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  «IPhEB-Monthly» Gegevens september 2014 (publicatie december 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 2.635,197 487,832 3.095,659 108,787 5.209,682 12,867 11,9% 11,632 10,7% 8,687 12,4% 9,427 8,7% 

2014/2013 -0,27% -2,51% -0,51% -0,43% 1,93% -0,37% -0,04% -5,90%   13,09%   12,50%   

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%   

201310 242,113 49,143 287,367 10,570 462,446 1,158 11,0% 1,923 18,2% 0,880 12,3% 0,756 8,3% 

201311 217,438 41,512 256,106 9,112 420,612 1,096 12,1% 1,198 13,2% 0,776 12,4% 0,699 8,5% 

201312 225,001 41,404 263,823 9,222 428,481 1,193 13,0% 0,959 10,4% 0,745 12,6% 0,804 8,7% 

201401 224,357 41,840 263,986 9,363 446,887 1,102 11,8% 0,892 9,6% 0,757 12,6% 0,816 8,7% 

201402 206,440 38,302 242,689 8,644 406,882 1,015 11,8% 0,806 9,4% 0,720 12,7% 0,772 9,0% 

201403 217,453 40,436 255,680 9,058 428,313 1,062 11,8% 0,844 9,4% 0,744 12,6% 0,795 8,8% 

201404 219,298 40,933 258,113 9,065 436,545 1,065 11,8% 0,847 9,4% 0,726 12,3% 0,773 8,6% 

201405 220,800 40,902 259,560 9,074 443,087 1,062 11,7% 0,854 9,4% 0,739 12,5% 0,793 8,8% 

201406 222,074 40,372 260,313 8,970 439,606 1,037 11,6% 0,864 9,7% 0,721 12,4% 0,775 8,7% 

201407 216,739 38,566 253,255 8,614 426,267 0,974 11,3% 0,848 9,8% 0,680 12,2% 0,726 8,4% 

201408 196,492 35,466 230,080 7,899 394,428 0,885 11,2% 0,778 9,8% 0,622 12,1% 0,665 8,4% 

6201409 221,213 41,569 260,125 9,266 434,334 1,041 11,2% 1,239 13,4% 0,732 12,5% 0,813 8,8% 

 
We hebben al vaak opgemerkt dat de gemiddelde 
verpakkingsomvang, uitgedrukt in DDD per 
verpakking, toeneemt.  In de grafiek hiernaast zien we 
de evolutie per ATC hoofdklasse (zie legende op de 
volgende bladzijde).  We hebben de gegevens 
voorgesteld van de jongste 12 maanden (_13J_14I , 
i.e. oktober 2013 tot september 2014), en van de 
corresponderende periodes, per 12 maanden 
teruglopend in de tijd.  
 
Tijdens deze 5 jaar nam de gemiddelde 
verpakkingsomvang toe met 12%, en dat is ook 
ruwweg de groei van de gemiddelde 
verpakkingsomvang inde klassen C (de belangrijkste 
klasse), N, P, R en S.  De klassen met de grootste 
groeivoet zijn B (met de antithrombotica waaronder 
acetylsalicylzuur) en G (met de orale contraceptiva).  
De wijzigingen van het percentage in de klasse V wijkt 
af van “het normale” verloop door de veranderingen 
van de reglementering voor zuurstoftherapie aan huis 
in juli 2012. 
 
De klassen met een verpakkingsomvang hoger dan 
gemiddeld zijn de klassen  A, B, C, G, en H (met de 
schildkliertherapie), met hoofdzakelijk geneesmiddelen 
voor chronische therapieën. 
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Verandering in de ATC hoofdklassen  

 
Deze taarten geven de verdelingen weer over de ATC-hoofdklassen in de periode oktober 2013 tot september 2014.  Voor elk van de 

parameters (CI, CP, DDD, NB) zijn de 5 belangrijkste klassen voorgesteld.  Van maand tot maand veranderen deze taarten weinig.                                               
 

 

De grafieken die volgen geven voor elk van de parameters (CI, CP, DDD, NB) de wijzigingen weer per therapeutische hoofdklasse, als we de 
jongste 12 maanden (oktober 2013 – september 2014) vergelijken met de 12 voorafgaande maanden (oktober 2012 – september 2013).  Op 
elk van deze grafieken kunnen we zien hoe de absolute (oranje rechthoeken – ijk op de horizontale as bovenaan) of relatieve (blauwe kaders 

– ijk op de horizontale as onderaan) veranderingen verdeeld zijn over de verschillende klassen. 
 

 

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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Binnen het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen zijn de RIZIV-uitgaven (CI – cost insurance) lichtjes gedaald.  We zien een 
belangrijke absolute daling in de klasse C (- € 14 mio in C09 (met de sartanen), (- € 24 mio in C10 (met de statines)), die echter voor een 
groot deel wordt geneutraliseerd door stijgingen in B (+ € 20 mio in B01 (antithrombotica) en L (+ € 24 mio in L04 (met de antiTNF).  In 

absolute waarde is de daling van de remgeldmassa (CP – cost patient) bijna even groot als die van de RIZIV-uitgaven.  Ongeveer de helft van 
deze daling bevindt zich in de klasse C (- € 1,5 mio (-11,2%) in C08 (calciumantagonisten)), (- € 2,8 mio in C10 (met de statines)).  Maar in 
tegenstelling tot wat gebeurt voor de RIZIV-uitgaven, worden deze dalingen niet gecompenseerd door stijgingen elders.  De remgelddaling is 
algemeen.  Enkel in de klasse B, met de antithrombotica, is er een « zichtbare » absolute toename. 
 
En de grafieken van de hoeveelheden zijn een beetje elkaars spiegelbeeld : toename van de DDD in het merendeel van de klassen en bijna 
overal een daling van het aantal verpakkingen (NB).  De stijgingen van het verbruik zijn het belangrijkst (DDD) in de klassen A, B en N.  

 in de klasse A : + 17 mio (+ 4,7%) in A02 (met de PPI) en + 6,5 mio (+ 2,5%) in A10 (antidiabetcica),  

 in de klasse B : + 20 mio (+ 4,7%) in B01 (antithrombotica) 

 in de klasse N: + 11,3 mio (+ 3,7%) in N06 (met de antidepressiva) 

In de klasse A neemt het volume (NB) wel zichtbaar toe, en zoals voor het verbruik situeert deze groei zich binnen de maagzuurremmers 
(A02) en de antidiabetica (A10).  Voor de rest zien we vooral dalingen, en de grootste zijn die in de klassen C en J.  In de klasse C zien we 
dat het volume vooral daalt binnen de bêtablokkers (C07) en de calciumantagonisten (C08), en in de klasse J zien we een aanzienlijke afname 
van het aantal verpakkingen binnen de antibiotica (J01, - 600.000, -5,8%). 
 

De grafieken in de tabel hieronder geven voor een aantal therapeutische hoofdklassen de wijzigingen weer van de parameters (CI, CP, DDD, 
NB) binnen de klasse, als we de jongste 12 maanden (oktober 2013 – september 2014) vergelijken met de 12 voorafgaande maanden 
(oktober 2012 – september 2013).  Op elk van de grafieken zien we de absolute (oranje rechthoeken – ijk (in miljoenen) op de horizontale as 
onderaan) of relatieve (blauwe kaders – ijk op de horizontale as bovenaan) veranderingen van de parameters. 

 

all 
ATC 

 

Binnen het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen 
zien we een daling van de uitgaven, CI en CP, en van het 
aantal verpakkingen, NB, maar een stijging van het aantal 
DDD.   

 
CI CP NB DDD 

abs - € 16,5 mio - € 13,7 mio - 0,8 mio + 68,6 mio 

% -0,6% -2,7% -0,7% 1,3% 
 

C 

 

In de klasse C is de daling algemeen : in alle deelklassen op 
het niveau ATC(2) en voor alle parameters, behalve voor 
het aantal DDD, dat toeneemt in C09 (middelen aangrijpend 
op het renine-angiotensinesysteem) et C10 
(hypolipemiërende middelen).  CI nam vooral af in C10 (- € 
24 mio, -11,8%) en C09 (- € 14 mio, -8,4%), CP (remgeld) 
binnen de bêtablokkers (C07, - € 1,6 mio, -7,6%), de 
calciumantagonisten (C08, - € 1,5 mio, -11,2%) en de 
hypolipemiërende middelen (C10, - € 2,8 mio, - 6,6%).  De 
belangrijkste volumedalingen (NB) zijn die van de 
bêtablokkers (C07, - 163.000, - 2,3%) en de 
calciumantagonisten (C08, - 142.000, - 5,2%).   

 

De grootste daling van het verbruik (DDD) zien we binnen 
C01 (cardiaca, -5,7 mio DDD, - 4,1%), en is grotendeels 
verdeeld over digoxine (C01AA05, -1 mio DDD, -12,4%) en 

molsidomine (C01DX12, -3,7 mio DDD, -4,6%). 

 

H 

 

In de klasse H neemt het verbruik toe, vooral in de 
deelklasse H03 (schildkliertherapie) en toch zien we een 
daling van de RIZIV-uitgaven, omdat de stijging van CI in 
H03 minder groot is dan de daling in H01 (hypofyse- , 
hypothalamushormonen en analogen, - € 1,5 mio, -2,9%)  

 
CI CP NB DDD 

abs - € 0,7 mio + € 0,1 mio + 30.000 + 7 mio 

% -0,8% +1,8% +0,8% 3,9% 
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L 

 

De grote stijging van de RIZIV-uitgaven in de klasse L is 
quasi uitsluitend een stijging binnen de immunosuppressiva 
(L04). Binnen de anti-TNF (L04AB) is CI met € 16 mio 

(+7,9%) toegenomen, maar er is ook een stijging van de 
uitgaven voor de nieuwe immunosuppressiva Orencia® 

(abatacept (L04AA24) + € 4,5 mio) en Stelara® 
(ustekinumab (L04AC05) + € 3,1 mio) 
 

M 

 

In de deelklasse M01 (AINS) met ongeveer 60% van het 
verbruik binnen de klasse M, namen de 4 parameters af 
tijdens de voorbije 12 maanden.  We zien echter een 
stijging van het verbruik van jichtmiddelen (M04 , + 1,7 mio 
DDD, + 4,2%) en middelen voor de behandeling van 
beenderziekten (M05, + 2,6 mio DDD, + 4,5%) en gezien 
de geneesmiddelen in M04 weinig kosten, is het vooral de 
stijging van het verbruik in M05 dat de RIZIV-uitgaven doet 
toenemen. 

N 

 

In de klasse N situeert de stijging van het verbruik zich 
vooral binnen N06 (psychoanaleptica, + 11,3 mio DDD, 
+3,7%) en N02 (analgetica, + 5 mio DDD, + 6,6%), maar 
deze stijging van het verbruik leidt niet tot een stijging van 
de uitgaven.  In N06 zien we een aanzienlijke toename van 
het verbruik van antidepressiva (N06A, + 12,7 mio DDD, + 
4,4%) en een zeer sterke daling van de uitgaven voor 
geneesmiddelen tegen dementie (N06D, - € 3,4 mio, - 
16,6%) door een daling van het verbruik (- 8,2 mio DDD) 
en door prijsdalingen. 

R 

 

De belangrijkste deelklasse van R is R03 (middelen voor 
obstructieve aandoeningen van de luchtwegen) die in de 2 
periodes die worden vergeleken ongeveer 80% van CI en 
48% van de DDD vertegenwoordigt, en daar is het verbruik 
gestegen (+ 3 mio DDD, + 1,5%) en CI gedaald (- € 5,3 
mio, - 2,9%).  Maar de belangrijkste wijzigingen zijn de 
daling van het verbruik van de enige belangrijke substantie 
in R05, acetylcysteïne (R05CB01, - 5,5 mio DDD, -11,3%) 
en de toename van het verbruik van antihistaminica voor 
systemisch gebruik (R06, + 7,7 mio DDD, +6,6%) 
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ZOOM op  
het verbruik (DDD) van terugbetaalde geneesmiddelen, parallel met de bevolkingsevolutie 
Toen we onlangs vaststelden dat de bevolkingsgroei in België op dit ogenblik in feite neerkomt op de toename van het aantal 50-plussers,  
hebben we in het licht van deze vaststelling eens willen kijken naar de evolutie van het verbruik van terugbetaalde geneesmiddelen.  We 
hebben gekeken naar de jaarlijkse evolutie vanaf 2002.  Voor dit jaar (2014) gebruiken we schattingen.  De demografische gegevens komen 
van Statbel (http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/vooruitzichten/), en de gegevens over het geneesmiddelenverbruik, zoals 
steeds gemeten door het aantal DDD, zijn schattingen op basis van de gegevens tot en met september 2014.  In deze ZOOM zullen we 
trouwens enkel naar het geneesmiddelenverbruik kijken .  
 

 

Uit deze eerste grafiek blijkt dat de bevolkingsgroei inderdaad quasi 
uitsluitend beperkt is tot de toename van het aantal 50-plussers.  Het 
aantal inwoners beneden de 50 jaar is relatief stabiel gebleven en 
schommelde de hele periode rond de 6,9 miljoen.  Maar het aantal 50-
plussers nam toe van 3,5 miljoen in 2002 tot 4,2 miljoen in 2014.  Dat 
is een toename van 20% over het geheel van de voorgestelde periode, 
wat neerkomt op een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,5%.  En als we 
ervan uitgaan dat de oudere bevolking meer geneesmiddelen 
verbruikt, dan is het duidelijk dat de groei van dit bevolkingssegment 
bijdraagt tot de verklaring van de toename van het 
geneesmiddelenverbruik.  En wellicht is het anderzijds ook zo dat dank 
zij de beschikbare geneesmiddelen, het aantal ouderen toeneemt. 

 

Als we kijken naar deze tweede grafiek met de evolutie van het 
verbruik van terugbetaalde geneesmiddelen tijdens deze periode, dan 
is de groei van dit verbruik onmiddellijk duidelijk.  En het is eveneens 

in het oog springend dat het verbruik meer toenam dan het aantal 
inwoners in ons land.  En het is eveneens zeer duidelijk dat de 
toename van het verbruik zich hoofdzakelijk situeert binnen de 
bevolking van 50 jaar of ouder. 
 
Om deze grafiek goed te lezen mogen we niet vergeten dat van 
januari 2005 tot april 2006 de orale contraceptiemiddelen niet 
terugbetaalbaar waren, tenzij in het kader van de « contraceptie 
jongeren », en dat vanaf januari 2008 de kleine risico’s van de 
zelfstandigen werden opgenomen in de verplichte verzekering.  Beide 
gebeurtenissen zijn goed zichtbaar op de grafiek.  Op de grafiek blijkt 
ook duidelijk dat vanaf 2008 het verbruik van geneesmiddelen door 
patiënten onder de 50 jaar stabiel is, terwijl het binnen de oudere 
bevolking stijgt, zelfs al lijkt het zich op dit ogenblik wel te stabiliseren. 
 

 

De percentages in de eerste tabel hiernaast zijn die van de aandelen van 
de patiënten  « jonger dan 50 »  en « 50 jaar of ouder » in het verbruik 
van terugbetaalde geneesmiddelen en binnen de bevolking.  Het aandeel  
« jonger dan 50 » is voor beide parameters gedaald.  En de « 50-
plussers » die 34% van de bevolking uitmaakten in 2002, 
vertegenwoordigen nu 38%.  In 2002 verbruikten ze 72% van de DDD, en 
nu is dat 79% geworden.   
 

Als we uitrekenen hoeveel DDD dat betekent per persoon (cap) en per dag 
(day) dan zien we dat het verbruik van een gemiddelde Belg toenam van 
0,81 DDD in 2002 tot 1,26 nu.  Voor iemand « jonger dan 50 », is het een 
toename van 0,34 DDD in 2002 tot 0,42 DDD in 2014 (minder dan 25%), 
terwijl het voor een « 50-plusser », gaat om een toename van 1,72 DDD in 

2002 tot 2,66 DDD in 2014 (meer dan 50%). 
 

In de tabel die volgt hebben we de evolutie voorgesteld van het verbruik (DDD) in de therapeutische hoofdklassen, met in elk van de 
grafieken het onderscheid tussen de DDD afgeleverd aan patiënten « jonger dan 50 » of « 50 jaar of ouder ».  Voor de klasse B is de grafiek 
beperkt tot de jaren vanaf 2009, toen acetylsalicylzuur terugbetaalbaar werd en dadelijk de meest talrijke molecule was in deze klasse.  We 
zien dat in de klassen A, B, C, H, L, M, N, S en V (met een rode stip) het aandeel van de oudere mensen zeer belangrijk is.  De evolutie in de 
klasse V is een beetje merkwaardig, maar dat komt in door de verandering, midden 2012, van de regels voor de zuurstoftherapie aan huis.  

 
 

<50 (%) ≥50 (%) 

2002 
all ATC (DDD) 28% 72% 

population  66% 34% 

2014 
all ATC (DDD) 21% 79% 

population 62% 38% 

# DDD/(cap x day) <50 ≥50 all ages 

2002 0,34 1,72 0,81 

2014 0,42 2,66 1,26 
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Infecties (J), huidaandoeningen (D) en aandoeningen van de luchtwegen (R) zijn beter verdeeld over de verschillende leeftijden.  En orale 
contraceptiva die 60% van de DDD vertegenwoordigen binnen de klasse G, worden (hoofdzakelijk) voorgeschreven aan (vrouwelijke) 
patiënten, jonger dan 50.  De klassen met een rode stip bevatten hoofdzakelijk geneesmiddelen voor chronische aandoeningen en daar is het 
aandeel « jonger dan 50 », zeker de jongste jaren, vrij stabiel, terwijl dat van « 50 jaar of ouder » groeit.  Geneesmiddelen van de klassen B 
en C worden bijna uitsluitend (meer dan 90% op dit ogenblik) vanaf 50 jaar genomen.  In de klassen A, H, L, M, N, en S is het aandeel 

« jonger dan 50 » wat groter, maar het zijn toch allemaal klassen waarbinnen meer dan 70% van de DDD door ouderen worden gebruikt. 
 

   

   

   

   

  

 

  

De taarten die volgen bevestigen dat in het verbruik bij « 50 jaar of ouder » de « chronische » klassen grotere aandelen hebben dan in dat  
bij « jonger dan 50 ».  De taarten geven de verdeling weer per ATC hoofdklasse in 2002 en in 2014 (schatting), waarbij de klassen met de 
grootste aandelen expliciet worden weergegeven.  Bovenaan staan de taarten van 2002, met de verdeling voor patiënten jonger dan 50 
(<50), die voor de oudere patiënten (≥50), en die voor alle patiënten samen (all).  Onderaan staan de analoge verdelingen voor 2014.  De 

taart rechtsonder is quasi dezelfde als die van de DDD op bladzijde 2, maar hier met de schatting voor 2014 en niet met de gegevens van de 
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jongste 12 maanden.  En in tegenstelling tot de taarten op bladzijde 2, bevatten deze taarten ook expliciet het aandeel van de klasse G omdat 
die een aanzienlijk deel van het verbruik uitmaakt bij de patiënten « jonger dan 50 ».  
    

   

   

 
 
 

Het totale verbruik van terugbetaalde geneesmiddelen (rechts) is met 68% toegenomen, van ongeveer 3 miljard DDD in 2002 tot meer dan 5 
miljard DDD in 2014.  Het aandeel van de cardiovasculaire geneesmiddelen (C) is gelijk gebleven (38%), wat betekent dat het gebruik van die 
geneesmiddelen is toegenomen zoals dat van het geheel.  Verder is het aandeel van de klassen A, B, en N toegenomen, terwijl we 
verkleiningen zien van de aandelen van de klassen R, G en van de overige klassen (« other »).  Het verbruik binnen de klassen A, B en N is 
dus meer dan gemiddeld gegroeid.  In de klasse A van het spijsverteringsstelsel (PPI) en van het metabolisme (antidiabetica), is vooral het 
verbruik van PPI zeer sterk toegenomen.  In de klasse B is de groei die we zien hoofdzakelijk het effect van de terugbetaling van 
acetylsalicylzuur sinds 2009, en in de klasse N (centraal zenuwzstelsel), worden vooral meer analgetica (N02) afgeleverd. 
 
Daar waar het globale verbruik met 68% toegenomen is in de periode 2002-2014, is dat van de  « 50 jaar of ouder » (midden) met 85% 
toegenomen van de « jonger dan 50 » (links) met 25%.   
 
In het verbruik van de 50-plussers is het aandeel van de cardiovasculaire geneesmiddelen kleiner geworden.  Dit wil zeggen dat de groei in 
deze klasse minder groot is dan in een aantal ander klassen.  En weer valt de klasse B op : acetylsalicylzuur wordt inderdaad vooral 
voorgeschreven aan oudere patiënten.  Verder zien we dat ook de aandelen van de klassen A en N groter zijn geworden.  Vermits de 50-
plussers 72% van de DDD verbruikten in 2002, en dat het nu 79% is, is het normaal dat de taarten van de 50-plussers en de globale taarten 
op elkaar lijken. 
 
Maar als we kijken naar de taarten van « jonger dan 50 », is het beeld wel anders : er zijn veel minder cardiovasculaire geneesmiddelen, en 
het is de klasse G, met de orale contraceptiva, die de belangrijkste is.  Maar het aandeel van deze klasse is wel veel kleiner geworden sinds 
2002, en deze forse relatieve daling correspondeert in dit geval ook met een absolute daling van het aantal DDD.  Bij de « jonger dan 50 », 
zien we ook een duidelijke toename van de aandelen van de klassen A, N, en R.  Zoals bij de 50-plussers, komt de stijging in de klasse A voor 
een groot deel neer op een toenemend verbruik van PPI.  In de klasse N neemt het aandeel van de analgetica toe, maar ook dat van de 
antipsychotica, waarvan het aandeel binnen N toenam van 11% tot 13%.  En in de klasse R is er een zeer sterke toenamen van het verbruik 
van antihistaminica (R06).  Bij de « jonger dan 50 » is het aandeel van R06 gegroeid van 28% van de klasse R in 2002, tot 41% in 2014, 
terwijl het aandeel van R03 (middelen voor obstructieve aandoeningen van de luchtwegen) gekrompen is van 45% in 2002 tot 33% in 2014.  
Bij de 50-plussers zien we trouwens een gelijkaardige beweging: het aandeel van R06 nam toe van 15% tot 26%, terwijl dat van R03 
verkleinde van 63% tot 48%. 
 
Deze vergelijking van het geneesmiddelenverbruik bij « 50 jaar of ouder » of « jonger dan 50 » zou nog kunnen doorgaan.  Maar wat we nu 
gezien hebben, maakt al duidelijk dat een van de belangrijkste opdrachten voor de toekomst van demografische orde is.  De Belgische 
bevolking blijft groeien, maar vooral : ze veroudert.  Er komen mensen bij die meer geneesmiddelen nodig hebben.  Ouder worden en gezond 
blijven is maar mogelijk mits een gegarandeerde goede opvolging van chronische problemen.  En dit kan dank zij een goed gebruik van de 
gepaste geneesmiddelen.  
 

+25% +85% +68% 

cf. bladzijde 2 
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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, volledig 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

 r
e
m

g
  

  
  

  
  
  

  
  

  
D

D
D

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 a

a
n
ta

l 
v
e
rp

a
k
k
in

g
e
n
  
  

  
  

  
  

e
ld

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 R
IZ

IV
-u

it
g
a
v
e
n
 

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

