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«IPhEB-Monthly» Gegevens oktober 2014 (publicatie januari 2015) 
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 2.632,238 487,317 3.091,542 108,777 5.205,121 12,855 11,9% 11,656 10,8% 8,647 12,4% 9,369 8,6% 

2014/2013 -0,38% -2,61% -0,65% -0,44% 1,84% -0,47% 0,02% -5,71%   12,57%   11,81%   

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%   

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% 

201409 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% 

201410 235,530 46,420 278,520 10,290 462,304 1,133 11,0% 1,753 17,0% 0,784 12,6% 0,905 7,6% 

 

 
 
In 2013 steeg het aantal DDD tot boven de 5 miljard en daalde de remgeldmassa (CP – cost patiënt) tot onder het half miljoen euro.  In 
2014 lopen die tendensen door.  Dat stemt overeen met een stijging van de consumptie met 23% sinds 2008 en met een daling van de 
remgeldmassa met 19%.  Gecombineerd leidt dat tot de vaststelling dat de gemiddelde patiëntbijdrage met 34% is afgenomen en dat op 
dit ogenblik de patiënt nauwelijks meer dan 9 cent betaalt voor een DDD van een terugbetaald geneesmiddel.  
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Verandering in de ATC hoofdklassen 

 
Deze taarten geven de verdeling weer per ATC hoofdklasse (november 2013 – oktober 2014).  Voor elk van de parameters zijn de 5 

belangrijkste klassen weergegeven.  Van maand tot maand verandert het uitzicht van deze taarten weinig. 

 

De grafieken die volgen geven voor elk van de parameters (CI, CP, DDD, NB) de veranderingen weer per therapeutische hoofdklasse, als 
de 12 jongste maanden (november 2013 – oktober 2014) worden vergeleken met de 12 vorige maanden (november 2012 – oktober 2013).  
Op elk van de grafieken ziet men hoe de absolute (oranje rechthoeken – ijk op de horizontale as bovenaan) of relatieve (blauwe kaders – 

ijk op de horizontale as onderaan) wijzigingen 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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De grafieken in de tabel die volgt geven voor de meeste therapeutische hoofdklassen de wijzigingen weer van de parameters (CI, CP, 
DDD, NB) binnen de klasse, als de 12 jongste maanden (november 2013 – oktober 2014) worden vergeleken met de 12 vorige maanden 
(november 2012 – oktober 2013).  Op elk van de grafieken ziet men hoe de absolute (oranje rechthoeken – ijk op de horizontale as 

onderaan) of relatieve (blauwe kaders – ijk op de horizontale as bovenaan) wijzigingen verdeeld zijn over de verschillende klassen. 

 

all 
ATC 

 

Binnen het geheel van de geneesmiddelen stellen we een 
daling vast van de uitgaven, CI en CP, en van het aantal 
verpakkingen, NB, terwijl het aantal DDD toeneemt.   

 
CI CP NB DDD 

abs - € 18,7 mio - € 14,6 mio - 0,9 mio + 67,8 mio 

% -0,7% -2,9% -0,8% + 1,3% 
 

A 

 

In de klasse A situeert de stijging van het verbruik zich 
binnen A02 (maagzuurremmers, +17,4 mio DDD, +4,7%) 
en A10 (antidiabetica, +6,2 mio DDD, +2,3%).  Voor de 
antidiabetica leidt deze stijging van het verbruik tot sterk 
stijgende uitgaven (CI(A10) + € 7 mio, +4,6%), terwijl voor 
de maagzuuremmers de toename van de uitgaven beperkt 
is (CI(A02) + € 1,2 mio, +1,3%).  De volumetoename (NB 
+0,3 mio, +2,2%) in A is verdeeld over de twee klassen.  

B 

 

De veranderingen in de klasse B zijn grotendeels die in de 
deelklasse B01 van de antithrombotica, waar de toename 
met 19,5 mio DDD (+4,6%) leidt tot een toename van CI 
met € 19,2 mio (+14,7%) en van CP met € 0,8 mio 
(+3,8%), terwijl het aantal verpakkingen relatief veel 
minder groeit (+6.880, +0,1%), wat duidt op een stijgende 
verpakkingsomvang. 

C 

 

In de C is de daling algemeen : in alle deelklassen op niveau 
ATC(2) en voor alle parameters, behalve voor de DDD, 
waarvan het aantal toeneemt in de deelklassen C09 
(middelen aangrijpend op het renine-angiotensinesysteem) 
en C10 (hypolipemiërende middelen).  De CI is het meest 
gedaald in C10 (- € 24 mio, -11,9%) en in C09 (- € 15 mio, -
8,9%), en de CP (remgeld) vooral binnen de bêtablokkers 
(C07, - € 1,6 mio, -7,6%), de calciumantagonisten (C08, - € 
1,4 mio, -10,7%) en de hypolipemiërende middelen (C10, - 
€ 3 mio, -7%).  De belangrijkste volumedalingen (NB) 
situeren zich binnen de bêtablokkers (C07, -186.000, -2,6%) 
en de calciumantagonisten (C08, -136.000, -5,1%).   

 

Het verbruik (DDD) daalde het sterkst binnen C01 (cardiaca, 
-5,7 mio DDD, -4,2%), en is grotendeels verdeeld over 
digoxine (C01AA05, -0,94 mio DDD, -11,8%) en 
molsidomine (C01DX12, -3,8 mio DDD, -4,7%). 

 

D 

 

Zoals binnen het geheel van de geneesmiddelen, stellen we 
een daling vast van de uitgaven, CI en CP, terwijl het aantal 
DDD toeneemt (en het aantal verpakkingen weinig 
verandert).   

 
CI CP NB DDD 

abs - € 0,36 mio - € 0,05 mio + 6.000 + 0,53 mio 

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

De ZOOM die volgt is gewijd aan de veranderingen in de 
klasse D. 

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


 - 4 –– IFEB asbl– Archimedesstraat 11 – 1000 Brussel – info@ipheb.be – www.ifeb.be – 
Tel +32 2 285 42 26  -  Fax +32 2 285 42 25    -    januari 2015 

J 

 

De daling binnen J is quasi uitsluitend een daling binnen de 
antibiotica (J01), waar de RIZIV-uitgaven de jongste 12 
maanden met quasi 6% afnamen en we een daling zien met 
5,5%, zowel van het aantal DDD als van het aantal 
verpakkingen.  Maar relatief gezien is de daling binnen J01 
het grootst voor de patiënten (CP) : -8,9%. 
 

L 

 

De belangrijke stijging van de RIZIV-uitgaven in de klasse L 
is quasi uitsluitend een stijging van de uitgaven binnen de 
immunosuppressiva (L04).  Voor de anti-TNF (L04AB) nam 

de CI toe met € 16 mio (+7,9%), maar de stijging komt ook 
van de nieuwere immunosuppressiva Orencia® (abatacept 
(L04AA24) + € 4,5 mio) en Stelara® (ustekinumab 
(L04AC05) + € 3,3 mio) 
 

N 

 

In de klasse N zien we het verbruik vooral stijgen binnen 

N06 (psychoanaleptica, +11,0 mio DDD, +3,5%) en N02 
(analgetica, +5 mio DDD, +6,6%), maar deze stijging leidt 
niet tot een toename van de uitgaven.  Binnen N06, zien we 
een aanzienlijke toename van het verbruik van 
antidepressiva (N06A, +12,2 mio DDD, +4,2%) en een zeer 
sterke daling van de uitgaven voor antidementia-drugs 
(N06D, - € 3,6 mio, -17,9%) zowel ten gevolge van een 
verminderd verbruik (- 1,1 mio DDD) als van prijsdalingen. 

R 

 

In R03 (middelen voor obstructieve aandoeningen van de 
luchtwegen), de belangrijkste deelklasse van R met 80% 
van de CI en 48% van de DDD, nam het verbruik toe (+3,8 
mio DDD, +1,8%) en daalde de CI (- € 5,7 mio, -3,1%).  
Maar de belangrijkste veranderingen in R zijn de daling van 
het verbruik van het enige belangrijke actieve bestanddeel 
van R05, acetylcysteïne (R05CB01, -5,9 mio DDD, -12,2%) 
en de stijging van het verbruik van antihistaminica voor 
systemisch verbruik (R06, +8,0 mio DDD, +6,8%) 

S 

 

Zoals we zagen in de IPhEB Monthly met de gegevens van 
juni, is S01E (anti-glaucoommiddelen en miotica) de 
belangrijkste deelklasse van de klasse S met 73% van de 
DDD en 60% van CI.  Het verbruik binnen S01E blijft stijgen 
(+3,4 mio DDD, +6,0%) zonder impact op de uitgaven. 

V 

 

De wijzigingen binnen V zijn die van de deelklasse V03 
(« alle overige therapeutische middelen »), die naast 
zuurstof (V03AN01),ondermeer ook de middelen bij 
hyperkaliemie of hyperfosfatemie (V03AE) bevat die, sinds 
de wijzigingen binnen de zuurstoftherapie aan huis, 89% 
van de DDD van V vertegenwoordigt en 68% van de CI, en 
waarvan het verbuik de jongste 12 maanden met 17,6% is 
toegenomen.    
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ZOOM op de veranderingen in de klasse D van de dermatologische preparaten 
 
Om te beginnen kijken we naar de evolutie van de « grote parameters », in miljoenen, voor de terugbetaalde geneesmiddelen van de 
klasse D (rechtergrafiek), naast die van het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen (linkergrafiek).  De beelden zijn wel erg 
verschillend ! 

 

 
 
 

 
 
 

 
Een aantal dingen springen in het oog : 
 

 De linkeras is de ijk voor de bedragen en de DDD.  Om de getallen voor de klasse D te krijgen, moeten we die van het geheel van de 

geneesmiddelen delen door 100, wat een idee geeft van het relatieve belang van de klasse D in het geheel. 

 Voor de rechteras, de ijk voor het volume in aantal verpakkingen, wordt door 50 gedeeld, wat er op wijst dat de verpakkingen in de klasse D 

gemiddeld kleiner zijn dan binnen het geheel. 

 Binnen het geheel hebben we meer DDD dan euros in PP (de rode lijn ligt boven de gele lijn) : ruwweg 5 mia DDD voor 3 mia euro, wat 

overeenkomt met € 0,60 per DDD.  In de klasse D daarentegen, zijn er meer (PP) euros dan DDD, en dat wil zeggen een DDD gemiddeld meer 

dan 1 euro kost (in feite :  € 1,40 per DDD). 

 De jongste jaren (2013-2014) evolueert de klasse D wel zoals het geheel van de geneesmiddelen (bedragen en aantal verpakkingen dalen 

lichtjes, aantal DDD neemt toe), maar in 2009 zien we een daling van de uitgaven binnen D, die we niet zien in het geheel.  Vervolgens (2010-

2012) nemen de uitgaven in D meer toe dan binnen het geheel.   

De grafieken die volgen geven de indexen weer van de 5 parameters, en illustreren dus goed het (af)(toe)nemend gedrag van de 
parameters, en weer zijn de beelden zeer verschillend. 
 

 
 
 

÷ 100 

÷ 50 

GEHEEL VAN DE 
GENEESMIDDELEN KLASSE D 

KLASSE D GEHEEL VAN DE 

GENEESMIDDELEN 
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Om te zien welke feiten de veranderingen in de klasse D verklaren, geven we 
eerst een korte beschrijving van de klasse.  De deelklassen, op ATC(2) niveau, 
met terugbetaalde specialiteiten staan in het tabelletje hiernaast.  De 
belangrijkste (in uitgaven of in verbruik) zijn D01, D05, en D07.   

 
De klasse D is niet zeer talrijk en het is daarom mogelijk om de volledige lijst te 
geven van de actieve bestanddelen waarvan er terugbetaalde geneesmiddelen 
werden afgeleverd in de publieke officina’s tijdens de periode 2008-2014.   
 

 Twee van die actieve bestanddelen zijn voor systemisch gebruik, terbinafine 

(D01BA02) en isotretinoïne (D10BA01).  De andere zijn topische preparaten.  In 

2014, vertegenwoordigden terbinafine en isotretinoïne 28% van de uitgaven (RIZIV) en 39% 

van het verbruik (DDD) 

 Een aantal bestanddelen die aanwezig waren in de gegevens van 2008 komen in de huidige 

gegevens niet meer voor : nystatine (D01AA01), clotrimazol (D01AC01), econazol (D01AC03), 

calcipotriol (D05AX02), calcitriol (D05AX03), tazaroteen (D05AX05) en desonide (D07AB08).  

 En dit jaar zijn er in de klasse van de antimicrobiële middelen voor dermatologisch gebruik 

(D06) nieuwe moleculen verschenen : sinecatechines (D06BB12 – Veregen®) en 

ingenolmebutaat (D06BX02 – Picato®).   

 In 2008 vertegenwoordigden de verdwenen substanties 5,4% van de uitgaven (RIZIV) en 2,7% 

van de DDD.  In 2014 vertegenwoordigen de nieuwe substanties 1,1% van de uitgaven en 

0,8% van de DDD. 

De substanties die in de lijst hiernaast in kleur zijn aangeduid zijn de belangrijkste, zowel in 
kosten (CI (RIZIV) of CP (patiënten)) als in volume (DDD of aantal verpakkingen (NB)).  Deze 
8 staan in de TOP10 voor alle vier de parameters en vertegenwoordigen op dit ogenblik 75% 
van CI, 79% van het remgeld (CP), 79% van de DDD en 69% van het aantal verpakkingen.  
Als we kijken naar de veranderingen voor deze moleculen, dan vatten we zeker wel de 
belangrijkste veranderingen binnen de klasse D.  Uit de grafieken hierboven kunnen we 
afleiden dat de belangrijkste wijzigingen gebeurden in 2009 en 2010, en dat de evolutie 
sindsdien regelmatiger verloopt.  Daarom hebben we in de tabel die volgt, de taarten 
opgenomen van de 4 parameters (CI – CP – DDD – NB) voor 4 jaren (2008 – 2009 – 2010 – 
2014) met de verdeling van de 8 weerhouden actieve bestanddelen en de rest (« other ») van 
de klasse D. 
 
Als we naar deze grafieken kijken, dan stellen we onder meer het volgende vast : 
 

 Aanzienlijke daling van de CI van de systemische bestanddelen (terbinafine – lichtgeel) en 

isotretinoïne (groen), ten gevolge van de progessieve verschuiving van het verbruik naar 

generieken ; 

 Stijging in 2010 van de CI voor de moleculen van D07 : zoals we reeds eerder en elders 

opmerkten, is in 2010 de vergoedingswijze van de apotheker veranderd en door hem het 

zelfde basishonorarium toe te kennen voor elke specialiteit, ongeacht haar prijs, heeft deze 

herverdeling van de vergoeding van de apotheker aanleiding gegeven tot een verhoging van 

de uitgaven voor goedkope geneesmiddelen (en een verlaging van de prijs van dure 

geneesmiddelen), die goed kan worden vastgesteld in klassen met overwegend goedkope 

producten, zoals D07.  Het effect is des te zichtbaarder omdat het hier gaat om een groot 

aantal verpakkingen (onderste taartenlijn). 

 Calcipotriol (D05AX02 – Daivonex®) is uit de terugbetaling verdwenen, maar de combinatie 

van calcipotriol met betamethasone (D05AX52 – Dovobet® - Xamiol® - oranje spieën in de 

taarten) is terugbetaalbaar gebleven en is tijdens de voorgestelde periode – zowel relatief als 

absoluut – belangrijker geworden zowel in de uitgaven als in het verbruik.  Op dit ogenblik 

vertegenwoordigt ze bijna 20% van de RIZIV-uitgaven en een kwart van het remgeld, maar 

slechts 7% van de DDD en 6% van de verpakkingen.  Het zijn dus van de duurste 

geneesmiddelen in de klasse D.  

  

antimycotica voor dermatologisch gebruik D01 

wond- en ulcusmiddelen D03 

psoriasismiddelen D05 

antimicrobiële middelen voor dermatologisch gebruik D06 

dermatologische corticosteroïden D07 

acnepreparaten D10 

overige dermatologica D11 

nystatin D01AA01 

combinations D01AA20 

clotrimazole D01AC01 

miconazole D01AC02 

econazole D01AC03 

isoconazole D01AC05 

ketoconazole D01AC08 

sulconazole D01AC09 

combinations D01AC20 

miconazole, combinations D01AC52 

terbinafine D01BA02 

other cicatrizants D03AX 

crilanomer D03AX09 

calcipotriol D05AX02 

calcitriol D05AX03 

tacalcitol D05AX04 

tazarotene D05AX05 

calcipotriol, combinations D05AX52 

acitretin D05BB02 

imiquimod D06BB10 

sinecatechins D06BB12 

ingenol mebutate D06BX02 

clobetasone D07AB01 

hydrocortisone butyrate D07AB02 

flumetasone D07AB03 

desonide D07AB08 

triamcinolone D07AB09 

betamethasone D07AC01 

diflucortolone D07AC06 

amcinonide D07AC11 

mometasone D07AC13 

methylprednisolone aceponate D07AC14 

fluticasone D07AC17 

clobetasol D07AD01 

isotretinoin D10BA01 

tacrolimus D11AH01 

pimecrolimus D11AH02 

systemisch 

systemisch 
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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 vierde kwartaal van 2014, onvolledig 
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