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Op elke verticale as, 
heeft het interval 
dat voorgesteld is 
een lengte die 18% 
bedraagt van de 
bovengrens, 
waardoor op de 
figuren de relatieve 
dalingen 
vergelijkbaar zijn . 

  «IPhEB-Monthly» Gegevens augustus 2014 (publicatie november 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 2.625,542 486,669 3.085,441 108,673 5.207,525 12,846 11,9% 11,515 10,6% 8,694 12,5% 9,437 8,7% 

2014/2013 -0,40% -2,54% -0,61% -0,47% 1,98% -0,53% 0,05% -6,85%   13,18%   12,62%   

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%   

201309 210,597 39,916 247,869 8,765 410,635 0,998 11,4% 1,109 12,7% 0,734 12,2% 0,662 8,4% 

201310 241,476 49,018 286,605 10,566 462,156 1,158 11,0% 1,923 18,2% 0,880 12,3% 0,756 8,3% 

201311 216,853 41,404 255,413 9,107 420,352 1,096 12,1% 1,198 13,2% 0,776 12,4% 0,699 8,5% 

201312 224,389 41,294 263,100 9,217 428,198 1,193 13,0% 0,959 10,4% 0,745 12,6% 0,804 8,7% 

201401 223,747 41,730 263,267 9,358 446,601 1,102 11,8% 0,892 9,6% 0,757 12,6% 0,816 8,7% 

201402 205,879 38,203 242,028 8,640 406,626 1,015 11,8% 0,806 9,4% 0,720 12,7% 0,772 9,0% 

201403 216,865 40,332 254,989 9,054 428,045 1,062 11,8% 0,844 9,4% 0,744 12,6% 0,795 8,8% 

201404 218,722 40,828 257,431 9,061 436,272 1,065 11,8% 0,847 9,4% 0,726 12,3% 0,773 8,6% 

201405 220,230 40,801 258,888 9,072 442,802 1,062 11,7% 0,854 9,4% 0,739 12,5% 0,793 8,8% 

201406 221,506 40,274 259,647 8,967 439,311 1,037 11,6% 0,864 9,7% 0,721 12,4% 0,775 8,7% 

201407 216,200 38,473 252,624 8,612 425,975 0,974 11,3% 0,848 9,8% 0,680 12,2% 0,726 8,4% 

201408 196,036 35,382 229,541 7,899 394,426 0,885 11,2% 0,778 9,8% 0,622 12,1% 0,665 8,4% 

 

 

 
 

Deze grafieken geven de evolutie weer van de verzekeringsuitgaven (CI – cost insurance) en van het remgeld (CP – cost patient) per 
verpakking (/NB) of per DDD.  Het zijn telkens de kosten per eenheid per lopende 12 maanden, vertrekkend van de 12 maanden van het 
jaar 2010 en gaande tot de 12 meest recente maanden (september 2013 – augustus 2014).  De CI/NB is gestegen tot in de periode mei 
2011 – april 2012.  De budgetmaatregelen die toen in voege traden (daling van de prijs met 1,95% voor het geheel van de terugbetaalde 
geneesmiddelen, aflevering van een « goedkoopste » voor alle antibiotica, antimicotica, of bij VOS, …) hebben duidelijk effect gehad.  Na 
een jaar is de gemiddelde CI/NB per 12 maanden weer stabiel geworden.  Maar vermits de gemiddelde verpakkingsomvang voortdurend 
stijgt, daalde de CI/DDD al in 2010, en is die daling gaan versnellen als de CI/NB is gaan verminderen.  De CP/NB daalt over de hele 
periode.  En gezien het groeiende aantal DDD per verpakking, daalt de CP/DDD nog sneller : we zien een daling met meer dan 16% sinds 
2010 zodat de gemiddelde CP/DDD nu tot flink onder de 10 eurocent is gezakt. 
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Verandering in de ATC hoofdklassen 

 
Deze taarten geven de verdeling weer over de ATC hoofdklassen (september 2013 – augustus 2014).  Voor elk van de parameters zijn de 

5 belangrijkste klassen voorgesteld.  Van maand tot maand verandert het uitzicht van deze taarten zeer weinig. 

 
In plaats van de wijzigingen te groeperen per parameter, en voor elke parameter uit te splitsen naar de therapeutische hoofdklassen, zoals 
we dat deden in de vorige nummers, kunnen we ook de veranderingen groeperen per hoofdklasse en per klasse kijken naar de 
veranderingen van de verschillende parameters.   
 
Deze voorstelling heeft het voordeel een totaalbeeld te geven van de veranderingen per klasse.  Maar ze heeft ook nadelen.  Vermits voor 
het volume en het remgeld de bedragen of hoeveelheden (absoluut – oranje vlakken) veel kleiner zijn dan de aantallen DDD of de RIZIV 
uitgaven, zijn ze veel minder zichtbaar.  Relatieve veranderingen (procenten, blauwe kaders) lijden niet onder dat euvel.  We beperken ons 
in de volgende tabel tot de voorstelling van de klassen “met commentaar”. 
 

all 
ATC 

 

Voor het geheel van de geneesmiddelen stellen we een 
daling van de uitgaven vast, CI (- € 30 mio, -1,1%) en CP 
(- € 17 mio, -3,4%) en van het aantal verpakkingen, NB (-
1,3 mio, -1,3%), maar ook een verhoging van het aantal 
DDD (+ 56 mio, +1,1%). Dat is de algemene trend.  Maar 
er zijn toch klassen waar de recente veranderingen anders 
zijn. 

A 

 

In de klasse A situeren de verhogingen van het verbruik 
(DDD) zich binnen A02 (maagzuurremmers, + 16 mio 
DDD, +4,3%) en in A10 (diabetesgeneesmiddelen, +5,7 
mio DDD, +2,2%).  Bij de antidiabetica leidt dit verhoogd 
verbruik tot een stijging van de uitgaven (CI, + € 6,3 mio, 
+4,1%), daar waar de uitgaven voor maagzuurremmers 
quasi niet toenemen.  In de ZOOM die volgt kijken we 
meer in detail naar de wijzigingen binnen de klasse A. 

B 

 

In de klasse B, concentreert de stijging van het verbruik 
zich in de deelklasse B01 van de antithrombotica, waar de 
toename van het verbruik met 19 mio DDD (+4,5%) 

gepaard gaat met een stijging van de CI met € 21 mio (+ 
16,7%). 
 

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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C 

 

In de klasse C zijn er in het algemeen dalingen in alle 
deelklassen op niveau ATC(2) en voor alle parameters, 
behalve voor de DDD, die in aantal toenamen in de 
deelklassen C09 (middelen aangrijpend op het renine-
angiotensinesysteem) en C10 (hypolipemiërende 
middelen).  De CI daalde vooral in dezelfde twee 
deelklassen C10 (- € 25 mio, - 12,2%) en C09 (- € 14 mio, 
- 8,4%).  Het remgeld (CP) daalde dan weer het sterkst 
voor de bêtablokkers (C07, - € 1,8 mio, - 8,2%), de 
calciumantagonisten (C08, - € 1,7 mio, - 12%) en de 
hypolipemiërende middelen (C10, - € 2,8 mio, - 6,6%).  
De belangrijkste volumedalingen (NB) zien we binnen de 
bêtablokkers (C07, - 191.000, - 2,7%) en de 
calciumantagonisten (C08, - 153.000, - 5,3%) waar we 
ook de sterkste dalingen zien van het verbruik (C07, - 2,3 
mio DDD, - 0,7%) (C08, - 2,9 mio DDD, - 1,4%).   
 

J 

 

In de klasse J zijn de dalingen quasi exclusief dalingen 
binnen de antibiotica (J01), waar zowel het aantal 

verpakkingen als het aantal DDD met quasi 6% daalden 
tijdens de voorbije 12 maanden.   
 

N 

 

In de klasse N is steeg verbruik vooral binnen N06 
(psychoanaleptica, + 10,4 mio DDD, +3,4%) en N02 
(analgetica, + 5 mio DDD, + 6,4%), maar deze stijging 
heeft niet geleid tot een stijging van de uitgaven. 
 

 

 

ZOOM op de veranderingen in de klasse A 
 

De klasse A bevat de geneesmiddelen voor aandoeningen van het maagdarmkanaal en voor stofwisselingsproblemen.  De taarten 
hieronder geven de klasse A weer binnen het geheel van de geneesmiddelen (now, september 2013 – augustus 2014) en in 2008. 
 

Binnen de RIZIV uitgaven voor terugbetaalde 
geneesmiddelen (CI) is het deel van de 
klasse A lichtjes toegenomen, terwijl haar 
aandeel in de uitgaven van de patiënten (CP 
– remgeld) is gedaald.  En wat de 
hoeveelheden betreft, zien we dat het 
aandeel van de klasse A is gegroeid, zowel 
binnen het geheel van de DDD als binnen het 
aantal verpakkingen (NB).  De klasse A is dus 
belangrijker geworden, behalve binnen de 
remgeldmassa.  
 
Vermits de globale CP al geruime tijd daalt, 
betekent dit dus dat de daling binnen de 
klasse A sterker is dan voor de totale 
remgeldmassa, zoals dat blijkt in de 

corresponderende grafiek hieronder.  Dit stel 
grafieken geeft de evolutie weer van de 4 parameters (CI, CP, DDD, NB) onder de vorm van indexen die op 100 staan in 2008. De 
gegevens van 2014 zijn geschat op basis van de gegevens tot en met augustus en het historische gemiddelde van de eerste 8 maanden in 
het jaartotaal.  De grafieken bevatten ook de gegevens van de 12 voorbije maanden (september 2013 – augustus 2014) en die van de 12 
daaraan voorafgaande maanden (september2012 – augustus 2013).  De verticale as heeft in de 4 grafieken het zelfde bereik, wat de 
stijgingen en dalingen onderling vergelijkbaarder maakt. Het is duidelijk dat we de grootste veranderingen terugvinden in het verbruik 
(DDD – toename) en het remgeld (CP – afname). 
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Het aandeel van de klasse A binnen de 
steeds talrijkere DDD neemt toe, wat 
betekent dat het aantal DDD in A sneller 
toenam dan het globale aantal DDD.  Het 

aandeel van de klasse A in het volume (NB) 
groeit, en de grafiek laat zien dat het aantal 
verpakkingen in A eveneens toeneemt, daar 
waar het totale volume daalt.   
 
In tegenstelling tot de globale CI, is de CI 
van de klasse A het voorbije jaar gestegen. 
We zien ook een dipje in de evolutie van de 
CI van de klasse A in 2010.  Dit wordt 
verklaard door de uitvoering van een 
maatregel in Nationaal Akkoord Geneesheren 
- Ziekenfondsen 2009-2010 die tot doel had 
om bij een startbehandeling een van de 
minst dure moleculen voor te schrijven, 
ondermeer voor de PPI.  Die zijn van dan af 
zoveel goedkoper werden dat de globale 
uitgaven daalden, ondanks een stijgend 
verbruik (zie ook de ZOOM van de IPhEB 

Monthly met de gegevens tot november 2010 (publicatie februari2011) – http://www.ipheb.be/cariboost_files/IFEB_20Monthly_20-
_20november_202010.pdf een die met de gegevens tot april 2013 (publicatie juli 2013) – 
http://www.ipheb.be/cariboost_files/IPhEB_20Monthly_20-_20april_202013.pdf).      
 
Om iets dieper in te gaan op deze veranderingen, zullen we ons baseren op de IFEB-klassificatie naar pertinente ATC.  In die klassificatie 
onderscheiden we de volgende deelklassen. 

 
De grafieken die nu volgen laten de evolutie zien van de klasse A opgesplitst naar pertinente ATC, van 2008 tot 2014.  Zoals hierboven zijn 
de gegevens van 2014 schattingen op basis van de gegevens tot en met augustus en het historische gemiddelde van de eerste 8 maanden 
in het jaartotaal.  En tevens zoals hierboven, bevatten deze grafieken ook de gegevens van de 12 voorbije maanden (september 2013 – 
augustus 2014) en die van de 12 daaraan voorafgaande maanden (september2012 – augustus 2013).   
 
We beginnen met de grafieken met (links) de evolutie van de CI en (rechts) die van het verbruik (DDD).  De twee belangrijkste groepen 

geneesmiddelen springen onmiddellijk in het oog : de PPI (A02BC – oranje) en de geneesmiddelen tegen diabetes (A10 – in schakeringen 
van lichtblauw volgens de klassen die we in A10 onderscheiden).  De uitgaven voor de PPI dalen, terwijl het verbruik ervan toeneemt.  En 
we zien ook dat de antidiabetica zwaarder doorwegen in de uitgaven dan in het verbruik. 
 

 
 
 

  

  

A02BC  protonpompinhibitoren A09 digestiva, enzymen inbegrepen 

A03F propulsiva A10A insulines en analogen 

A03* andere middelen bij functionele gastro-intestinale aandoeningen A10BA biguaniden 

A04 anti-emetica en middelen tegen nausea A10BB sulfonylureumderivaten 

A05AA galzuurpreparaten A10BD combinatiepreparaten 

A07AA antibiotica A10B* andere orale antidiabetica 

A07DA antipropulsiva A* andere A 

A07E anti-inflammatoire darmmiddelen   

mailto:info@ipheb.be
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Omdat de andere pertinente ATC minder belangrijk zijn in deze grafieken, zijn we gaan zien of deze andere klassen misschien prominenter 
aanwezig zijn, als we ons niet beperken tot de terugbetaalde geneesmiddelen.  De grafieken hieronder vergelijken de pertinente ATC 

binnen het verbruik (DDD) van terugbetaalde geneesmiddelen (links) en in het geheel van de geneesmiddelen (rechts).  We zien dat : 
 de terugbetaalde geneesmiddelen de helft uitmaken van het aantal DDD ;  

 de PPI en de antidiabetica (quasi) altijd worden terugbetaald ; 

 bijna alle niet terugbetaalde DDD (de helft van het totale aantal) zich bevinden in A*, in feite de geneesmiddelen die niet als pertinent 
werden geïdentificeerd. 

 
Als we een gelijkaardige oefening maken voor de kosten (in publiekprijs), dan leidt dat tot analoge conclusies. 
 

 
 
De grafieken die nu volgen tonen (links) de evolutie van de CI, en (rechts) die van het verbruik (DDD), voor de pertinente klassen binnen 
de geneesmiddelen tegen diabetes.  We merken dat de insulines (A10A) relatief duur zijn en dat metformine (A10BA) en 

sulfonylureumderivaten (A10BB) het grootste deel ( > 60%) uitmaken van het verbruik van antidiabetica, en dit voor slechts 25% van de 
kosten in 2008 en 21% op dit ogenblik.  De combinaties van metformine met « nieuwe » moleculen (A10BD) worden maar weinig gebruikt 
(1% van de DDD) zodat ze,  zelfs al zijn ze relatief duur, toch maar een kleine fractie van de kosten (2%) vertegenwoordigen.  Waar we 
zien wel duidelijk het stijgend belang van de « nieuwe » moleculen zowel in het verbruik als in de uitgaven.  En omdat ze relatief duur zijn 
wegen ze zwaarder door in de uitgaven (16% in 2008, 27% tijdens de voorbije 12 maanden) dan in het verbruik (9% in 2008, 12% tijdens 
de voorbije), zoals we ook al zagen in de IPhEB Monthly met de gegevens tot juli 2011 (publicatie oktober 2011) – 
http://www.ipheb.be/cariboost_files/IPhEB_20Monthly_20-_20juli_202011.pdf.   
 

 
 
Om deze analyse van de veranderingen in de klasse A te besluiten, volgen we dezelfde aanpak voor de opsplitsing van de klasse A in 
pertinente ATC als voor de opsplitsing van het geheel van de geneesmiddelen in ATC hoofdklassen (cf. bladzijde 2). 
 
De taarten geven de huidige verdeling weer van de klasse A naar pertinente ATC (september 2013 – augustus 2014).  Voor elk van de 
parameters zijn de 5 belangrijkste klassen weergegeven.  Opnieuw zien we het belang van de PPI (oranje) en van de verschillende klassen 
antidiabetesgeneesmiddelen (de verschillende schakeringen van lichtblauw).  Natuurlijk is er wel de erg afwijkende taart van de CP omdat 
de antidiabetesgeneesmiddelen – die terugbetaald zijn in categorie A (zonder remgeld op de terugbetalingsbasis) – er niet in voorkomen.  
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De grafieken hieronder geven de veranderingen weer binnen de pertinente ATC klassen, veranderingen over een periode van 12 maanden, 
en die de 12 voorbije maanden (september 2013 tot augustus 2014) vergelijken met de 12 maanden die er aan vooraf gingen (september 
2012 tot augustus 2013).  Voor het geheel van de klasse A, stellen we stijgingen vast voor de RIZIV uitgaven (CI, + € 7,4 mio, +2,7%), 
van het aantal DDD (+ 22 mio, 3,3%), van het aantal verpakkingen (NB, + 243.000, +1,9%) en een daling van de remgeldmassa (CP, - € 
0,3 mio, -0,6%).  De stijgingen van het aantal DDD en van het aantal verpakkingen zijn quasi uitsluitend gelokaliseerd binnen de PPI en de 
« nieuwe » antidiabetica (A10B*) liggen aan de bron van meer dan de helft van de stijging van de RIZIV uitgaven.   
 
Omdat de meeste deelklassen zeer klein zijn in vergelijking met de twee grote (PPI en antidiabetica), zijn de relatieve veranderingen veel 
zichtbaarder dan de absolute.  Maar we merken toch op dat  

 in A* de vastgestelde veranderingen (verminderingen) overeenkomen met de daling van het verbruik van ranitidine (A02BA02), 
terugbetaalbaar in categorie C, wat de grotere impact op de CP verklaart ; 

 in A07E er een stijging is van het verbruik van PENTASA® 60x2g (mesalazine – A07EC02), waarvan de prijs hoger is dan de 
terugbetalingsbasis, een verschil dat ten laste valt van de patiënt ; 

 de orale vormen van A04 (ondansetron A04AA01 – granisetron A04AA02 – tropisetron – A04AA03), en dat zijn de vormen die in de publiek 
officina’s worden afgeleverd, niet meer terugbetaalbaar zijn sinds 1

 
maart 2014 ;  

 de originelen van glicazide (A10BB09 – (Uni-)Diamicron®) waarvan de prijs hoger was dan de terugbetalingsbasis niet meer terugbetaalbaar 
zijn sinds 1 april 2013, wat de « -99,9% » verklaart voor de CP van A10BB. 
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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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