiving van het verbruik van Neobacitracine® (S03AA30 - antimicrobiële middelen, 
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combinatiepreparaten) naar het verbruik van Terra-Cortril® (S03CA04 - hydrocortison met antimicrobiële middelen), met een lagere prijs 
per DDD.  Hierbij moeten we wel noteren dat Terra-Cortil in 2012 gedurende enkele maanden niet terugbetaalbaar was, wat wellicht een 
verklaring biedt voor de vastgestelde verschuiving. 
 
In de klasse S01 zien we belangrijke dalingen van de CI voor S01ED51 (timolol in combinatie met latanoprost, - € 1,9 mio, - 23%) en 
S01EE01 (latanoprost, - € 1,3mio, - 26,6% ), sinds het verstrijken van het brevet van latanoprost en de komst van generieken.  Zoals 

vaak het geval is, zorgt de komst van generieken (waarvan de terugbetaling niet onderworpen is aan voorwaarden uit hoofdstuk IV van 
de reglementering) tot een stijging van het aantal DDD : + 606.000 (+ 4,6%) voor timolol in combinatie met latanoprost, + 1 mio (+ 
7,1%) voor latanoprost. 

V  - 68,4 % / - 42,4% - 90,8%  

Zoals we het hierboven al vermeldden, hebben de veranderingen in de klasse V betrekking op zuurstof (V03AN01), nadat de 
reglementen met betrekking tot de terugbetaling van zuurstoftherapie grondig veranderden op 1 juli 2012.  Sindsdien heeft de officina-
apotheker enkel nog een rol in de zuurstoftherapie van korte duur.  In de ZOOM van april 2013 met de gegevens tot januari 2013, 
hebben we het effect van deze verandering in de reglementering al bestudeerd.  En het zal pas met de gegevens van juli 2014 zijn, dat 
het effect van deze verandering zal verdwijnen uit de vergelijking van een periode van 12 maanden, met de 12 vorige. 
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Referentieterugbetaling of niet, generieken & kopieën, goedkoop & duur 

 

 

 
 
Legende :                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).  Links staat de jaarlijkse evolutie 
sinds de opname van de kleine risico’s van de zelfstandigen in de verplichte verzekering, rechts de 
recente evolutie per kwartaal.  Voorlopig is het laatste jaar dat voorgesteld wordt het jaar 2013 
(volledig) en het laatste kwartaal dat voorgesteld wordt het vierde kwartaal van 2013, volledig. 
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