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  «IPhEB-Monthly» Gegevens juli 2014 (publicatie oktober 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 2.696,790 536,089 3.213,187 109,316 4.759,548 12,856 11,7% 12,275 11,2% 5,920 8,7% 6,605 5,9% 

2011 2.749,429 520,464 3.243,491 109,216 4.870,855 13,586 12,4% 11,897 10,9% 7,131 10,3% 7,934 7,1% 

2012 2.696,750 516,090 3.184,190 109,864 5.017,308 13,213 12,1% 12,314 11,2% 8,075 11,8% 8,885 8,0% 

2013 2.636,827 499,327 3.105,084 109,223 5.106,657 12,915 11,9% 12,361 11,3% 7,681 11,1% 8,379 7,7% 

2014 2.633,958 488,206 3.094,998 108,931 5.228,106 12,914 11,9% 11,556 10,6% 8,751 12,5% 9,490 8,7% 

2014/2013 -0,11% -2,23% -0,32% -0,27% 2,38% -0,01% 0,26% -6,51%   13,93%   13,26%   

2013/2012 -2,22% -3,25% -2,48% -0,58% 1,78% -2,25%   0,39%   -4,87%   -5,69%   

2012/2011 -1,92% -0,84% -1,83% 0,59% 3,01% -2,74%   3,50%   13,23%   11,98%   

2011/2010 1,95% -2,91% 0,94% -0,09% 2,34% 5,68%   -3,08%   20,46%   20,12%   

201308 199,761 36,627 234,194 8,041 394,977 0,894 11,1% 0,843 10,5% 0,635 11,6% 0,590 7,9% 

201309 210,645 39,916 247,917 8,768 410,638 0,998 11,4% 1,109 12,7% 0,734 12,2% 0,662 8,4% 

201310 241,525 49,018 286,655 10,569 462,158 1,158 11,0% 1,923 18,2% 0,880 12,3% 0,756 8,3% 

201311 216,899 41,404 255,459 9,110 420,355 1,096 12,1% 1,198 13,2% 0,776 12,4% 0,699 8,5% 

201312 224,434 41,294 263,145 9,219 428,200 1,193 13,0% 0,959 10,4% 0,745 12,6% 0,804 8,7% 

201401 223,797 41,730 263,317 9,361 446,603 1,102 11,8% 0,892 9,6% 0,757 12,6% 0,816 8,7% 

201402 205,934 38,203 242,083 8,642 406,628 1,015 11,8% 0,806 9,4% 0,720 12,7% 0,772 9,0% 

201403 216,921 40,332 255,044 9,057 428,048 1,062 11,8% 0,844 9,4% 0,744 12,6% 0,795 8,8% 

201404 218,766 40,828 257,475 9,064 436,274 1,065 11,8% 0,847 9,4% 0,726 12,3% 0,773 8,6% 

201405 220,275 40,801 258,933 9,074 442,804 1,062 11,7% 0,854 9,4% 0,739 12,5% 0,793 8,8% 

201406 221,555 40,274 259,696 8,970 439,314 1,037 11,6% 0,864 9,7% 0,721 12,4% 0,775 8,7% 

201407 216,235 38,473 252,658 8,614 425,976 0,974 11,3% 0,848 9,8% 0,680 12,2% 0,726 8,4% 

 
Deze grafieken stellen de evolutie voor van het verbruik (gemeten in DDD), 
van het volume (in NB, aantal verpakkingen) en van de gemiddelde 
verpakkingsomvang (in DDD/NB, onderaan), per lopend jaar, vanaf 2008 tot 
de 12 meest recente maanden waarvoor gegevens beschikbaar zijn (augustus 
2013  – juli 2014).   
 
Bovenaan zien we dat tot in 2009, het volume (NB – in het oranje – geijkt op 
de rechter verticale as) en het verbruik (DDD – in het blauw – geijkt op de 
linker verticale as) vrij parallel evolueerde, maar dat in 2010 het volume 
bruusk daalde, terwijl het verbruik bleef toenemen.  Sindsdien heeft het 
volume eerst wat geschommeld, maar de jongste jaren wordt de dalende 
trend van het volume alleen maar bevestigd, en blijft de consumptie groeien.   
 
Deze toename wordt vooral verklaard door de toename van het aantal 
chronische behandelingen, wat zich uit in een groeiend aantal 3-maand-

verpakkingen, en dus op evidente wijze resulteert in de stijgende gemiddelde 
verpakkingsomvang, die te zien is in de grafiek onderaan. 
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Veranderingen in de ATC hoofdklassen 

 
Deze taarten geven de verdeling weer over de ATC-hoofdklassen (augustus 2013 – juli 2014).  Voor elk van de parameters zijn de vijf 
meest belangrijke klassen weergegeven.  In vergelijking met vorige maand is het aanschijn van deze taarten weinig veranderd. 

 

 

 
 
 
 

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 in de therapeutische hoofdklassen, over een periode van 12 maanden.  
Ze vergelijken de meest recente 12 maanden (augustus 2013 tot juli 2014) met de 12 maanden daarvoor (augustus 2012 tot juli 2013).  
Voor het geheel van de geneesmiddelen, zien we een daling van de uitgaven, CI (- € 33,8 mio) en CP (- € 18,1 mio), en van het aantal 
verpakkingen, NB (-1,5 mio), maar ook een toename van het aantal DDD (+ 51 mio).  Als we deze grafieken vergelijken met die van de 
vorige maand, dan zien we weinig verschillen.  De dalingen (CI, CP, NB) zijn wel iets belangrijker, en de groei van het verbruik (DDD) is 

iets minder sterk.  De grootste daling van de uitgaven (CI – CP) situeert zich in de klasse C van de cardiovasculaire geneesmiddelen, en 
het aantal verpakkingen daalde het sterkst in de klassen C en J (anti-microbiële middelen).  In de klasse J gaat het bijna exclusief om een 
daling binnen de antibiotica (J01), waar zowel het aantal verpakkingen als het aantal DDD de jongste 12 maanden met 6,3% daalde.  In 
de klasse C, zijn er dalingen binnen de hypolipemiërende middelen (C10 – statines), en in alle klassen met geneesmiddelen voor de 
behandeling van hypertensie.  De RIZIV-kost (CI) nam het meeste af in C10 (- € 25,1 mio, - 12,3%) en in C09 (middelen aangrijpend op 
het renine-angiotensinesysteem, - € 13,6 mio, - 8,1%).  Het remgeld (CP) daalde het meest binnen de bêta-blokkers (C07, - € 1,8 mio, - 
8,3%), de calciumantagonisten (C08, - € 1,7 mio, - 12,4%) en de hypolipemiërende middelen (C10, - € 2,8 mio, - 6,4%). De grootste 
volumedalingen vinden we terug bij de bêta-blokkers (C07, - 181.000, - 2,5%) en de calciumantagonisten (C08, - 159.000, - 5,8%). 
  

ZOOM op de « contraceptie jongeren » 
 
Precies 5 jaar geleden, in de IPhEB Monthly met de gegevens van juli 2009 (gepubliceerd in oktober 2009), maakten we de toenmalige 
balans op van de « contraceptie jongeren», die in mei 2004 van start ging.  Inderdaad, op 24 maart 2004 werd een Koninklijk Besluit 
uitgevaardigd tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten in het kader van een 
experimentele financiering van contraceptiva voor jongeren voor de jaren 2004, 2005 en 2006.  Dit besluit moest zo snel mogelijk in 
werking treden “om de strijd tegen de ongewenste zwangerschappen bij de jongeren via een betere toegang tot voorbehoedsmiddelen te 
bewerkstelligen en de preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen zo vlug mogelijk te verbeteren” (zoals in de tekst van het 
besluit wordt gepreciseerd).   
 
In Art. 4 van dat KB, dat op 29 maart 2004 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd stond dat de tegemoetkoming voor de periode 
2004-2006 werd vastgesteld op een jaarlijkse begrotingsenveloppe van maximum 4.733.100 euro.  Het gaat hierbij om een specifieke 
tegemoetkoming in de kosten van de aankoop van contraceptieve middelen door vrouwen tot en met de leeftijd van 20 jaar, bovenop de 
tegemoetkoming die binnen de verplichte verzekering is voorzien, zoals gepreciseerd in een lijst in bijlage bij dit KB.  Deze experimentele 
financiering van de « contraceptie jongeren » is daarna verlengd geworden en in latere besluiten werd het budget dan vastgelegd op 
6.204.000 euro voor de jaren 2007, 2008 et 2009, op 8.319.000 euro voor 2010, op 8.982.000 euro voor 2011 en op 9.313.000 euro voor 
de jaren 2012 en 2013. 

 
Sinds 1 oktober 2013 is een nieuwe regelgeving van toepassing (het Koninklijk Besluit van 16-09-2013 ter vaststelling van een specifieke 
tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 21 jaar).  Door dit besluit wordt de financiering structureel en 
vervangt ze aldus de experimentele vorm van financiering, die geregeld werd via een jaarlijks te vernieuwen overeenkomst.   De nieuwe 
specifieke tegemoetkoming bedraagt 3 euro per maand dat het contraceptivum bescherming biedt. Deze tegemoetkoming hangt dus niet 
langer af van de prijs van het contraceptivum, noch van het statuut van de jonge vrouw.  
 
Als we deze budgetaire enveloppes vergelijken met de RIZIV-uitgaven (CI) die in de Ifstat-database werden geregistreerd, dan leidt dat tot 
de eerste grafiek. De gegevens voor 2014 zijn gebaseerd op de gegevens tot en met  juli.  Om een schatting te maken voor het volledige 
jaar, hebben we een extrapolatie gemaakt op basis van het historisch gemiddelde van de eerste 7 maanden in het jaartotaal . En omdat 
het experiment in mei 2004 van start ging, hebben we een soortgelijke aanpak toegepast om een jaartotaal te bepalen voor 2004.  
 
We zien dat in de beginperiode (2004-2007) de uitgaven de in de enveloppes vastgestelde bedragen overschreden.   
 

De verhoging van het budget in 2007 kwam op dat 
ogenblik overeen met de uitgaven, maar daarna 
(2008-2009) waren de uitgaven opnieuw hoger dan 
het budget en dat heeft geleid tot een realistische 
verhoging van het budget in 2010.  En sindsdien 
heeft de wetgever jaarlijks verhogingen van het 
budget voorzien.  Maar ondertussen zijn die niet 
nodig gebleken : de uitgaven zijn immers gedaald. 
Om dit te verklaren, hebben we een tweede grafiek 
gemaakt met de jaarlijkse uitgaven (in het groen, 
geijkt op de linker verticale as) en het aantal 
begunstigden (users – in het oranje, geijkt op de 
rechter verticale as).  Voor contraceptie gaan we er 

van uit dat het aantal begunstigden overeen komt 
met het aantal DDD per dag. We zien dat, zoals de 
uitgaven, het aantal begunstigden toenam, van 
144.000 in 2004 tot 190.000 in 2009.  Vanaf 2010, 
lopen de evoluties echter uiteen.   Het aantal 
begunstigden stijgt in 2010 en 2011.  Vervolgens 
zien we een lichte daling, maar we voorzien dat dit 
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jaar opnieuw het niveau van 2011 zal worden 
bereikt 2011 (218.00 begunstigden). 
 
Tegenover deze evolutie van het aantal 
begunstigden, staat een daling van de uitgaven in 

2011, in 2012 en in 2013.  En blijkbaar zullen we 
dit jaar eindigen met een bedrag van 6,6 miljoen 
euro, zoals in 2013.  We zien dus dat de 
tussenkomst per begunstigde gedaald is.  De derde 
grafiek illustreert dit.  We hebben in die grafiek de 
globale uitgaven voor “contraceptie jongeren” (CI), 
vervangen door de gemiddelde jaarlijkse 
tussenkomst per begunstigde (CI/user).  En we 
zien dat in de beginjaren dit bedrag schommelde 
rond € 37, om daarna toe te nemen tot € 40 in 
2010.  Daarna is dat bedrag gaan afnemen en voor 
dit jaar wordt het geraamd op ongeveer € 31.   
 
Dit is niet verwonderlijk, gezien het feit dat 
contraceptiva de jongste jaren goedkoper werden 
en dat de tussenkomst « jongeren » tot in oktober 
2013, afhing van de prijs van de afgeleverde 
specialiteit.  Maar vermits de tussenkomst nu 
vastgelegd is op 3 euro per maand (cyclus) dat het 
contraceptivum bescherming biedt – wat neerkomt 
op € 39 per begunstigde en per jaar – zou deze 
evolutie wel kunnen veranderen.  En dan zouden 
de uitgaven, die nu deel uitmaken van het budget 
farmaceutische specialiteiten, evolueren zoals het 
aantal begunstigden.  Wordt vervolgd ! 
 
Wanneer we nu al deze evoluties bekijken, dan is 
er één vraag die zich natuurlijkerwijs opdringt : in 

welke mate heeft het experiment “contraceptie 
jongeren”  dat nu al ruim 10 jaar loopt, zijn doel 
bereikt ?  Uit de gegevens in de Ifstat-database 
kunnen we dat antwoord niet afleiden, en dus zijn 
we gaan zoeken naar bijkomende elementen van 
informatie op het “wereldwijde web”. 
 
De eerste zoektocht is gegaan naar de mate waarin 
de doelpopulatie is bereikt.  Het is evident dat we 
niet moeten kijken naar de hele vrouwelijke 
bevolking beneden de 21 jaar.  Het leek ons 
redelijk om het aantal begunstigden te vergelijken 
met het aantal vrouwen van 15 jaar of meer, en 

jonger dan 21 jaar.  De derde grafiek op deze 
bladzijde laat zien dat ten opzichte van deze 
populatie het aantal begunstigden flink is 
toegenomen in de loop van de periode waarin de 
« contraceptie jongeren » effectief was.  In het 
begin kwam het aantal begunstigden overeen met 
40 % van deze populatie.  Nu is dat bijna 60%. 
 
Door een betere toegang tot  contraceptiva wou de 
overheid de strijd aanbinden tegen ongewenste 
zwangerschappen bij jongeren.  Het is niet evident 
om hieromtrent informatie te vinden.  We hebben 
gegevens gevonden over de evolutie van het aantal 
abortussen bij jongeren, en ook over het aantal 

geboorten.  Deze gegevens zijn beschikbaar voor 
leeftijdsgroepen in schijven van 5 jaar  (…, 10-14, 
15-19, …, en daarom hebben we gekeken naar de 

bevolking onder de 20 jaar.  De grafieken op de volgende bladzijde vatten de informatie samen, voor de geanalyseerde periode. 
 

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


- - 5 –– IFEB asbl– Archimedesstraat 11 – 1000 Brussel – info@ipheb.be – www.ifeb.be – 

Tel +32 2 285 42 26  -  Fax +32 2 285 42 25    -    oktober 2014 
 

De eerste grafiek geeft de absolute data weer.  Het 
aantal geboorten, in het paars, is zichtbaar gedaald 
in 2010, en dat leidt, op basis van de beschikbare 
gegevens, tot een licht neerwaartse trend.  Kijken 
we naar het aantal abortussen (in het geel) bij 

jongeren onder de 20 jaar, dan blijkt dat na 2004 
(start CJ) hoger te zijn dan in 2000 of 2001 en op 
basis van de beschikbare informatie zou het eerder 
in stijgende lijn gaan.  Zoals de gegevens zich op 
dit ogenblik aandienen, lijkt het er op dat het 
aantal abortussen bij jongeren momenteel quasi 
even hoog zou zijn als het aantal geboorten. En als 
we kijken naar de som van geboorten en 
abortussen (in het rood), dan zien we weer het 
effect van de daling van het aantal geboorten in 
2010, maar over het geheel van de periode zou de 
trend toch eerder stijgend zijn.  
 
De tweede grafiek stelt de percentages voor van de 
abortussen of geboorten bij jongeren beneden de 
20 jaar in het geheel van de abortussen of 
geboorten.  We zien dat de abortussen bij jongeren 
(gele stippellijn) een vrij groot percentage 
uitmaken van het totale aantal abortussen : 15% in 
2007, 13,6% in 2011.  Als dit percentage daalt, 
terwijl het aantal eerder toeneemt, dan betekent 
dit dat het aantal abortussen in de ganse populatie 
stijgt, en dat het meer toeneemt bij vrouwen van 
20 jaar of ouder, dan bij jongeren onder de 20 
jaar. 
 
De geboorten bij jongeren onder de 20 jaar 
vertegenwoordigen slechts een klein percentage 

(3% in 2000, 2,3% in 2010) van het totale aantal 
geboorten.  Inderdaad.  Zelfs al zien we dat er bij 
de jongeren quasi even veel abortussen zijn als 
geboorten, zijn er binnen het geheel van de 
populatie veel meer geboorten (6,76 geboorten 
voor 1 abortus in 2010). 
 
Om een ongewenste zwangerschap te vermijden 
kan je ook je toevlucht nemen tot de de morning 

afterpil, en daarvoor is ook een tussenkomst voorzien in het kader van « contraceptie jongeren ».  In de Ifstat-data zien we dat de 
morning afterpil slechts 0,2% vertegenwoordigt van de verpakkingen waarvoor er een tussenkomst is in het kader van “contraceptie 
jongeren”.  Dat is te verstaan, want deze gegevens hebben enkel betrekking op voorgeschreven geneesmiddelen. In de meeste gevallen 
wordt de morning afterpil in de apotheek afgeleverd zonder voorschrift, en dus buiten het derde betalersysteem,  en wordt ze eventueel a 

posteriori terugbetaald.   
 
Bekijken we al deze informatie, dan is het niet simpel om uit te maken in hoever « contraceptie jongeren » beantwoordt aan de gestelde 
doelstellingen. 
 
(Bronnen geraadpleegd voor demografische gegevens en gegevens over het aantal geboorten en abortussen : 
http://www.jongereninfolife.be/site/voorlichting/scriptiepakket/item/107-statistische-gegevens-aantal-abortussen-in-belgië.html  -  het 
verslag van de Nationale Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (verslag ten 
behoeve van het Parlement : 1 januari 2010 — 31 december 2011), alsook Statbel) 
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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 derde kwartaal van 2014, onvolledig 
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