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  «IPhEB-Monthly» Gegevens Juni 2014 (publicatie september 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 2.627,485 497,569 3.095,175 108,907 5.080,921 12,915 11,9% 12,361 11,3% 7,681 11,1% 8,379 7,7% 

2014 2.612,454 485,359 3.070,375 108,188 5.198,302 12,891 11,9% 11,499 10,6% 8,745 12,6% 9,472 8,8% 

2014/2013 -0,57% -2,45% -0,80% -0,66% 2,31% -0,19% 0,48% -6,98%   13,85%   13,05%   

2013/2012 -2,27% -3,24% -2,48% -0,48% 1,83% -2,25%   0,39%   -4,87%   -5,69%   

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%   

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 12,6% 0,804 8,7% 

201401 223,183 41,596 262,564 9,334 444,492 1,102 11,8% 0,892 9,6% 0,757 12,6% 0,816 8,7% 

201402 205,349 38,074 241,365 8,614 405,101 1,015 11,8% 0,806 9,4% 0,720 12,7% 0,772 9,0% 

201403 216,215 40,173 254,176 9,021 426,215 1,062 11,8% 0,844 9,4% 0,744 12,6% 0,795 8,8% 

201404 217,894 40,630 256,401 9,021 433,996 1,065 11,8% 0,847 9,4% 0,726 12,3% 0,773 8,6% 

201405 219,759 40,695 258,307 9,052 441,694 1,062 11,7% 0,854 9,4% 0,739 12,5% 0,793 8,8% 

201406 221,042 40,173 259,083 8,949 438,200 1,037 11,6% 0,864 9,7% 0,721 12,4% 0,775 8,7% 

 

De grafiek hieronder geeft een beeld van de data in de linkerbovenhoek van de tabel hierboven.  Wat in de eerste plaats opvalt, is de 
blijvende toename van het aantal DDD (in het rood).  En we zien ook duidelijk dat het remgeld (cost patient – CP – in het blauw) 
voortdurend afneemt.  In 2013 werden trouwens enkele symbolische barrières doorbroken : het aantal terugbetaalde DDD steeg tot boven 
de 5 miljard en het remgeld voor terugbetaalde geneesmiddelen daalde tot onder de 500 miljoen euro.   

 

De gegevens van dit jaar (iets lichter weergegeven) zijn 
schattingen gebaseerd op het historische gemiddelde van 
het eerste semester in het jaartotaal.  Het aantal DDD 
blijft toenemen en het aantal verpakkingen (in het paars, 
geijkt op de rechter verticale as) vertoont een eerder 
dalende trend, wat dus betekent dat de gemiddelde 
verpakkingsomvang stijgt, wat coherent is met de 
toename van het aantal chronische behandelingen.  De 
totale kost (in publiekprijs – PP – in het geel op de 
grafiek) nam de jongste jaren af en ook voor dit jaar ziet 
het er naar uit dat die zal dalen.  De RIZIV-uitgaven (cost 
insurance – CI – in het groen op de grafiek) zijn tot in 
2011 gestegen, en sindsdien van jaar tot jaar gedaald, 
maar minder sterk dan de publiekprijs.  Dat komt door de 

relatief belangrijkere dalingen van het remgeld.  Tenslotte 
willen we doen opmerken dat de som CI+CP groter is dan 
de PP, omdat de CI ook de specifieke honoraria van de 
apothekers bevat, die niet begrepen zijn in de publiekprijs.  
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Veranderingen in de ATC hoofdklassen 

 
Deze taarten geven de verdeling weer over de ATC hoofdklassen in de periode juli 2013 – juni 2014.  Voor elke van de parameters zijn de 
5 belangrijkste klassen weergegeven.  In vergelijking met het vorige nummer van de IPhEB Monthly, zien de taarten er volledig 
gelijkaardig uit, maar we stellen wel een daling vast van de CI (- € 5 mio), van de CP (- € 2 mio) en van het aantal verpakkingen, NB (-

300.000), alsook een stijging van het aantal DDD (+ 6 mio). 

 

 

 
 
 

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 ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK V DIVERSE MIDDELEN 
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De grafieken op de vorige bladzijde geven de veranderingen weer binnen de therapeutische hoofdklassen, veranderingen over een periode 
van 12 maanden, waarbij de jongste 12 maanden (juli 2013 tot juni 2014) worden vergeleken met de 12 voorafgaande maanden (juli 2012 
tot juni 2013).  Voor het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen zijn er dalingen van de uitgaven, CI (- € 26 mio) en CP (- € 16,5 
mio) en van het aantal verpakkingen, NB (-1,1 mio), alsook een stijging van het aantal DDD (+ 78 mio).  Maar op het niveau van de 
therapeutische hoofdklassen zijn er al verschillen van de ene klasse tot de andere.  Zo daalden alle vier de parameters in de klassen C, G, 
en J.  In die klassen daalden dus zowel de uitgaven (CI & CP) als het volume (DDD & NB).  In de klassen B, L en P zien we daarentegen 
zowel een stijging van de uitgaven (CI & CP) als van het volume (DDD & NB).  In de andere klassen zijn er zowel parameters die stijgen 
als parameters die dalen.  Hieronder volgen enkele vaststellingen per klasse. 
 

A  We zien een zeer sterke stijging van het verbruik (+23,6 mio DDD), grotendeels gespreid over maagzuurremmers (+16 mio DDD A02) 
en antidiabetica (+ 7 mio DDD A10), en een stijging van de CI met € 7,3 mio, waarvan € 6,7 mio op rekening van de antidiabetica. 

B Zoals in het recente verleden als vaak herhaald, zijn er belangrijke stijgingen van de CI (+ € 26 mio) en van het aantal DDD (+ 22 mio) 
die zich hoofdzakelijk situeren binnen de nieuwe antithrombotica. 

C Voor alle deelklassen op het niveau ATC(2) is er een daling van de uitgaven en van het aantal verpakkingen, maar dit geldt niet voor de 
DDD.  We zien een stijging van het verbruik van hypolipidemiërende middelen (+ 4,5 mio DDD C10) en van middelen aangrijpend op 
het renine-angiotensinesysteem (+ 3,2 mio DDD C09), terwijl dat van calciumantagonisten vermindert (- 1,8 mio DDD C08), alsook dat 
van diuretica (- 2,6 mio DDD C03) en cardiaca (- 5,8 mio DDD C01). 

D daling van de uitgaven, stijging van de volumes. 

G De globale dalingen stemmen grosso modo overeen met de dalingen in G03 (geslachtshormonen en modulatoren van het genitale 

stelsel), met vooral een sterke daling van het aantal DDD (- 4 mio DDD, i.e. – 18%) in G03HB (cyproteron met oestrogenen) die wordt 
verklaard door de aanbevelingen van het BCFI volgens dewelke de associatie van cyproteron met ethinylestradiol (Claudia®, Daphne®, 
Diane®, …) moet voorbehouden worden voor de behandeling van matig ernstige tot ernstige androgeenafhankelijke acne weerstandig 
aan lokale behandeling of systemische antibiotische behandeling, en voor de behandeling van hirsutisme, dit bij vrouwen in de 
vruchtbare leeftijd en enkel binnen het kader van deze indicaties als anticonceptivum kan worden gebruikt. 

H daling van de uitgaven, stijging van de volumes (cf. analyse in de IPhEB Monthly van juni, met de data tot en met maart). 

J De dalingen concentreren zich vooral binnen de antibiotica (J01) en de antimycotica (J02) met - € 7,4 CI (-5,7%), - € 3 mio CP (-9,2%), 
- 7,6 mio DDD (-6,1%), - 643.000 NB (-5,8%). 

L De zeer belangrijke stijgingen, vooral van de RIZIV-uitgaven, binnen de immunosuppressiva (L04) (+ € 22 mio CI) worden gedeeltelijk 
gecompenseerd door dalingen binnen de immunostimulantia (- € 4,4 mio CI L03) en in de endocriene therapie (- € 2,7 mio CI L02). 

M Ondanks de daling van alle parameters in de klasse M01 van de AINS die het meeste doorweegt in kosten en volumes, zijn de totale 
RIZIV-uitgaven in de klasse M gestegen, vooral door een stijging met € 6 mio voor één enkele, specialiteit, namelijk Xgeva® (M05BX04 
– denosumab), een humaan monoklonaal antilichaam dat de botresorptie vermindert door blokkeren van de osteoclastenactiviteit. 

N daling van de uitgaven, stijging van de volumes, vooral binnen de psychoanaleptica (N06) en de analgetica (N02). 

P Stijging voor alle parameters (maar deze klasse vertegenwoordigt minder dan 1% van de uitgaven of van het verbruik). 

R daling van de uitgaven, stijging van de volumes.  Vooral de uitgaven voor middelen voor obstructieve aandoeningen van de luchtwegen 
(- € 1,1 mio CI R03) zijn gedaald en het verbruik steeg het sterkst in de klasse van de antihistaminica (+ 10,2 mio DDD R06). 

S daling van de uitgaven, stijging van de volumes, cf. ZOOM die volgt. 

V In deze klasse zien we nog steeds, zij het stilaan in mindere mate, de effecten van de nieuwe reglementering voor zuurstoftherapie aan 
huis, die in juli 2012 van kracht werd. 

  

ZOOM op de veranderingen in de klasse S 
 
De terugbetaalde geneesmiddelen van de klasse S « zintuiglijke organen » bevatten hoofdzakelijk middelen voor oogheelkundig gebruik 
(S01), maar ook oog- en oorheelkundige middelen (S03).  De eerste grafieken geven de evolutie weer van de RIZIV-uitgaven (CI) en van 
het verbruik (DDD) per jaar, vanaf 2008, met onderscheid van de ATC deelklassen ATC op niveau 3, volgens de legende in de tabel.   
 

In de grafieken staan rechts van de jaardata staafjes met de gegevens van de 
jongste 12 maanden (juli 2013 – juni 2014), en van de 12 er aan 
voorafgaande maanden (juli 2012 – juni 2013), zodat dezelfde vergelijkingen 
mogelijk zijn als in de « Veranderingen in de ATC hoofdklassen » hierboven.  
 
Op dit ogenblik vertegenwoordigt de klasse 8,5% van de CI (cost insurance), 
8,8% van het verbruik (DDD), 11,1% van het aantal verpakkingen, en 16,0% 
van de CP (cost patient).  Omdat de specialiteiten van de klasse S relatief 
goedkoop zijn, zijn de remgeldbedragen veelal lager dan de « plafonds », en 
maken ze dus een groter deel uit van de totale kost. 
 

In tegenstelling tot wat we zagen in de ZOOMs op de klassen L (januaridata 2014) en H (maartdata 2014), zijn er hier geen grote 
verschillen tussen het belang van de klassen in de uitgaven en dat in het verbruik.  Maar we zien wel dat, globaal gezien, de uitgaven sterk 
gedaald zijn vanaf 2012, en dat het verbruik aanzienlijk toenam tijdens de jongste 12 maanden.  De klasse S01E is duidelijk de 

belangrijkste deelklasse, en het is daar dat de uitgaven het sterkst daalden.  We gaan daar verder gedetailleerder op in. 
 
 
 

S01A antimicrobiële middelen 

S01B anti-inflammatoire middelen 

S01C anti-inflammatoire met  antimicrobiële middelen 

S01E anti-glaucoommiddelen en miotica 

S01L middelen bij  vasculaire aandoeningen van het oog 

S03A antimicrobiële middelen 

S03C corticosteroïden met antimicrobiële middelen 
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De toename in 2010 van de CI binnen de « kleine » klassen met goedkope specialiteiten zijn het gevolg van de veranderingen in de 

prijsstructuur, nadat 80% van de vergoeding van de apothekers werd losgekoppeld van de prijs en daardoor goedkopen geneesmiddelen 
duurder werden en dure geneesmiddelen goedkoper.  De afname van het aantal DDD in S01A (blauw) in 2009 komt door het stoppen van 
de terugbetaling van fusidinezuur (S01AA13 – Fusithalmic®).  De klasse S01L is niet zichtbaar in de grafieken, maar is wel aanwezig in de 
gegevens met de specialiteit Visudyne® (S01LA01 – verteporfine).  Deze mag enkel toegediend worden door oftalmologen die ervaring 
hebben met de behandeling van patiënten met leeftijdsgebonden maculadegeneratie of pathologische myopie en is uitsluitend bedoeld 
voor intraveneuze infusie.  Afleveringen in de publieke officinas zijn dus zeldzaam. 

 
De klasse S01E bevat 5 deelklassen (cf. tabel), waarvan S01ED en S01EE de 
belangrijkste zijn.  Binnen de hele klasse S01E, vertegenwoordigen deze 
twee deelklassen op dit ogenblik 88% van de RIZIV-uitgaven, 90% van de 
DDD, 82% van de verpakkingen en 86% van het remgeld.  Als we kijken 
naar de evolutie dan valt onmiddellijk op dat de grote veranderingen zich 
situeren in de uitgaven, met grote dalingen binnen S01EE in 2012 en binnen 
S01ED in 2013. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
In de taarten die volgen bekijken we wat meer in detail de recente veranderingen binnen de klasse S01E (anti-glaucoommiddelen en 
miotica).  Deze taarten geven de verdeling weer van de RIZIV-uitgaven en van het verbruik (in DDD) voor de jaren 2011, 2012, 2013 en 
voor de meest recente 12 maanden.  De klassen S01EA, S01EB en S01C zijn samen gevoegd, terwijl de klassen van de betablokkers 
(S01ED) en van de prostaglandineanalogen (S01EE), met de belangrijkste geneesmiddelen van de klasse S, onderverdeeld zijn.  
 
Binnen de betablokkers is timolol het belangrijkste actief bestanddeel.  Het wordt alleen gebruikt, of in combinatie met andere producten 
(timolol combi), vooral met latanoprost, het meest voorgeschreven prostaglandineanalogon.  Na de komst van generieken, zijn de uitgaven 
voor timolol gecombineerd met latanoprost gedaald van € 8,4 mio in 2012 tot € 6,5 mio in 2013, ondanks een stijging van het verbruik.   
 
De komst van generieken van latanoprost alleen heeft trouwens in 2012 een nog groter effect gehad, wanneer de uitgaven gedaald zijn 
van € 9,6 mio in 2011 tot € 5,0 mio in 2012, voor een quasi constant verbruik.  In de klasse van de prostaglandineanaloen, stellen we 
verder ook vast dat het aandeel van de « andere » substanties jaar na jaar toeneemt, zowel in uitgaven als in aantal DDD.  Het gaat hier 
om de substanties bimatoprost en travoprost. 
 
 
 

S01EA sympathomimetica bij glaucoom 

S01EB parasympathomimetica 

S01EC koolzuuranhydraseremmers 

S01ED beta-blokkers 

S01EE prostaglandineanalogen 
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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 tweede kwartaal van 2014, volledig. 
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