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Geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen 
 

De informatie in de tabel hieronder komt uit de IFSTAT-database met de gegevens betreffende de farmaceutische verstrekkingen in de 
publieke officina’s met een tussenkomst van de verplichte verzekering via het systeem van de derde betaler (raadpleeg www.ifeb.be voor 
meer informatie over de IFSTAT database).  De gegevens in de tabel zijn beperkt tot de terugbetaalde geneesmiddelen (specialiteiten) en 
de ermee verbonden farmaceutische verstrekkingen.   
 

GLOBAL 
DATA CI  CP  PP NB NU DDD  

INN 

(mio)  NB (all) % (all) NU (all) % (all) 

2010 2.693,276 536,089 3.209,674 109,144  4.759,548 6,605 5,9%   

2011 2.744,532 520,464 3.238,594 108,987  4.870,632 7,934 7,1%   

2012 2.693,472 516,090 3.180,912 109,701  5.017,149 8,885 8,0%   

2013 2.642,298 500,402 3.111,631 109,258  5.111,107 9,183 8,4%   

2014 2.618,749 485,018 3.076,103 108,564  5.180,492 9,467 8,7%   

2015 2.645,180 471,818 3.083,991 106,921 45,183 5.246,121 9,788 8,5% 1,722 3,8% 

2016 2.678,488 465,948 3.097,138 105,240 220,186 5.360,055 9,054 8,6% 9,956 4,5% 

2017 2.686,709 465,781 3.105,690 101,164 260,785 5.369,318 8,945 8,9% 11,877 4,6% 

2017/2016 0,3% 0,0% 0,3% -3,9% 18,4% 0,2% -1,2%  19,3%   

2016/2015 1,26% -1,24% 0,43% -1,57% 387,32% 2,17% -7,50% -6,01% 478,34% 18,61% 

201602 213,754 37,377 247,527 8,516 11,809 420,623 0,829 9,1% 0,825 5,1% 

201603 223,826 39,018 259,154 9,454 13,021 476,457 0,873 9,1% 0,954 5,4% 

201604 218,111 37,640 252,159 8,332 14,531 419,554 0,731 9,1% 0,663 4,3% 

201605 219,187 37,798 253,249 8,530 15,191 423,065 0,725 9,0% 0,686 3,9% 

201606 231,554 39,301 267,006 9,050 16,582 449,834 0,755 9,0% 0,937 5,6% 

201607 206,992 34,659 237,926 8,544 16,254 440,934 0,649 8,8% 0,846 4,5% 

201608 210,972 35,270 242,573 8,562 18,065 445,610 0,639 8,6% 0,803 4,4% 

201609 223,825 38,556 258,351 8,932 18,469 464,177 0,690 8,7% 0,852 4,6% 

201610 234,900 44,392 274,039 7,853 20,084 412,689 0,749 8,8% 0,823 4,0% 

201611 231,979 41,214 268,799 7,931 19,575 422,633 0,753 9,0% 0,827 4,5% 

201612 254,885 44,033 294,644 8,623 19,756 442,948 0,863 9,2% 0,964 4,9% 

201701 216,716 36,521 250,264 8,459 21,807 428,817 0,741 9,4% 0,984 4,8% 

 
Deze tabel bevat de informatie met betrekking tot de aflevering van terugbetaalde geneesmiddelen, waarbij de aantallen zijn opgesplitst in 
verpakkingen (NB) en eenheden (NU).  Die eenheden zijn de eenheden van de geneesmiddelen die worden « getarifeerd per eenheid ».  
Het gaat om de geneesmiddelen in oraal vaste vorm, afgeleverd aan rusthuisbewoners en residenten van rust- en verzorgingstehuizen 
(ROB/RVT).  De « tarifering per eenheid » ging van start in april 2015, maar ontplooide zich maar zeer geleidelijk.  
 
Hieronder een tabel met de betekenis van de verschillende afkortingen in de tabel. 
 

CI cost insurance bevat de tussenkomst van de verplichte verzekering in de prijs van de geneesmiddelen, alsook de specifieke honoraria 
van de apothekers (VOS – HIV – BNM – ROB/RVT)  

CP cost patient het bedrag van het remgeld berekend in functie van de terugbetalingsbasis af fabriek, met inbegrip van het mogelijke 
supplement voor geneesmiddelen uit de referentieterugbetaling waarvan de prijs hoger is dan de terugbetalingsbasis 

PP public price publiekprijs 

NB number of packs aantal verpakkingen 

NU number of units aantal eenheden van geneesmiddelen in oraal vaste vorm, afgeleverd aan bewoners van ROB/RVT 

DDD number of DDD aantal DDD 

INN international 
nonproprietary name 

geneesmiddelen « geflagd » als voorgeschreven op stofnaam binnen het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen 
(all) 

 

Deze tabel houdt geen rekening met de wijzigingen ten gevolge van de opname van de MAF (maximumfactuur) in de regeling van de 
derde betaler op 1 januari 2015.  In het verleden verschoven de bedragen van de MAF ook van het remgeld naar de RIZIV uitgaven, maar 
zonder dat dat in de gegevens kwam.  Om de gegevens coherent te houden, hebben we de betekenis van « CP » niet veranderd. 
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Wijzigingen in de ATC-hoofdklassen 
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Kijken we naar de grafieken met de wijzigingen van de voorbije 12 maanden (februari 2016 – januari 2017), ten opzichte van de 12 
maanden daarvoor (februari 2015 – januari 2016), dan zien we dat  

 de stijgingen van de CI (cost insurance) talrijker en belangrijker zijn dan de dalingen ; 

 de dalingen van de CP (cost patient) groter zijn dan de stijgingen ; 

 de dalingen van het aantal verpakkingen (NB) groter zijn dan de stijgingen, waarbij we er wel rekening moeten mee houden dat  een deel van 

het verbruik voortaan per eenheid wordt getarifeerd (geneesmiddelen in oraal vaste vorm afgeleverd aan patiënten in rustoorden voor 

bejaarden of in rust- en verzorgingstehuizen) ; 

 in bijna alle klassen,  het verbruik (gemeten in DDD) is toegenomen. 

De voornaamste wijzigingen (van de voorbije 12 maanden in vergelijking tot de 12 maanden ervoor) in de therapeutische hoofdklassen 
kunnen we als volgt samenvatten : 

 in de klassen A, B, H, L, en S  namen alle parameters toe ; 

 in de klasse G namen alle parameters  af ; 

 in de klassen C en N, namen de uitgaven fors af, terwijl het verbruik sterk toenam. 

Binnen de therapeutische hoofdklassen, zien we de volgende veranderingen op het niveau van de pertinente ATC deelklassen : 
 A het verbruik van maagzuurremmers (A02) is met bijna 10% toegenomen ; 
 B voor alle parameters blijven we stijgingen zien van rond de 30% per jaar in de klasse van de NOACs ; 
 C de daling van de uitgaven is algemeen (CI zowel als CP), het verbruik neemt af (DDD) in C01 (cardiaca), het verbruik van hypolipemiërende 

middelen (C10) neemt toe, en dat van bloeddrukverlagers (C02 à C09) blijft stabiel ; 
 D geen grote wijzigingen in de klasse van de dermatologische preparaten ; 
 G de dalingen van alle parameters manifesteren zich in alle pertinente deelklassen ; 
 H de toename van het verbruik is algemeen (DDD), maar absoluut gezien is ze het grootst (+ 3,2 mio DDD) in H03A (thyreomimetica) – zie ook 

verderop in de ZOOM ; 
 J de CI is vooral gestegen in J05 (antivirale middelen) (+19 mio euro, +17%) en komt overeen met een stijging van het verbruik met 500.000 

DDD (+8,2%) ;  
  het aantal DDD nam vooral af in J01 (antibiotica) (-1,4 mio DDD, -1,2%) en leidde tot een daling van de uitgaven (-0,6 mio euro CI, -0,9%) ;  
 L de CI van L04(*) (andere immunosuppressiva dan de anti TNF α, met onder meer tocilizumab (L04AC07 – Roactembra®), apremilast (L04AA32 

– Otezla®) en secukinumab (L04AC10 – Cosentyx®) die in de voorbije twee jaar in de apotheken verschenen) is met 20 mio euro toegenomen 
(+28,4%), voor een toename van het verbruik met 1,5 mio DDD (+7,9%) ;  

 M weinig veranderingen, op een toename na van het verbruik (DDD) in M04 (jichtmiddelen) met 2,2 mio DDD (+5%); 
 N sterke toename van het verbruik (DDD) in N06A (antidepressiva) (+ 10 mio DDD, +3%), in N03 (anti-epileptica) (+ 6 mio DDD, +11%), binnen de 

pijnstillers (N02A en N02(*) samen) (+ 5 mio DDD, +7%) en sterke dalingen van de CI in N06A (antidepressiva) (- 20 mio euro, -18%) en in 
N05A (antipsychotica) (-12 mio euro, -11%))  

 P geen grote wijzigingen in de klasse van de antiparasitaire middelen, insecticiden en insectenwerende middelen; 
 R grote stijging van het verbruik (DDD) in R06 (antihistaminica voor systemisch gebruik (+ 10 mio DDD, +8%) en in R(*), waar de toename met 

19 mio DDD (+ 28%) overeenkomt met de toename van het verbruik van nasale corticosteroïden (R01AD) na de aankondiging van hun 
mogelijke schrapping uit de terugbetaling ; 

 S geen grote wijzigingen in de klasse van de zintuiglijke organen ; 
 V geen grote wijzigingen in de klasse van de diverse middelen. 
 

 
De invoering van de tarifering per eenheid van geneesmiddelen in oraal vaste vorm voor patiënten in rustoorden voor bejaarden en rust- 
en verzorgingstehuizen heeft ook geleid tot wijzigingen.  Maar die kunnen we op dit ogenblik nog maar moeilijk inschatten.  Tijdens de 12 
maanden (februari 2015 – januari 2016) waarmee we de voorbije 12 maanden vergelijken, werd de tarifering per eenheid immers maar 
zeer geleidelijk ingevoerd vanaf april 2015 (2015D) zodat we op dit ogenblik nog niet beschikken over een goede vergelijkingsbasis. 

 
  

A maagdarmkanaal en stofwisseling L cytostatica en immunomodulerende middelen 

 B bloed en bloedvormende organen M skeletspierstelsel 

C hartvaatstelsel N zenuwstelsel 

D dermatologische preparaten P antiparasitaire middelen, insecticiden en insectenwerende middelen 

G urogenitaal stelsel en geslachtshormonen R ademhalingsstelsel 

H systemische hormoonpreparaten, geslachtshormonen uitgezonderd S zintuiglijke organen 

J antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik V diverse middelen 

mailto:info@ifeb.be
http://www.ifeb.be/


-  4 – IFEB vzw – Archimedesstraat 11 – 1000 Brussel – info@ifeb.be – www.ifeb.be  
Tel +32 2 285 42 26 – april 2017 

ZOOM op de veranderingen in de klasse H 
Sinds 2013 is de ZOOM afwisselend gewijd aan de veranderingen binnen een therapeutische hoofdklasse en aan een specifiek thema.  En 
zo is het deze maand de beurt aan de klasse H van de systemische hormoonpreparaten, geslachtshormonen uitgezonderd. De vorige keer 
dat de ZOOM was gewijd aan de veranderingen in de klasse H, was in de IPhEB Monthly van juni 2014, met de gegevens tot maart.  En 
vorige maand, bij het opmaken van de balans van 2016, hebben we, zoals voor de andere therapeutische hoofdklassen, gekeken naar de 

recente veranderingen binnen de klasse H. 
 
De klasse H (systemische hormoonpreparaten, geslachtshormonen uitgezonderd) vertegenwoordigt (in 2016) 3,3% van de CI (cost 
insurance) en 3,5% van het verbruik (DDD) binnen de terugbetaalde geneesmiddelen.  Voor het verbruik (DDD) blijft dit percentage al een 
aantal jaren hetzelfde, wat dus betekent dat het verbruik in de klasse H toeneemt zoals voor het geheel van de terugbetaalde 
geneesmiddelen.  Voor de CI is dat niet zo. In de loop van de voorbije jaren is het aandeel van de klasse H in de RIZIV uitgaven 
toegenomen van 2,8% in 2008 (jaar van de opname van de kleine risico’s van de zelfstandigen in de verplichte verzekering) tot 3,3% op 
dit ogenblik.   
 
In de klasse H is de gemiddelde kost dus niet geëvolueerd zoals elders binnen de terugbetaalde geneesmiddelen.  Maar we mogen niet uit 
het oog verliezen dat de klasse H zeer uiteenlopende deelklassen bevat, met zeer verschillende kosten- en verbruikspatronen, zoals blijkt 
uit de onderstaande grafieken. 
 

  
Grafiek 1 : Jaarlijkse (2008-2016) uitgaven van de verplichte verzekering 
(CI – cost insurance) in de klasse H (systemische hormoonpreparaten, 
geslachtshormonen uitgezonderd), verdeeld over de pertinente ATC klassen 
(legende in Tabel 1). 

Grafiek 2 : Jaarlijks (2008-2016) verbruik (DDD) binnen de klasse H 
(systemische hormoonpreparaten, geslachtshormonen uitgezonderd), 
verdeeld over de pertinente ATC klassen (legende in Tabel 1). 

 
In de grafieken zien we een hoog en bovendien stijgend 
verbruik van thyreomimetica (H03A – blauw), dat echter maar 
weinig uitgaven genereert.  De hypofyse- , hypothalamus-
hormonen en analogen (H01 – geel), daarentegen, zijn duur 
maar worden minder voorgeschreven. In de deelklasse van de 
corticosteroïden voor systemisch gebruik (H02 - oranje) zijn de 
uitgaven sinds 2008 gedaald, terwijl het verbruik licht is 
toegenomen. De andere pertinente deelklassen 
vertegenwoordigen maar weinig in de RIZIV uitgaven of in het 
verbruik. 

 
In de deelklasse H01 van de hypofyse- , hypothalamushormonen en analogen, onderscheiden we 3 types hormonen 

 H01A (hypofysevoorkwab hormonen en analogen) met daarin het groeihormoon (H01AC01 – somatropine) en een analoog van het 

groeihormoon (H01AX01 – pegvisomant) ; 

In H01A steeg de CI van € 20 mio in 2008 tot € 24 mio in 2016 (+18,4%), en het verbruik nam toe van 1,1 mio DDD in 2008 tot 1,3 mio 

DDD in 2016 (+18,8%).  De uitgaven stegen dus zoals het verbruik, wat betekent dat de eenheidskost (CI/DDD) dezelfde bleef (≈ 18,73 

euro/DDD). 

 H01B (hypofyse-achterkwab hormonen), uitsluitend vertegenwoordigd door één enkel antidiureticum, desmopressine (H01BA02) ;  

In H01B daalden de uitgaven met 41% (van € 2,1 mio in 2008 tot € 1,3 mio in 2016), terwijl het verbruik met slechts 9% afnam (van 1 

mio DDD in 2008 tot 0,9 mio DDD in 2016), wat overeenkomt met een daling van de RIZIV eenheidskost van desmopressine met 34%, 

van 2,1 euro/DDD in 2008 tot 1,38 euro/DDD in 2016. 

 H01C (hypothalamushormonen) met octreotide (H01CB02) en lanreotide (H01CB03), voor de behandeling van tumoren. 

In H01C steeg de CI met € 19 mio in 2008 tot € 26 mio in 2016 (+39%), en verdubbelde het verbruik, van 0,5 mio DDD in 2008 tot 1 mio 

DDD in 2016.  De uitgaven stegen dus minder dan het verbruik, wat er dus op neerkomt dat in H01C de eenheidskost (CI/DDD) gedaald 

is, van 37,38 euro/DDD in 2008 tot 25,96 euro/DDD in 2016. 

H systemische hormoonpreparaten, geslachtshormonen uitgezonderd 

H01 hypofyse- , hypothalamushormonen en analogen 

H02 corticosteroïden voor systemisch gebruik 

H03A thyreomimetica 

H03B thyreostatica 

H05BA calcitonine 

H(*) andere geneesmiddelen van de klasse H 

Tabel 1 : Pertinente deelklassen van de klasse H 
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Kijken we naar de verdeling over het verbruik 
van deze 3 types hormonen, dan zien we dat 
hun aandelen in 2016 van dezelfde grootte-
orde zijn (≈ 1 mio DDD), terwijl de kosten 
bijna volledig over H01A en H01C verdeeld 
zijn, zoals blijkt uit de taarten hiernaast 
(Grafiek 3). 
 
In de deelklasse van de corticosteroïden 
voor systemisch gebruik (H02) is het 
verbruik lichtjes toegenomen sinds 2008 
(+8,4% over de hele periode, gemiddelde 
jaargroei van 1%), terwijl de RIZIV uitgaven 
gedaald zijn (-21% over de hele periode, 
gemiddeld -3% per jaar).  De twee 
belangrijke actieve bestanddelen in deze 
deelklasse zijn methylprednisolone 
(H02AB04) waarvan het verbruik is 
toegenomen (van 40 mio DDD in 2008 tot 47 
mio DDD in 2016, +18%) en betamethasone 
(H02AB01) waarvan het verbruik afnam (van 
10 mio DDD in 2008 tot 7,5 mio DDD in 

2016, -25%). Methylprednisolone 
vertegenwoordigt op dit ogenblik 85% van de 
DDD binnen de systemische corticosteroïden 
(cf. Grafiek 4).  En vermits de prijs van 
methylprednisolone de voorbije jaren gedaald 
is ten gevolge van de verplichte prijsdalingen 
voor « oude » geneesmiddelen of 
geneesmiddelen die niet meer beschermd 
zijn door een octrooi, leidt dat tot 
besparingen voor het RIZIV. 
 
Maar qua verbruik (DDD) binnen de klasse H, 
is de deelklasse H03A van de 
thyreomimetica veruit de belangrijkste. Ze 
bevat op dit ogenblik enkel nog levothyroxine 
(H03AA01) dat 65% vertegenwoordigt van 
alle DDD van de klasse H.  Dit aandeel neemt 
nog toe, vermits het verbruik van 
levothyroxine sneller stijgt dan het verbruik 
binnen het geheel van de terugbetaalde 
geneesmiddelen of van de klasse H, zoals 
blijkt in Grafiek 5.  Dat wordt grotendeels 
verklaard door het feit dat levothyroxine 
vooral wordt verbruikt door oudere 
patiënten : zo worden nu 75% van de 
levothyroxine-DDD afgeleverd aan de 
vijftigplussers die op dit ogenblik 38% 
uitmaken van de bevolking. En dit verklaart 
zeker mee dat levothyroxine nu op de 7de 
plaats staat als we de actieve bestanddelen 
rangschikken naar het aantal afgeleverde 
DDD.   

 
De andere pertinente deelklassen van de 
klasse H zijn beperkt, zowel in het verbruik 
als in de uitgaven (cf. Grafiek 1).  In de 
verdeling van het verbruik (DDD) is de 
deelklasse van de thyreostatica (H03B – 

paars) nog zichtbaar, maar dat is niet zo in de uitgaven. Daar onderscheiden we dan weer wel de klasse H(*) met de « overige » 
geneesmiddelen van de klasse H (grijs).  Wat we daar kunnen onderscheiden, zijn de uitgaven voor cinacalcet (H05BX01), met als indicatie 
hyperparathyreoïdie - hypercalcemie bij parathyroïdcarcinoom.  Calcitonine, synthetisch of natuurlijk, menselijk of dierlijk (H05BA – groen) 
is eveneens zichtbaar in de uitgavengrafiek en we zien dat de ermee verbonden uitgaven geleidelijk verminderen.  En dat is niet omdat 
calcitonine goedkoper wordt, maar wel omdat het aantal DDD dat in de publieke officina’s wordt afgeleverd, sterk verminderd is (van 
851.000 DDD in 2008 tot 241.000 DDD in 2016). 

 

  
Grafiek 3 : Huidige (2016) verdeling van het verbruik (DDD) en van de uitgaven van de verplichte 
verzekering (CI) binnen de klasse H01 (hypofyse- , hypothalamushormonen en analogen), verdeeld 
op ATC(3) niveau. 

  
Grafiek 4 : Huidige (2016)  verdeling van het verbruik (DDD) en van de uitgaven van de 
verplichte verzekering (CI) binnen de klasse H02 (corticosteroïden voor systemisch gebruik), 
verdeeld over de belangrijkste actieve bestanddelen, betamethasone (H02AB01) en 
methylprednisolone (H02AB04), en de overige (H02BA(*)) actieve bestanddelen. 

 
Grafiek 5 : Vergelijking van de evolutie van het verbruik (DDD) per jaar (2008-2016) van 
terugbetaalde geneesmiddelen afgeleverd in de publieke officina’s (all – grijs), van systemische 
hormonen, uitgezonderd geslachtshormonen (H – donkerblauw) en thyreomimetica (H03A – 
lichtblauw), op basis van indexen met basisjaar 2008 (basis 100). 
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