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   «IPhEB-Monthly» Gegevens Maart 2014 (publicatie Juni 2014) 
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) 

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% 

2014 2.595,576 480,019 3.046,987 107,528 5.202,190 12,695 11,8% 11,546 10,7% 9,733 14,1% 9,124 8,5% 

2014/2013 -1,21% -3,53% -1,56% -1,27% 2,39% -1,70% -0,74% -6,60%   14,71%   0,00%   

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%   

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 240,780 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 216,214 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 223,723 41,162 262,402 9,195 426,249 1,193 13,0% 0,959 10,4% 0,745 13,5% 0,804 8,1% 

201401 223,183 41,596 262,564 9,334 444,492 1,102 11,8% 0,892 9,6% 0,757 13,6% 0,816 8,1% 

201402 205,349 38,074 241,365 8,614 405,101 1,015 11,8% 0,806 9,4% 0,720 13,6% 0,772 8,4% 

201403 216,215 40,173 254,176 9,021 426,215 1,062 11,8% 0,844 9,4% 0,744 13,4% 0,795 8,2% 

 
Na de TOP10 van de RIZIV uitgaven en 
van het verbruik (DDD) vorige maand, 
bekijken we nu die van het volume (NB, 
aantal verpakkingen) en van het 
producten « gamma » (aantal 
verschillende CNK van een zelfde ATC 
klasse) voor de terugbetaalde 
geneesmiddelen afgeleverd in de publieke 
officina’s.  In de voorstelling krijgen 
actieve substanties in een zelfde 
therapeutische hoofdklasse de zelfde 
kleur.  De rechtertabel bevat de ATC 
codes die in een van de TOP 10 
voorkomen. Er zijn slechts 3 substanties 
die zowel in de TOP10 van het volume 
staan, als in die van het gamma: 
pantoprazol, bisoprolol en tramadol .  Dat 
de gamma’s van de antipsychotica (N05A) 
uitgebreid zijn  is niet te verwonderen, 
want er zijn generieken gekomen, en 
deze geneesmiddelen vergen bovendien 
ook een groot aantal doseringen.    

ATC 
TOP 
10 

substance active 

A02BC01 CNK omeprazole 

A02BC02 2 pantoprazole 

A10BA02 NB metformin 

B01AC06 NB acetylsalicylic acid 

C07AB07 2 bisoprolol 

C10AA01 NB simvastatin 

C10AA05 CNK atorvastatin 

H03AA01 NB levothyroxine sodium 

J01CA04 NB amoxicillin 

J01CR02 NB amoxicillin and enzyme inhib. 

M01AE01 NB ibuprofen 

N02AX02 2 tramadol 

N05AH03 CNK olanzapine 

N05AH04 CNK quetiapine 

N05AX08 CNK risperidone 

R03DC03 CNK montelukast 

V03AN01 CNK oxygen 
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Veranderingen in de ATC- hoofdklassen  

  
Deze taarten geven voor de jongste 12 maanden, in dit geval van 

april 2013 tot en met maart 2014, de verdeling weer van de 
belangrijkste parameters die we volgen (CI, CP, DDD, NB) over de 
therapeutische hoofdklassen.  Voor elke van de parameters 
onderscheiden we de 5 belangrijkste klassen en daarnaast « de 
rest » van de klassen (other).  Van maand tot maand zien we 
weinig veranderen in deze taarten.  Maar als we ze naast die van 
de vorige maand leggen, dan zien we toch dat de bedragen (CI 
en CP) zijn gedaald, terwijl de hoeveelheden (DDD et NB) stabiel 
bleven.   
 
De beschouwingen over welke klassen in welke taarten 
voorkomen zijn niet veranderd ten opzichte van vorige maand.  

 

De grafieken bovenaan de volgende bladzijde geven de 
veranderingen weer binnen de therapeutische hoofdklassen, 

veranderingen van de jongste 12 maanden (april 2013 - maart 
2014) ten opzichte van de 12 maanden er voor (april 2012 - 
maart 2013).  Het effect van de recente grote veranderingen blijft 

zichtbaar : de reglementering van de zuurstoftherapie die de aflevering van zuurstof in de publieke officina’s beperkt tot korte 
behandelingen en hoofdzakelijk het volume (NB) beïnvloedt, en de komst van generieken van atorvastatine die geleid heeft tot aanzienlijke 
besparingen, zowel voor het RIZIV (CI) als voor de patiënten (CP).   
 

In de klasse C zijn er ook forse dalingen van de CI ten gevolge van de komst van generieken van andere sartanen (C09CA) dan losartan 
(C09CA01).  Verder stellen we voor de CI een daling vast in de klasse N, die quasi geneutraliseerd wordt door een stijging in B.  In  N 
wordt de grootste besparing geleverd binnen de deelklasse van de antipsychotica (N05A), terwijl de stijging van de uitgaven in B zich, 
zoals we al enige tijd weten, situeert binnen de nieuwe antithrombotica (B01AE, B01AF).   
 

De totale consumptie is gestegen (DDD), maar we zien toch ook klassen waar het verbruik daalt.  Vorige maand hebben we gekeken naar 
de belangrijkste dalingen.  Laten we dan nu eens kijken naar de grootste stijgingen.  Het blijven die van de klassen A en B.  Zo zijn er 
belangrijke toenames van het aantal DDD in de klassen B01AF (directe factor Xa remmers), A02BC (protonpompinhibitoren) en binnen de 
orale antidiabetica (A10B) met een belangrijke stijging van het verbruik van metformine (A10BA02, +3,9mio DDD, +4,0% ), glicazide 
(A10BB09, +2,3 mio DDD, +5,7%), linagliptine (A10BH05 – Trajenta®, +1,6 mio DDD, x5,3) en liraglutide (A10BX07 – Victoza®, +0,6 
mio DDD, + 24%).  Daar waar de stijging van het verbruik van metformine of gliclazide de uitgaven maar weinig beïnvloedt, zien we aan 
de andere kant een stijging van de uitgaven met € 2,1 mio voor elk van de twee vermelde « nieuwe » antidiabetica.  
 
Verder zijn er ook duidelijk zichtbare stijgingen van de aantallen DDD in de klassen R, N, en H.   
 
In de klasse R gaat het vooral om een stijging in R06 (antihistaminica, +10,7 mio, +9,7%) die belangrijk zijn in, onder meer, R06AX27 
(desloratadine, + 4,8 mio DDD, +20,4%) en R06AX29 (bilastine – Bellozal®, +3,9 mio DDD, x11,6).   
 
In de klasse N, zien we belangrijke stijgingen van het verbruik van analgetica (N02, +4,3 mio DDD, +5,8%) en psychoanaleptica (N06, 
+8,5 mio DDD, +2,8%).  Op het niveau van de actieve bestanddelen zijn de belangrijkste stijgingen die van paracetamol (N02BE01, 
+2,3mio DDD, +16,0%) en van de antidepressiva escitalopram (N06AB10, +5,7 mio DDD, +8,8%) en duloxetine (N06AX21- Cymbalta®, 
+ 1,6 mio DDD, +8,4%). 
 

De veranderingen in de klasse N komen verderop in de ZOOM uitgebreid aan bod. 
 

Zelfs al wordt een groot deel van de daling van het volume verklaard door de verminderde aflevering van zuurstof door de publieke 
officina’s, toch zien we in de grafiek dat de daling vrij algemeen verspreid is over het geheel van de klassen.  

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 
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ZOOM op de veranderingen in de klasse H 
 

 
 

De klasse H bevat de systemische hormoonpreparaten, geslachtshormonen uitgezonderd.  De twee grafieken hierboven geven allebei de 
jaarlijkse evolutie weer van de verdeling over de eerste onderverdeling van de klasse H (cf. legende in de tabel die volgt) voor de periode 
2008-2013, en ook de vergelijking van de jongste 12 maanden (april 2013 – maart 2014 – meest rechtse staafje) met de 12 voorafgaande 
maanden (april 2012 – maart 2013 – voorlaatste staafje). De linkse grafiek geeft de RIZIV uitgaven weer (CI) en de andere, de rechtse, de 
DDD. Maar ze ogen toch wel heel verschillend, deze grafieken.  
 

Als we er naar kijken, dan is het onmiddellijk duidelijk dat de verschillende hormonen enorm uiteenlopende kosten genereren en in zeer 
uiteenlopende hoeveelheden worden verbruikt.  Zo is er een zeer hoge consumptie van schildklierhormonen (H03 – blauw) die weinig 

kosten, terwijl de hypofyse- , hypothalamushormonen en analogen (H01 – geel) wel duur zijn, maar minder worden voorgeschreven.  
 

De tabel die volgt bevat de recente veranderingen (jongste 12 maanden in vergelijking met de maanden er voor) van alle actieve 
bestanddelen van de klasse H. Na de tabel volgen, zoals bij de analyse van de belangrijkste veranderingen in de therapeutische 
hoofdklassen hierboven, de taarten met de 5 belangrijkste substanties voor elk van de 4 parameters (CI – CP – DDD – NB), en ook de 
grafieken die, per actief bestanddeel, de veranderingen visualiseren, zowel absoluut als relatief. 
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H systemische hormoonpreparaten, geslachtshormonen uitgezonderd 

H01 hypofyse- , hypothalamushormonen en analogen lichte verhoging van de RIZIV uitgaven (+1,8%) die de jongste 12 
maanden à € 50 mio bedroegen met een stabiel verbruik (+0,5%) à 2,9 
mio DDD per 12 maanden  –  dure klasse voor het RIZIV : CI/DDD =  € 
17,27 (huidig Ifstat gemiddelde bedraagt € 0,50) 

H01AA02 tetracosactide vervangt het adrenocorticotroop 
hormoon (ACTH), en wordt vooral 
gebruikt voor diagnostische doeleinden 

weinig belangrijk in kosten en in verbruik  

H01AC01 somatropine groeihormoon CI stabiel ( € 20 mio - 24% van de CI binnen H) voor 1,1 mio DDD (< 1% 
van de DDD), i.e. CI/DDD =  € 17,42 

H01AX01 pegvisomant analoog van humaan groeihormoon Weinig verbruik en beperkt belang in de CI, ondanks hoge kost per 
eenheid : CI/DDD = € 82,19 

H01BA02 desmopressine antidiureticum weinig belangrijk in kosten en in verbruik 

H01BB02 oxytocine inductie van de bevalling zeer beperkt in kosten en in verbruik 

H01CB02 octreotide behandeling van tumoren CI stabiel ( € 16 mio - 19% de CI binnen H) voor 0,58 mio DDD (< 1% 
van de DDD), i.e. CI/DDD =  € 28,31 

H01CB03 lanreotide CI gestegen van € 8,7 mio tot € 9,7 mio (+12%), zelfde stijgings % voor 
de DDD , i.e. stabiele kost per eenheid : CI/DDD =  € 35,60 

H02 corticosteroïden voor systemisch gebruik  

H02AB01 betamethason gevallen van  primaire of secundaire 
bijnierschorsinsufficiëntie – diverse 
immunologische of inflammatoire 
aandoeningen en auto-immune 
pathologieën – ernstig bronchiaal 
astma, pseudokroep – acute 
allergische reacties – adjuverende 
therapie in de oncologie – 
immunosuppressie na transplantatie –  
adjuverende therapie bij 
levensbedreigende infecties en sepsis 
– bevordering van de foetale 
longrijping te (bij risico van premature 
bevalling) 

CI gestegen van € 1,8 mio tot € 2,7 mio (+48%), aantal DDD gestegen 
van 5,5 mio tot 9 mio (+63%) – zeer sterke toename van het aantal 
ampullen Diprophos®, vooral die van 2ml 

H02AB02 dexamethason weinig belangrijk, maar relatief grote veranderingen : een stijging van de 
uitgaven en van het verbruik met ongeveer 50% van de enige specialiteit 
Aacidexam® (5mg/ml) 

H02AB04 methylprednisolon dit blijft de belangrijkste substantie in H02 (78% van de CI en 82% van 
DDD tijdens de jongste 12 maanden), na een daling van de CI van € 13,5 
mio naar 12,5 mio (-7,5%) voor een stabiel aantal DDD ( 44 mio), na de 
prijsdaling in juli 2013 van de talrijkste specialiteit van de klasse (Medrol® 
20 x 32mg van € 19,02 naar € 18,14)  

H02AB08 triamcinolon weinig belangrijk in kosten en in verbruik 

H02AB09 hydrocortison weinig belangrijk in kosten en in verbruik 

H03 schildklier therapeutica  

H03AA01 levothyroxine hypothyreoïdie  dit is qua verbruik de belangrijkste substantie in de klasse  H, en 
staat in 2013 op de7de plaats in de TOP10 van de DDD voor het geheel 
van de terugbetaalde actieve bestanddelen 

 DDD gestegen met 6 mio, van 110 mio tot 116 mio (+5,3%), 
met een zelfde relatieve stijging van de  CI, die in absolute waarde echter 
slechts  € 0,7 mio vertegenwoordigt omdat de substantie niet duur is 
(CI/DDD = €  0,11) 

H03AA03 levothyroxine met 
liothyronine 

niet meer aanwezig in de gegevens van de jongste 12 maanden 

H03BB02 thiamazol hyperthyreoïdie weinig belangrijk in kosten en in verbruik 

H04 pancreashormonen  

H04AA01 glucagon hypoglycemie weinig belangrijk in kosten en in verbruik 

H05 calciumregulerende middelen  

H05AA02 teriparatide gevallen van osteoporose  weinig belangrijk in kosten en in verbruik 

H05BA01 calcitonine (zalm, 
synthetisch) 

evolutieve vormen van de ziekte van 
Paget - ernstige hypercalcemie 

CI gedaald met 25% (van € 1,6 mio naar € 1,2 mio) en zelfde % daling 
voor de DDD (van 0,52 mio naar 0,39 mio) bij een constante kost per 
eenheid (CI/DDD = € 3,07) 

H05BX01 cinacalcet hyperparathyreoïdie - hypercalcemie 
bij parathyroïdcarcinoom 

Stabiel met een CI van € 3 mio en 0,24 mio DDD (CI/DDD = € 12,63) 

 
De taart van de DDD (rechts) is de meest eenvoudige. 
Qua verbruik zijn er 2 belangrijke substanties in de klasse 
H, levothyroxine  (H03AA01) en methylprednisolon 
(H02AB04).  Samen vertegenwoordigen ze 89% van het 
verbruik, terwijl ze amper 30% van de RIZIV uitgaven 
genereren. Die RIZIV uitgaven zijn duidelijk heel anders 
verdeeld.  In de taart van de CI (links) overheerst het 
geel: meer dan de helft van de taart wordt gevuld door 
haar 3 gele spieën. En deze 54% van de kosten dekken 
slechts 1,1% van de DDD.   
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We zien dat in de taarten van het volume (NB – 
aantal verpakkingen) en van het remgeld (CP – cost 
patiënt), de 2 substanties die het meest worden 
verbruikt (DDD) ook de talrijkste zijn (NB) en het 
meeste remgeld (CP) vertegenwoordigen.  Zo 

vertegenwoordigt levothyroxine (H03AA01) meer 
dan de helft van de verpakkingen in de klasse H 
40% van het remgeld.  De 2 belangrijkste 
corticosteroïden voor systemisch gebruik (H02 – 
oranje) (betamethason (H02AB01) en 
methylprednisolon (H02AB02)) staan in voor 38% 
van het volume (NB) en voor 37% van het remgeld 
(CP). 
 
 
 

In de grafische voorstellingen van de absolute (in # of in €) en relatieve (%) wijzigingen tussen de jongste 12 maanden (april 2013 tot 
maart 2014) en de 12 vooraf gaande maanden (april 2012 tot maart 2013), valt onmiddellijk op dat de relatieve veranderingen (blauwe 
kaders – ijk op de horizontale as onderaan) veel belangrijker zijn dan de absolute veranderingen (oranje rechthoeken – ijk op de 
horizontale as bovenaan). En ze zijn inderdaad zeer relatief.  Voor H01AA02 (tetracosactide – Synacthen®) bij voorbeeld, dat in de periode 

van april 120112 tot maart 2013 instond voor 0,14% van de CI en 0,04% van de DDD, zien we in de volgende 12 maanden (april 2013 tot 
mars 2014) een daling met 90% van de CI en van het aantal DDD, wat respectievelijk overeenkomt met € 0,1 mio en 0,07 mio DDD. Op 
niveau ATC(5)zijn er zo een aantal klassen van beperkt belang, waar enkele verpakkingen meer of minder onmiddellijk aanleiding geven 
tot grote relatieve veranderingen. 
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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 eerste kwartaal van 2014, volledig. 
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