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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 2.626,544 445,983 3.061,020 100,773 242,833 5.194,296 9,022 9,0% 14,498 5,1% 

2017/2016 -1,9% -4,3% -1,2% -4,2% 10,3% -3,1% -0,3%  45,6%   

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

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% 

201703 234,835 38,947 270,958 8,982 20,393 470,116 0,751 9,0% 1,116 5,7% 

201704 203,968 34,342 235,589 7,731 20,492 402,472 0,630 8,7% 1,078 5,5% 

201705 223,776 40,488 261,466 8,674 20,096 451,951 0,753 8,7% 1,234 5,7% 

201706 232,331 40,516 271,905 8,753 19,967 460,706 0,739 8,5% 1,360 6,3% 

 
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). Het systeem van « tarifering per eenheid » ging van start in april 2015, maar werd pas in maart 2016 volledig ingevoerd. 
 
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  
 

 
De grafieken tonen de verdeling van de afgeleverde terugbetaalde geneesmiddelen uitgedrukt in RIZIV-uitgaven (CI – Cost Insurance), 
remgeld (CP – Cost Patient), aantal afgeleverde verpakkingen (NB - NumBer), aantal per eenheid getarifeerde pillen in de rusthuizen (NU – 
Number of Units) en aantal DDD in het laatste beschikbare jaar (juli 2016 – juni 2017). Telkens worden alle hoofdklassen die minstens 
10% uitmaken getoond, met een minumum van vijf klassen. 
Daarnaast kan u hieronder vinden hoe het verbruik van de ATC-hoofdklassen in de tijd evolueerde. De klassen D, P, S en V werden buiten 
beschouwing gelaten vanwege hun erg beperkte belang. De waarde voor 2017 is een voorspelling op basis van de eerste zes maanden van 
het jaar. 

 
 

 

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 
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Zoom op de klasse A 

De therapeutische hoofdklasse A bevat de geneesmiddelen voor maagdarmkanaal en stofwisseling. Op de vorige pagina’s zagen we reeds 
dat deze klasse een belangrijke klasse is. In DDD uitgedrukt is ze, na de cardio-geneesmiddelen van klasse C, de belangrijkste met 14% 
van alle terugbetaalde afleveringen. Ook voor de andere veranderlijken zit ze minstens in de top 4. Binnen de klasse A domineren twee 
groepen van geneesmiddelen: de protonpompinhibitoren (A02BC) en de antidiabetica (A10). Hieronder kan u de maandelijkse evolutie van 
de terugbetaalde afleveringen in deze klasse zien. We hebben dit uitgedrukt in DDD, aantal verpakkingen (NB) en publieksprijs (PP). 
 

 

 

 
Zowel voor protonpompinhibitoren als voor antidiabetica zien we een globaal stijgend verbruik. Bij de antidiabetica ziet dat het er op het 
eerste gezicht een erg gelijkmatige toename uit. Bij de protonpompinhibitoren springen direct twee events in het oog: een eerste in 2005 

en een twee erg recent, in 2017. 
Voor beide groepen kijken we hieronder apart wat meer in detail. 
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Protonpompinhibitoren 
De globale trend van het verbruik van PPI’s is stijgend, maar deze stijging is niet gelijk verdeeld over alle verschillende actieve 
bestanddelen. Hieronder ziet u de hoeveelheid terugbetaalde afleveringen, uitgedrukt in DDD, voor de verschillende actieve bestanddelen. 
Momenteel bestaan in ons land deze bestanddelen: omeprazol (A02BC01), pantoprazol (A02BC02), lansoprazol (A02BC03), rabeprazol 

(A02BC04) en esomeprasol (A02BC05). 
 

 
We zien duidelijk dat omeprazol en pantoprazol de dominante bestanddelen zijn. Interessant is dat wat op het eerste gezicht een lineaire 
stijging tussen 2006 en 2016 lijkt, een switch tussen twee actieve bestanddelen verbergt. Tot 2009 komt de toename in het verbruik van 
PPI’s bijna volledig voor rekening van omeprazol (A02BC01). Daarna kalft dit verbruik echter af. Vanaf 2009 begint pantoprazol op te 
komen. Het verbruikt stijgt lineair tot 2016. Dit zorgt ervoor dat in de loop van 2013 het verbruik van pantoprazol dit van omeprazol 
inhaalde. 
 
In het verbruik van de (terugbetaalde) protonpompinhibitoren (PPI’s) zien we twee erg duidelijke events. Het zal u waarschijnlijk niet 
verwonderen dat we voor beiden de oorzaak bij besparingsmaatregelen van de overheid moeten zoeken. Een eerste vindt plaats in 2005 
wanneer alle veranderlijken erg abrupt dalen naar ongeveer het niveau van 2002. In 2005 zagen we een heel pak maatregelen in de 
referentieterugbetaling en de kiwi voor simvastatine en amlodipine. We zien dat deze onder andere voor een scherpe daling bij de PPI’s en 
in het bijzonder omeprazol hebben gezorgd. 
Zo mogelijk nog spectaculairder is de plotse piek die zich recent voordeed. Dit heeft te maken met de maatregelen die ingingen op 1 april 
2017. Op die dag verhuisden de PPI’s van categorie B naar categorie C. Tegelijkertijd werden de grote verpakkingen (meer dan 60 
eenheden) van de hogere dosissen overgeheveld van hoofdstuk II naar hoofdstuk IV. Dit betekent dat ze enkel nog terugbetaald worden 
voor de patiënten die voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk IV. Hier zijn enerzijds dit patiënten met het syndroom van Zollinger-Ellison 
en anderzijds de nabehandeling van radiofrequentie-ablatie van de slokdarmmucosa voor Barrett-mucosa. De aankondiging van deze 
maatregelen gebeurde reeds eind 2016, waarna de afleveringen wild begonnen te schommelen. We bekijken dit verder in detail. 
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De grafiek hierboven toont wat er gebeurde tijdens de laatste maanden. We zien het aantal afgeleverde verpakkingen opgesplitst naar het 
aantal eenheden dat in een verpakking zit. De grote verpakkingen komen voor in 84, 98, 100 en 112 eenheden. Voor de duidelijkheid zijn 
deze allen samengenomen. 
Binnen de grote verpakkingen zien we een spectaculaire stijging in november en december 2016. Dit is de periode dat de maatregel werd 
aangekondigd en hierover enige commotie ontstond in de pers. Dat heeft vele mensen ertoe gebracht om de grote verpakkingen te gaan 
hamsteren. Ondanks dat op dat moment nog niets veranderd was. Bij het ingaan van de maatregel op 1 april zien we heel logisch een 
scherpe daling in het aantal afgeleverde terugbetaalde grote verpakkingen. Het lijkt erop dat dit aantal ongeveer halveert. Tegelijkertijd 
zien we een scherpe stijging bij de verpakkingen van 56 eenheden. Het blijft een beetje koffiedik kijken op welk niveau de waarden zich 
zullen stabiliseren, maar de eerste indruk is dat voor elke grote verpakking (84 of meer eenheden) die minder wordt afgeleverd er een 
extra verpakking van 56 eenheden wordt afgeleverd. 
De kleine verpakkingen van 14 en 28 eenheden trekken zich van het hele gebeuren totaal niks aan en blijven stabiel. Het plaatje van de 
grafiek hierboven zien we optreden voor omeprasol (A02BC01), pantoprazol (A02BC02) en lansoprazol (A02BC03). Bij rabeprazol 
(A02BC04) zien we geen effect. Wat heel logisch is aangezien daarvoor geen grote verpakkingen op de markt zijn. Een wat vreemde eend 
in de bijt is esomeprazol (A02BC05). Deze bleven terugbetaald in hoofdstuk II. We zien dan ook niet de switch tussen grote en middelgrote 
verpakkingen. Ironisch genoeg heeft de aankondiging van de maatregelen er wel voor gezorgd dat het aantal afleveringen van grote 
verpakkingen piekte op het einde 2016 (grafiek hieronder). 

 
Om de analyses van de PPI’s af te ronden grijpen we nog even terug naar de evoluties op lange termijn. We zagen daar dat het verbruik 
zowel in DDD als in aantal afleveringen (NB) uitgedrukt min of meer lineair steeg. Voor de totale publieksprijs (PP) was dit echter niet het 
geval. De verklaring hiervoor is duidelijk wanneer we kijken naar de gemiddelde prijs per verpakking van de actieve bestanddelen. 

 
Voor elk van de actieve bestanddelen zien we een of meerdere plotse dalingen van de gemiddelde prijs van een DDD. De verticale 
stippellijnen geven aan wanneer voor het eerst generieken van het betreffende actieve bestanddeel geregistreerd werden. De verklaring 
voor de diverse dalingen moeten we duidelijk niet al te ver zoeken. Deze hangen dikwijls samen met de introductie van de specialiteit in de 
referentieterugbetaling. We weten inderdaad dat als algemene regel de vergoedingsbasis verplicht met 32.5% moest worden verlaagd en 
sinds april 2016 met meer dan 50%.  
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De trendbreuken die we op pagina 3 in de PP van de gehele klasse zagen, worden veroorzaakt door deze sterke prijsdalingen. Als 
voorbeeld zien we dat de opname van pantoprazol in de referentieterugbetaling op 1 april 2009 de stijgende trend in een dalende omzette.  

 

Antidiabetica 
Bij de behandeling van diabetes worden vele verschillende actieve bestanddelen gebruikt. De belangrijkste groepen worden samengevat in 
de tabel hieronder. 

ATC Naam 

A10A Insuline 
A10BA02 Metformine 
A10BB Sulfonylurea 
A10BG Thiazolidinedione 
A10BH Dipeptidyl peptidase 4 (DDP-4) inhibitoren 
A10BJ Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analogen 
A10BK Sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitoren 
A10BX02 Repaglinide 

 
Typisch bij type 2 diabetes wordt een patiënt geïnitieerd met metformine. Bij verergering van de symptomen schakelt de patiënt over op 
een bitherapie van metformine en een ander bestanddeel uit A10B. Daarna kan nog overgeschakeld worden naar een tritherapie waarbij 
nog een extra bestanddeel uit A10B wordt toegevoegd om te eindigen bij injecties van insuline (A10A). 

 
Laat ons even kijken naar de trends op lange termijn. In eerste instantie kijken we daarvoor enkel naar insuline (A10A), metformine 
(A10BA02) en sulfonylurea (A10BB) omdat deze reeds het langst op de markt zijn. Alle anderen plaatsen we momenteel in een categorie 
“Other”. Hieronder staan de evoluties uitgedrukt in enerzijds DDD en anderzijds publieksprijs (PP). Antidiabetica zitten in 
terugbetalingscategorie A. Dat betekent dat de we met de evolutie van de publieksprijs ook de evolutie van de RIZIV-uitgaven kennen. 

 

 

 
 
Interessant is hoe elk van de groepen zich anders gedraagt. Zowel voor metformine als voor insuline zien we een duidelijk stijgend 
verbruik. Hoewel het verbruik van metformine sterker stijgt dan het verbruik van insuline zien we dat in de kosten metformine behoorlijk  
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stabiel blijft, terwijl die voor insuline evenredig met het verbruik stijgen. Dit impliceert dat de prijs per DDD van insuline stabiel blijft, terwijl 
die van metformine sterk genoeg daalt om de invloed het gestegen verbruik op de uitgaven teniet te doen.  
Belangrijk is het stijgend verbruik binnen de groep “Other”. Deze bekijken we hierna in detail. Hierin zitten de tweede en derde lijn 
behandelingen die in recentere jaren beschikbaar zijn geworden 
 

 

 

 
Initieel ging het om repaglinide en thiazolididedione die aan het begin van de eeuw op de markt kwamen. In 2008 kwamen vervolgens de 
GLP-1 agonisten en DPP-4 inhibitoren. Sindsdien zien we daarin een groeiende trend die voor DPP-4 inhibitoren begint af te vlakken. Voor 
GLP-1 agonisten is van een eventuele vertraging in de groei nog geen spoor te bespeuren. De opkomst van deze beide groepen luide de 
neergang van thiazolidinedione en repaglinide in. Thiozolidinedione is ondertussen zo goed als helemaal verdwenen. Repaglinide 
daarentegen is nog steeds erg belangrijk. De lage prijs per DDD, die door de komst opname in de referentieterugbetaling in 2012 nog 
verder zakte maakt die ook voor de ziekteverzekering een interessant geneesmiddel. 
Recenter, in 2015, zien we een nieuwe opkomende groep: SGLT2 inhibitoren. De SGLT2 inhibitoren laten nu al een aanzienlijke groei zien, 
toch is momenteel nog koffiedikkijken hoe deze in de toekomst zullen evolueren. Daarnaast zien we hier nog steeds een groep “Other”. Dit 
zijn vaste combinaties van metformine met een ander bestanddeel. We kijken ook nog even welke evoluties we daarin bespeuren.  
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We merken duidelijk dat op dit moment slechts twee vaste combinaties relevant zijn: combinaties met sulfonylurea’ss en combinaties met 
DPP-4 inhibitoren. Daarnaast zijn er ook combinaties met thiazolinediones en SGLT2 inhibitoren beschikbaar, deze zijn onlangs op de markt 
verschenen en hebben op dit moment geen zichtbaar effect. 
De combinaties met sulfonylurea’s zijn iets van het verleden. Sinds ze in juli 2014 van de markt gehaald zijn, zien we ze helemaal niet 
meer. Hun hoogtepunt bereikten ze rond 2008. In 2012 waren ze al achteruitgegaan, waarvan de reden ons onbekend is. 
De enige vaste combinaties van metformine die er nu nog toe doen, zijn die met DPP-4 inhibitoren. Deze kwamen op de markt in 2009 en 
zijn sindsdien blijven groeien. In 2015 versnelde de groei zelfs en het einde hiervan is nog steeds niet in zicht. Het lijkt erop dat de DPP-4 
inhibitoren ook de komende jaar nog de belangrijkste behandeling in de tweede lijn zullen blijven. 
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