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Strikt voorbehouden aan de beheerders van het IFEB , het bestuurscomité van de APB  en de directeurs van de Tariferingsdiensten – Mag niet worden verspreid  
 

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 2.592,702 427,639 2.981,037 100,041 248,071 5.163,166 8,728 8,7% 11,851 4,8% 

2017/2016 -3,2% -8,2% -3,7% -4,9% 12,7% -3,7% -3,6% 1,7% 19,0%   

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

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% 

201702 205,624 34,166 237,146 7,948 18,879 404,483 0,692 9,3% 0,962 5,3% 

 
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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Verdeling over de ATC hoofdklassen  
 

 

  

 

 

 
 
Deze taarten tonen, voor het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen afgeleverd in de publieke officina’s, de verdeling van de 
belangrijkste grootheden (de tussenkomst van de verplichte verzekering in de prijs van de geneesmiddelen (CI – cost insurance), het 
remgeld (CP – cost patient) en het verbruik, uitgedrukt in DDD) over de therapeutische hoofdklassen, gedurende de 12 voorbije maanden, 
van maart 2016 tot februari 2017 (2016C – 2017B). Er zijn twee volume-taarten : bovenaan de verdeling van het aantal afgeleverde 
verpakkingen (NB), en eronder een taart met de verdeling van de eenheden in oraal-vaste vorm, afgeleverd aan rusthuispatiënten. In elk 
van de taarten, zien we de TOP5 van de klassen voor de betrokken parameter, en daarnaast een spie « other » voor het geheel van de 9 
andere klassen.  
 
De waarden en de percentages in de pijlen geven de veranderingen weer ten opzichte van de vorige 12 maanden, van maart 2015 tot 
februari 2016 (2015C-2016B). Zo zien we dat het verbruik (gemeten in DDD) blijft stijgen, ook al wordt de groeivoet wat kleiner. De totale 

uitgaven voor terugbetaalde geneesmiddelen namen een beetje toe tijdens de voorbije 12 maanden, ondanks de blijvende daling van de 
remgeldmassa (CP), wegens een stijging van de uitgaven van de verplichte verzekering (CI) die relatief niet zo groot is maar absoluut wel 
een hoger bedrag vertegenwoordigt dan de remgeldafname. 
    

Tabel : therapeutische hoofdklassen (ATC(1)) 

  

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 

+33 mio 

+1,3%  
+136 mio 

+2,6% 

-6,1 mio 
-1,3% 
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ZOOM op het verbruik van terugbetaalde geneesmiddelen 
door patiënten van 75 jaar of meer, in een rusthuis of niet 

 

Sinds de tarifering per eenheid werd ingevoerd voor terugbetaalde geneesmiddelen in oraal vaste vorm, afgeleverd aan patiënten in 
rustoorden voor bejaarden of rust- en verzorgingstehuizen, kan de Ifstatdatabase onderscheid maken tussen terugbetaalde 
geneesmiddelen (in oraal vaste vorm of niet) afgeleverd aan deze of aan andere patiënten.  In deze bijdarge bekijken we het 
geneesmiddelenverbruik, verdeeld over 3 groepen patiënten : patiënten jonger dan 75 jaar [<75], patiënten van minstens 75 jaar die niet 
verblijven in een rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis [≥75 nohome] en patiënten van minstens 75 jaar die verblijven 
in een rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis [≥75 HOME]. 
 
De gegevens hebben betrekking op de meest recent beschikbare maanden, van maart 2016 tot februari 2017 (2016C-2017B). 
 
Kijken we om te beginnen naar de verdeling van het totale verbruik (DDD), van de gehele bevolking (POP) en van de corresponderende 
RIZIV uitgaven (CI – cost insurance) (Grafieken 1 tot 3).  We zien dat de personen [<75] het overgrote deel van de bevolking uitmaken 
(91%) maar dat ze slechts 71% van de DDD vertegenwoordigen en 77% van de uitgaven van de verplichte verzekering.  De populatie 
[≥75 nohome] vertegenwoordigt 8% van de totale bevolking, maar ze verbruikt wel 25% van de terugbetaalde DDD, voor 20% van de 
RIZIV uitgaven, terwijl de populatie [≥75 HOME] met haar 135.000 inwoners, ongeveer 1% van de totale bevolking uitmaakt, 4% van de 
terugbetaalde DDD verbruikt, voor 3% van de RIZIV uitgaven.  Zoals verwacht, stellen we dus vast dat de personen van 75 jaar of meer, 
meer geneesmiddelen verbruiken, maar dat die, relatief gezien, minder duur zijn. 
 

   
Grafiek 1 : verdeling van het verbruik 
(miljoenen DDD) van terugbetaalde 
geneesmiddelen afgeleverd in publieke officina’s 
in een periode van 12 maanden (2016C-2017B) 
tussen patiënten jonger dan 75 jaar (<75), 
patiënten van minstens 75 jaar die niet 
verblijven in een rustoord voor bejaarden of in 
een rust- en verzorgingstehuis (≥75 nohome) en 
patiënten van minstens 75 jaar die wel verblijven 
in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en 
verzorgingstehuis (≥75 HOME) 

Grafiek 2 : verdeling van de bevolking (POP – 
miljoenen - data 2016) over personen jonger 
dan 75 jaar (<75), personen van minstens 75 
jaar die niet verblijven in een rustoord voor 
bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis 
(≥75 nohome) en personen van minstens 75 
jaar die wel verblijven in een rustoord voor 
bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis 
(≥75 HOME) 

Grafiek 3 : verdeling van de RIZIV uitgaven (CI 
miljoenen euro) van terugbetaalde 
geneesmiddelen afgeleverd in publieke officina’s 
in een periode van 12 maanden (2016C-2017B) 
tussen patiënten jonger dan 75 jaar (<75), 
patiënten van minstens 75 jaar die niet 
verblijven in een rustoord voor bejaarden of in 
een rust- en verzorgingstehuis (≥75 nohome) en 
patiënten van minstens 75 jaar die wel verblijven 
in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en 
verzorgingstehuis (≥75 HOME) 

 
Zoals de taarten voor het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen op de vorige bladzijde, zo tonen de taarten die volgen, voor de 3 
deelverzamelingen van terugbetaalde geneesmiddelen naargelang de patiënten aan wie ze werden afgeleverd, de verdeling van het 
verbruik (DDD) en van de uitgaven (CI) over de TOP5 van de therapeutische hoofdklassen en « other », het geheel van de 9 overige 
klassen.  Kijken we eerste naar de taarten voor het verbruik (Grafieken 4 tot 6).  Wat onmiddellijk opvalt is dat deze taarten helemaal niet 
op elkaar lijken : 
 

 De klassen A, C, N, en R komen voor in de drie taarten. De klasse G (met de orale contraceptiva) komt enkel voor in de taart [<75] en de klasse 

B (met acetylsalicylzuur) vinden we terug in beide [≥75] taarten. 

 De klasse C (met de antihypertensiva en de cholesterolverlagers) komt voor in de drie taarten, maar de spieën verschillen wel sterk in 

grootte.  Voor de patiënten [≥75 no home] vertegenwoordigt de klasse C zelfs quasi de helft van het verbruik van terugbetaalde 

geneesmiddelen.  

 Het aandeel van de A (met de maagzuurremmers en de diabetesgeneesmiddelen) is in de 3 taarten ongeveer even groot. 

 Het aandeel van de klasse N (centraal zenuwstelsel) is beduidend groter voor de patiënten [≥75 HOME] dan voor de patiënten [≥75 nohome]. 
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Grafiek 4 : verdeling van het verbruik (DDD) 
van terugbetaalde geneesmiddelen door 
patiënten jonger van minder dan 75 jaar, 
overeenkomstig de therapeutische hoofdklassen 
(TOP5 en « other ») gedurende 12 maanden 
(2016C-2017B) 

Grafiek 5 : verdeling van het verbruik (DDD) 
van terugbetaalde geneesmiddelen door 
patiënten van minstens 75 jaar, die niet in een 
rustoord voor bejaarden of in een rust- en 
verzorgingstehuis verblijven, overeenkomstig de 
therapeutische hoofdklassen (TOP5 en 
« other ») gedurende 12 maanden (2016C-
2017B) 

Grafiek 6 : verdeling van het verbruik (DDD) 
van terugbetaalde geneesmiddelen door 
patiënten van minstens 75 jaar, die in een 
rustoord voor bejaarden of in een rust- en 
verzorgingstehuis verblijven, overeenkomstig de 
therapeutische hoofdklassen (TOP5 en 
« other ») gedurende 12 maanden (2016C-
2017B) 

   
Grafiek 7 : verdeling van de uitgaven van de 
verplichte verzekering (CI) voor terugbetaalde 
geneesmiddelen door patiënten jonger van 
minder dan 75 jaar, overeenkomstig de 
therapeutische hoofdklassen (TOP5 en 
« other ») gedurende 12 maanden (2016C-
2017B) 

Grafiek 8 : verdeling van de uitgaven van de 
verplichte verzekering (CI) voor terugbetaalde 
geneesmiddelen door patiënten van minstens 75 
jaar, die niet in een rustoord voor bejaarden of 
in een rust- en verzorgingstehuis verblijven, 
overeenkomstig de therapeutische hoofdklassen 
(TOP5 en « other ») gedurende 12 maanden 
(2016C-2017B) 

Grafiek 9 : verdeling van de uitgaven van de 
verplichte verzekering (CI) voor terugbetaalde 
geneesmiddelen door patiënten van minstens 75 
jaar, die in een rustoord voor bejaarden of in 
een rust- en verzorgingstehuis verblijven, 
overeenkomstig de therapeutische hoofdklassen 
(TOP5 en « other ») gedurende 12 maanden 
(2016C-2017B) 

 
Ook al zijn de uitgaven niet het hoofddoel van deze analyse, volgen hier toch enkele vaststellingen met betrekking tot de uitgaven van de 
verplichte verzekering (CI – cost insurance) (Grafieken 7 tot 9). 
 

 De klassen A, C, en N komen voor in de 3 taarten. De klasse L (cytostatica, immunomodulatoren) komt niet voor in de taart [≥75 HOME] en de 

klasse B (met acetylsalicylzuur en NOAC) niet in de taart [<75].  De klasse J (waar vooral antivirale middelen kosten genereren) komt enkel 

voor in de taart [<75] en de klasse R enkel in de taart [≥75 HOME]. 

 Uit de taart [≥75 HOME] blijkt dat in homes meer dan de helft van de uitgaven wordt gegenereerd door de klassen N (centraal zenuwstelsel) 

en B (met NOAC). 

 
In wat volgt focussen we op verschillen in het verbruik van terugbetaalde geneesmiddelen in de drie delen van de bevolking die we hebben 
afgebakend.  Aangezien de groottes van deze deelgroepen sterk verschillen, hebben we per deelgroep gekeken naar het aantal DDD per 
dag, per 1000 inwoners. Op die manier verkrijgen we een raming van het deel van de bevolking binnen een subgroep dat dagelijks wordt 
behandeld door een geneesmiddel of een klasse geneesmiddelen.  Deze raming is vooral zinvol voor het gebruik van chronische 
geneesmiddelen waarvoor men het eens is over de dagdosis.  Dan komt bijvoorbeeld 10 DDD per 1000 inwoners per dag overeen met het 
dagelijks gebruik van een geneesmiddel of een klasse geneesmiddelen door 1% van de bevolking 
(http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4876e/7.1.html).    
 
Voor het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen, zag het verbruik van terugbetaalde geneesmiddelen er tijdens de voorbije 12 
maanden (2016C-2017B) uit als volgt. 
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DDD/day/1000 inhabitants 

<75 ≥75 nohome ≥75 HOME 

1.006 4.221 3.915 

 
Binnen de groep ouderen [≥75] bedraagt het verbruik ongeveer 4 DDD per dag en per inwoner, iets meer buiten de rusthuizen (nohome), 
iets minder er binnen (HOME).  Het verbruik van terugbetaalde geneesmiddelen door 75-plussers is dus 4 keer zo hoog als binnen de rest 

van de bevolking, waar het gemiddelde 1 DDD per persoon en per dag bedraagt.   
 
De grafiek hieronder (Grafiek 10) geeft gelijkaardige informatie, maar volgens de therapeutische hoofdklassen. 
 

 
Grafiek 10 : Verbruik (aantal DDD per dag en per 1000 inwoners (DDD/day/1000inh) tijdens de periode 2016C – 2017B per therapeutische hoofdklasse, 
met onderscheid tussen patiënten jonger dan 75 jaar (<75 – rechthoekig rood « kader »), patiënten van minstens 75 jaar die niet verblijven in een rustoord 
voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis (≥75 nohome rood « gearceerd ») en patiënten van minstens 75 jaar die verblijven in een rustoord voor 
bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis (≥75 nohome rood « vol ») 
 

 In de klasse A (met maagzuurremmers en diabetesgeneesmiddelen) is het verbruik binnen de [≥75] hetzelfde voor [nohome] als voor 

[HOME], en bedraagt 540 DDD/day/1000inh.  Meer dan de helft van de personen [≥75] gebruikt dus dagelijks terugbetaalde geneesmiddelen 

van de klasse A.  Binnen personen [<75] is het gemiddelde verbruik per dag veel minder hoog.  Het bedraagt 150 DDD/day/1000inh.  

Ongeveer 15% van de bevolking [<75] gebruikt dus dagelijks terugbetaalde geneesmiddelen van de klasse A. 

 Het gedeelte van de bevolking dat terugbetaalde geneesmiddelen gebruikt van de klasse B (met acetylsalicylzuur en de NOAC) is iets groter 

binnen de [≥75 nohome] (53%) dan binnen de [≥75 HOME] (47,5%).  Binnen de [<75] gaat het om 7% van de bevolking. 

 In de klasse C (met de antihypertensiva en de cholesterolverlagers) ligt het verbruik hoog bij de [≥75], vooral bij patiënten die niet in een 

rusthuis verblijven [≥75 nohome], waar het gemiddeld verbruik meer dan 2 DDD per inwoner en per dag bedraagt.  In rusthuizen [≥75 HOME] 

ligt het verbruik lager, met een gemiddelde van 1,6 DDD per patiënt en per dag. 

 In de klasse N (centraal zenuwstelsel) is de situatie omgekeerd.  Binnen de oudere bevolking [≥75] is het verbruik veel hoger binnen de 

rusthuizen [≥75 HOME] (gemiddeld 73% van de bewoners), dan erbuiten [≥75 nohome] (gemiddeld 35% van de bevolking).  Binnen de [≥75] is 

het verbruik van terugbetaalde geneesmiddelen van de klasse N in rusthuizen [≥75 HOME] meer dan dubbel zo hoog als erbuiten [≥75 

nohome]. 

 In de klassen H en R, het verbruik door oudere patiënten [≥75] binnen en buiten rusthuizen quasi hetzelfde.  In de klassen M en S is het 

verbruik door oudere patiënten [≥75] hoger buiten de rusthuizen dan erbinnen.  Binnen de klasse J is het verbruik door oudere patiënten 

[≥75] dan weer hoger binnen de rusthuizen.  De klasse G (met de orale contraceptiva) is de enige ATC(1)-klasse waar het verbruik hoger ligt 

binnen de bevolkingsgroep onder de 75 jaar. 

 
Om iets dieper in te gaan op de verschillen in het gebruik van terugbetaalde geneesmiddelen binnen deze 3 bevolkingsgroepen, hebben we 
ook gekeken naar het aantal DDD per dag en per 1000 inwoners, binnen de pertinente ATC-klassen.  De grafieken die nu volgen bevatten 
deze informatie binnen de pertinente ATC-deelklassen van elk van de ATC-hoofdklassen.  
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A02 DRUGS FOR ACID RELATED DISORDERS In de deelklasse A02 (met de PPI), is het verbruik binnen [≥75 

HOME] hoger (38%) dan in [≥75 nohome] (30%). 
 
Het insulineverbruik is hetzelfde voor alle [≥75] (iets meer dan 
4%), maar andere diabetesgeneesmiddelen worden vaker 
afgeleverd in [≥75 nohome] dan in [≥75 HOME] : 
14% vs 8% voor A10BA, A10BB, 3% vs 1,5% voor A10B(*) 

 

A07E INTESTINAL ANTIINFLAMMATORY AGENTS 

A10A DRUGS USED IN DIABETES type 1 (insulins and analogues) 

A10BA, A10BB DRUGS USED IN DIABETES type 2 (metformin, sulfonylureas) 

A10B(*) other DRUGS USED IN DIABETES type 2 (mono preparations) 

A10BD other DRUGS USED IN DIABETES type 2 (combinations) 

A(*) other ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM 

B01AA VITAMIN K ANTAGONISTS In de deelklasse B01AC06 (acetylsalicylzuur binnen de 
cardiovasculaire preventie), is het verbruik binnen [≥75 nohome] 
hoger (37%) dan in [≥75 HOME] (29%), wat ook het geval is voor 
de NOAC (B01A(*)) (7,3% vs 5,5%). 
 
Opvallend is wel het hoge verbruik van B01AB (heparinegroep) 
binnen [≥75 HOME] (8%) in vergelijking tot [≥75 nohome] (2%), 
wat wellicht te maken heeft met aantallen bedlegerige patiënten. 
 

 

B01AB HEPARIN GROUP 

B01AC06 ACETYLSALICYLIC ACID 

B01AC(*) other PLATELET AGGREGATION INHIBITORS EXCL. HEPARIN 

B01A(*) NEW ANTITHROMBOTICS 

B02 ANTIHEMORRHAGICS 

B05 BLOOD SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS 

 
 

  
Grafiek 11 :  Verbruik in aantal DDD per dag en per 1000 inwoners 
(DDD/day/1000inh) tijdens de periode 2016C – 2017B per pertinente 
deelklasse van de klasse A, met onderscheid tussen personen jonger dan 
75 jaar (<75 – grijs), personen van minstens 75 jaar die niet in een 
rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis verblijven (≥75 
nohome kleur « gearceerd »)  personen van minstens 75 jaar die in een 
rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis verblijven (≥75  
HOME  kleur « vol ») 

Grafiek 12 :   Verbruik in aantal DDD per dag en per 1000 inwoners 
(DDD/day/1000inh) tijdens de periode 2016C – 2017B per pertinente 
deelklasse van de klasse B, met onderscheid tussen personen jonger dan 
75 jaar (<75 – lichtgrijs), personen van minstens 75 jaar die niet in een 
rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis verblijven (≥75 
nohome donkergrijs « gearceerd »)  personen van minstens 75 jaar die in 
een rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis verblijven 
(≥75  HOME  donkergrijs « vol ») 
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Grafiek 13 :  Verbruik in aantal DDD per dag en per 
1000 inwoners (DDD/day/1000inh) tijdens de periode 
2016C – 2017B per pertinente deelklasse van de 
klasse C, met onderscheid tussen personen jonger 
dan 75 jaar (<75 – grijs), personen van minstens 75 
jaar die niet in een rustoord voor bejaarden of een 
rust- en verzorgingstehuis verblijven (≥75 nohome 
kleur « gearceerd »)  personen van minstens 75 jaar 
die in een rustoord voor bejaarden of een rust- en 
verzorgingstehuis verblijven (≥75  HOME  kleur 
« vol ») 

Grafiek 14 :  Verbruik in aantal DDD per dag 
en per 1000 inwoners (DDD/day/1000inh) 
tijdens de periode 2016C – 2017B per 
pertinente deelklasse van de klasse D, met 
onderscheid tussen personen jonger dan 75 
jaar (<75 – grijs), personen van minstens 75 
jaar die niet in een rustoord voor bejaarden 
of een rust- en verzorgingstehuis verblijven 
(≥75 nohome kleur « gearceerd »)  personen 
van minstens 75 jaar die in een rustoord voor 
bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis 
verblijven (≥75  HOME  kleur « vol ») 

Grafiek 15 :  Verbruik in aantal DDD per dag 
en per 1000 inwoners (DDD/day/1000inh) 
tijdens de periode 2016C – 2017B per 
pertinente deelklasse van de klasse G, met 
onderscheid tussen personen jonger dan 75 
jaar (<75 – grijs), personen van minstens 75 
jaar die niet in een rustoord voor bejaarden 
of een rust- en verzorgingstehuis verblijven 
(≥75 nohome kleur « gearceerd »)  personen 
van minstens 75 jaar die in een rustoord voor 
bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis 
verblijven (≥75  HOME  kleur « vol ») 

 

C01A CARDIAC GLYCOSIDES In de deelklasse van de antihypertensiva (C02 à C09), is het 
verbruik binnen [≥75 nohome] hoger (gemiddeld 1,4 DDD per 
persoon) dan binnen [≥75 HOME] (gemiddeld 1,1 DDD per 
persoon), en dat geldt eveneens voor de cholesterolverlagers 
(C10) (50% van de populatie vs 20%). 
 
In C01(*), in wezen beperkt tot molsidomine (C01DX12), is de 
situatie omgekeerd : de overige cardiaca worden afgeleverd aan 
19% van de bevolking binnen [≥75 HOME] en aan 14% van de 
bevolking binnen [≥75 nohome]. 

 

C01B ANTIARRHYTHMICS, CLASS I AND III 

C01(*) other CARDIACA 

C02 à C09 HYPERTENSION  

C10 HYPOLIPIDEMIANTS 

  

D05 ANTIPSORIATICS Behalve voor de deelklasse D10B (systemische behandeling van 
acné), is het verbruik binnen de pertinente deelklassen van de 
klasse D hoger bij de [≥75] dan bij de [<75]), bij de ouderen 
[≥75], is het verbruik hoger buiten de rusthuizen [≥75 nohome], 
dan erbinnen [≥75 HOME]. 

D07 CORTICOSTEROIDS, DERMATOLOGICAL PREPARATIONS 

D10B ANTI-ACNE PREPARATIONS FOR SYSTEMIC USE 

D(*) other DERMATOLOGICALS 

  

G03A HORMONAL CONTRACEPTIVES FOR SYSTEMIC USE Binnen de G, ligt het grootste deel van het verbruik in de 
deelklasse G03A van de orale contraceptiva waarvan het 
verbruik beperkt is tot de bevolkingsgroep [<75].  In de 
pertinente deelklassen met verbruik door ouderen [≥75], is het 
verbruik hoger buiten de rusthuizen [≥75 nohome], dan 
erbinnen [≥75 HOME]. Het gaat hier vooral om geneesmiddelen 
met invloed op de mictiefrequentie of bij urine-incontinentie 
(G04BD). 

G03H ANTIANDROGENS 

G03(*) other SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM 

G(*) other GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES 
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H01 PITUITARY, HYPOTHALAMIC HORMONES AND ANALOGUES Zoals we gezien hebben in de ZOOM van de IPhEB Monthly van 
vorige maand, concentreert het verbruik van terugbetaalde 
geneesmiddelen van de klasse H zich hoofdzakelijk binnen de 
deelklassen H02 (corticosteroïden voor systemisch gebruik) en 
H03A (thyreomimetica), waarvan het verbruik duidelijk hoger is bij 
ouderen [≥75].   
 Het verbruik van corticosteroïden voor systemisch gebruik 

(H02) is frequenter binnen de rusthuizen [≥75 HOME] (3,8%) 
dan erbuiten [≥75 nohome] (3,5%).  

 Het verbruik van thyreomimetica is daarentegen hoger bij 
patiënten die niet in een rusthuis verblijven [≥75 nohome] 
(6,6%) dan bij rusthuispatiënten [≥75 HOME] (5,9%).   

 thyreostatica (H03B) worden minder gebruikt, maar hun 
gebruik is wel frequenter in rusthuizen [≥75 HOME] (0,9%) 
dan erbuiten [≥75 nohome] (0.5%). 
  

H02 CORTICOSTEROIDS FOR SYSTEMIC USE 

H03A THYROID PREPARATIONS 

H03B ANTITHYROID PREPARATIONS 

H05BA CALCITONIN PREPARATIONS 

H(*) other SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES 

  

J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE In de klasse J ligt het verbruik van antibiotica (J01) veel hoger dan 
dat binnen de andere pertinente klassen.  Ouderen [≥75] 
gebruiken meer antibiotica, en ouderen in rusthuizen [≥75 HOME] 
gebruiken meer antibiotica (7,4%) dan ouderen die niet in een 
rusthuis verblijven [≥75 nohome] (4,3%). 
Om ook het verbruik binnen de andere pertinente deelklassen van 
de klasse J te kunnen onderscheiden, zijn ze nog eens apart 
voorgesteld, met een aangepaste verticale ijk. Zo zien we dat het 
verbruik van antivirale middelen (J05) zich vooral bij de jongere 
bevolking [<75] situeert, en dat de griepvaccinatie (J07BB) 
frequenter is bij ouderen [≥75].  Daarbij mogen we niet uit het 
oog verliezen dat de Vlaamse gemeenschap zelf griepvaccins levert 
aan rusthuizen, niet via de publieke officina’s, waardoor – op basis 
van de grafiek –  de foutieve indruk zou kunnen worden gewekt 
dat rusthuisbewoners [≥75 HOME] minder goed gevaccineerd zijn 
tegen de griep. 
 

J02 ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE 

J04 ANTIMYCOBACTERIALS 

J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE 

J06 IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS 

J07BB INFLUENZA VACCINES 

J07(*) other VACCINES 

  

 
 
                                                             

 

 

Grafiek 16 :   Verbruik in aantal DDD per dag en per 1000 inwoners 
(DDD/day/1000inh) tijdens de periode 2016C – 2017B per pertinente 
deelklasse van de klasse H, met onderscheid tussen personen jonger 
dan 75 jaar (<75 – grijs), personen van minstens 75 jaar die niet in een 
rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis verblijven 
(≥75 nohome kleur « gearceerd »)  personen van minstens 75 jaar die 
in een rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis 
verblijven (≥75  HOME  kleur « vol ») 

Grafiek 17 :   Verbruik in aantal DDD per dag en per 1000 inwoners 
(DDD/day/1000inh) tijdens de periode 2016C – 2017B per pertinente 
deelklasse van de klasse J, met onderscheid tussen personen jonger dan 75 
jaar (<75 – grijs), personen van minstens 75 jaar die niet in een rustoord 
voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis verblijven (≥75 nohome 
kleur « gearceerd »)  personen van minstens 75 jaar die in een rustoord voor 
bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis verblijven (≥75  HOME  kleur 
« vol ») 
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Grafiek 18 :  Verbruik in aantal DDD per dag en per 1000 inwoners 
(DDD/day/1000inh) tijdens de periode 2016C – 2017B per pertinente 
deelklasse van de klasse L, met onderscheid tussen personen jonger dan 75 
jaar (<75 – grijs), personen van minstens 75 jaar die niet in een rustoord voor 
bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis verblijven (≥75 nohome kleur 
« gearceerd »)  personen van minstens 75 jaar die in een rustoord voor 
bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis verblijven (≥75  HOME  kleur 
« vol ») 

Grafiek 19 :  Verbruik in aantal DDD per dag en per 1000 inwoners 
(DDD/day/1000inh) tijdens de periode 2016C – 2017B per pertinente 
deelklasse van de klasse M, met onderscheid tussen personen jonger 
dan 75 jaar (<75 – grijs), personen van minstens 75 jaar die niet in 
een rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis 
verblijven (≥75 nohome kleur « gearceerd »)  personen van minstens 
75 jaar die in een rustoord voor bejaarden of een rust- en 
verzorgingstehuis verblijven (≥75  HOME  kleur « vol ») 

 

L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS In de klasse L, is het verbruik bij ouderen [≥75] het grootst in de 
klasse L02. Bij de personen die niet in een rusthuis verblijven [≥75 
nohome] gaat het om 2,9% van de bevolking, binnen de rusthuizen 
[≥75 HOME] betreft het 1,8% van de residenten.  
We zien ook een relatief groot deel van het verbruik binnen de klasse 
L04(*) met de « overige » immunosuppressiva (andere dan de anti-
TNF-α), dat belangrijker is buiten de rusthuizen [≥75 nohome] dan 
erbinnen [≥75 HOME]. Daarbij gaat het dan vooral over het verbruik 
van methotrexaat (L04AX03 - Ledertrexate comp.). 
 

L02 THERAPEUTIQUE ENDOCRINE 

L03 IMMUNOSTIMULANTS  

L04AB TUMOR NECROSIS FACTOR ALPHA (TNF-ALPHA) INHIBITORS 

L04(*) other IMMUNOSUPPRESSANTS 

  

M01A ANTIINFLAMMATORY/ANTIRHEUMATIC PRODUCTS, NON-STEROIDS In de klasse M, zien we een gelijkaardig patroon voor de 3 
belangrijkste pertinente klassen : het verbruik is hoger bij de ouderen 
[≥75], en het is belangrijker buiten de rusthuizen [≥75 nohome] dan 
erbinnen [≥75 HOME].  Buiten de rusthuizen [≥75 nohome] verbruikt 
5,8% van de bevolking niet steroïde ontstekingsremmers (M01A), 
4,2% jichtgeneesmiddelen (M04) en 7,7% geneesmiddelen met 
invloed op de botstructuur en -mineralisatie (M05B).  Binnen de 
rusthuizen zijn deze percentages 2% (M01A et M04) en 5,8% (M05B).  
Hierbij merken we op dat deze percentages de ganse bevolking 
betreffen, daar waar de geneesmiddelen van M05B vooral door 
vrouwen worden gebruikt en die vertegenwoordigen op dit ogenblik 
61% binnen het geheel van de [≥75]. 
 

M04 ANTIGOUT PREPARATIONS 

M05B DRUGS AFFECTING BONE STRUCTURE AND MINERALISATION 

M(*) =M3 (MUSCLE RELAXANTS) 
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Grafiek 20 :  Verbruik in aantal DDD per dag en per 1000 inwoners (DDD/day/1000inh) tijdens de periode 2016C – 2017B per pertinente deelklasse van 
de klasse N, met onderscheid tussen personen jonger dan 75 jaar (<75 – grijs), personen van minstens 75 jaar die niet in een rustoord voor bejaarden 
of een rust- en verzorgingstehuis verblijven (≥75 nohome kleur « gearceerd »)  personen van minstens 75 jaar die in een rustoord voor bejaarden of een 
rust- en verzorgingstehuis verblijven (≥75  HOME  kleur « vol ») 

 

N02A OPIOIDS Als we de grafiek bekijken van de pertinente deelklassen van de 
klasse N, dan zien we een relatief groot verbruik bij de ouderen 
[≥75] dat (bijna) overal hoger is bij de rusthuisbewoners [≥75 
HOME].  
 Het verbruik van antidepressiva (N06A) is veel frequenter in 

rusthuizen [≥75 HOME] (34,1%) dan erbuiten [≥75 nohome] 
(14,5%).  

 Het verbruik van antipsychotica (N05A) is veel frequenter in 
rusthuizen [≥75 HOME] (7,4%) dan erbuiten [≥75 nohome] 
(1,0%).  

 Het verbruik van parkinsongeneesmiddelen (N04) is veel 
frequenter in rusthuizen [≥75 HOME] (5,4%) dan erbuiten [≥75 
nohome] (2,3%).  

 Het verbruik van anti-epileptica (N03) is frequenter in rusthuizen 
[≥75 HOME] (3,7%) dan erbuiten [≥75 nohome] (2,2%).  

 Het verbruik van opioïden (N02A) is frequenter in rusthuizen 
[≥75 HOME] (7,9%) dan erbuiten [≥75 nohome] (4,4%).  

 Het verbruik van andere analgetica (N02(*)) is eveneens 
frequenter in rusthuizen [≥75 HOME] (5,3%) dan erbuiten [≥75 
nohome] (2,7%).  

 En ook het verbruik van geneesmiddelen tegen dementie 
(N06D) is frequenter in rusthuizen [≥75 HOME] (5,1%) dan 
erbuiten [≥75 nohome] (2,1%).  

 

N  other ANALGESICS 

N03 ANTIEPILEPTICS 

N04 ANTI-PARKINSON DRUGS 

N05A ANTIPSYCHOTICS 

N06A ANTIDEPRESSANTS 

N06BA CENTRALLY ACTING SYMPATHOMIMETICS 

N06D ANTI-DEMENTIA DRUGS 

N07B DRUGS USED IN ADDICTIVE DISORDERS 

N(*) other NERVOUS SYSTEM 
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Grafiek 21 :  Verbruik in aantal DDD per dag en per 1000 inwoners (DDD/day/1000inh) tijdens de periode 
2016C – 2017B per pertinente deelklasse van de klasse R, met onderscheid tussen personen jonger dan 75 
jaar (<75 – grijs), personen van minstens 75 jaar die niet in een rustoord voor bejaarden of een rust- en 
verzorgingstehuis verblijven (≥75 nohome kleur « gearceerd »)  personen van minstens 75 jaar die in een 
rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis verblijven (≥75  HOME  kleur « vol ») 

Grafiek 22 :  Verbruik in aantal DDD 
per dag en per 1000 inwoners 
(DDD/day/1000inh) tijdens de periode 
2016C – 2017B per pertinente deelklasse 
van de klasse S, met onderscheid 
tussen personen jonger dan 75 jaar (<75 
– grijs), personen van minstens 75 jaar 
die niet in een rustoord voor bejaarden 
of een rust- en verzorgingstehuis 
verblijven (≥75 nohome kleur 
« gearceerd »)  personen van minstens 
75 jaar die in een rustoord voor 
bejaarden of een rust- en 
verzorgingstehuis verblijven (≥75  HOME  
kleur « vol ») 

 

R03AC (SA) SABA (short acting SELECTIVE BETA-2-ADRENOCEPTOR AGONISTS) De pertinente deelklasse van R met het grootste aandeel in 
het verbruik is de deelklasse R06 van de antihistaminica voor 
systemisch gebruik.  We zien dat 7,3% van de 
rusthuisbewoners [≥75 HOME] 7,3% ze gebruiken.  Buiten de 
rusthuizen [≥75 nohome] is dit percentage lager (4,6%).    
 
De deelklasse R(*) bevat de terugbetaalde geneesmiddelen 
van de klasse R01 (neuspreparaten), met de corticosteroïden 
(R01AD), en ook die van R05 (hoest- en 
verkoudheidsmiddelen), die in rusthuizen [≥75 HOME] maar 
zeer weinig worden gebruikt. 
 
De overige pertinente deelklassen zijn deelklassen van R03 
(geneesmiddelen voor obstructieve aandoeningen van de 
luchtwegen).  We zien dat het vooral de geneesmiddelen met 
een korte werkingsduur zijn die vaker worden gebruikt door 
rusthuispatiënten. 

 R03AL(SA) : 3,2% in [≥75 HOME], 2% in [≥75 nohome] 
 R03BB (SA) : 1,8% in [≥75 HOME], 0,5% in [≥75 nohome] 

 
De grafiek laat ook zien dat sympathomimetica met 
corticoïden of andere substanties, excl. anticholinergica 
(R03AK) vaker worden gebruikt door ouderen buiten de 
rusthuizen, daar waar glucocorticoïden (R03BA) dan weer 
meer in rusthuizen worden gebruikt. 

 R03AK : 3% in [≥75 HOME], 4,9% in [≥75 nohome] 
 R03BA : 1,4% in [≥75 HOME], 0,9% in [≥75 nohome] 

 

R03AC (LA) LABA (long acting SELECTIVE BETA-2-ADRENOCEPTOR AGONISTS) 

R03AK LABA + ICS 

R03AL (SA) SABA with ANTICHOLINERGICS (short acting) 

R03AL (LA) LABA with ANTICHOLINERGICS (long acting) 

R03BA GLUCOCORTICOIDS 

R03BB (SA) ANTICHOLINERGICS (short acting) 

R03BB (LA) ANTICHOLINERGICS (long acting) 

R03(*) other DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES 

R06 ANTIHISTAMINES FOR SYSTEMIC USE 

R(*) other RESPIRATORY SYSTEM 

  

S01E ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS Anti-glaucoommiddelen en miotica (S01E) worden vooral door 
ouderen gebruikt [≥75], maar meer door patiënten die niet in 
een rusthuis verblijven [≥75 nohome] (8,9%), dan door 
residenten in rusthuizen [≥75 HOME] (4,9%) 

S(*) other SENSORY ORGANS 

  

 
Wegens hun zeer beperkt globaal belang, zijn de klassen P (antiparasitaire middelen, insecticiden en insectenwerende middelen) en V 
(diverse middelen ) niet opgenomen in dit overzicht.  
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Samengevat kunnen we besluiten dat binnen de groep van de 75-plussers, het gebruik van terugbetaalde geneesmiddelen door 75 
plussers iets hoger is buiten de rustoorden of de rust- en verzorgingstehuizen.  Maar voor een aantal deelklassen zien we toch wel een 
beduidend hoger verbruik bij rusthuisbewoners. Het gaat dan om de volgende klassen : 
 

 antidepressiva (N06A) 

 maagzuurremmers (A02) 

 antipsychotica (N05A) 

 heparinegroep (B01AB) 

 molsidomine (C01DX12) binnen de « overige » cardiaca (C01(*)) 

 opioïden (N02A) 

 parkinsongeneesmiddelen(N04) 

 antibiotica (J01) 

 geneesmiddelen tegen dementie (N06D) 

 antihistaminica voor systemisch gebruik (R06) 

 overige analgetica (N02(*)) 

 anti-epileptica (N03) 

 

Deze deelklassen zijn hier gerangschikt naar de grootte van de verschillen in verbruik tussen « HOME » en « no home ».   

 
We zien dat vooral binnen de pertinente deelklassen N het verbruik door rusthuispatiënten veel hoger is. 
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