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«IPhEB-Monthly» Gegevens november 2014 (publicatie februari 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 2.622,825 486,227 3.081,238 108,640 5.190,293 12,720 11,8% 11,713 10,8% 7,817 12,3% 8,465 7,8% 

2014/2013 -0,74% -2,83% -0,98% -0,57% 1,55% -1,51% -0,82% -5,24%   1,76%   1,03%   

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%   

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% 

201411 208,586 38,958 245,108 8,815 414,105 1,062 12,0% 1,094 12,4% 0,707 12,4% 0,777 8,8% 

 
De gemiddelde kost per DDD, RIZIV-kost (CI – cost insurance) of het remgeld (CP – cost 
patient) kwamen al vaker aan bod.  Maar in deze grafieken hebben we de eenheidskost 
bekeken voor de therapeutische hoofdklassen die voorkomen in de taarten op de volgende 

bladzijde.  En zelfs op dit vrij ruwe 
niveau, zien we al enorme 
verschillen.  In de eerste plaats is 
er de klasse L waarvoor de 
gemiddelde CI/DDD veel hoger is 
dan in de andere klassen, en die 
daarom enkel voorkomt in de 
taart van de CI.  De tweede 
duurste klasse is J (met 
ondermeer de antibiotica en de 
antivirale middelen), waar de 
gemiddelde CI/DDD wel gedaald 
is, maar toch nog altijd schommelt 
rond de € 2, terwijl het globaal 

gemiddelde ongeveer 50 cent bedraagt.  De gemiddelde CP/DDD in J is tijdens de voorbije jaren zeer sterk is afgenomen, van 51 cent in 
2008 tot 34 cent de jongste 12 maanden, maar blijft toch nog veel hoger dan het globale gemiddelde dat minder dan 10 cent bedraagt.  
Dan volgt de klasse N, en voor de CP/DDD ook de klasse R.  Verder valt ook de daling op van de gemiddelde kost per DDD (CI/DDD en 
CP/DDD) van de klasse B, na het terugbetaalbaar worden van acetylsalicylzuur in de loop van 2008.   

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


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

Verandering in de ATC hoofdklassen 

 
 
Deze taarten geven de verdelingen weer per ATC-hoofdklasse (december 2013 – november 2014).  Voor elk van de parameters zijn de 5 
belangrijkste klassen weergegeven.  Van maand tot maand, veranderen deze taarten weinig van uitzicht.  

 

De grafieken die volgen geven voor elk van de parameters (CI, CP, DDD, NB) de veranderingen weer per therapeutische hoofdklasse, 
veranderingen als we de jongste 12 maanden (december 2013 – november 2014) vergelijken met de 12 maanden er voor (december 2012 
– november 2013).  Op elk van deze grafieken zien we zowel de absolute veranderingen (oranje rechthoeken – ijk op de horizontale as 
bovenaan) als de relatieve (blauwe kaders – ijk op de horizontale as bovenaan), verdeeld 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 elk van de therapeutische hoofdklassen de veranderingen weer van de parameters (CI, CP, 
DDD, NB) binnen de klasse, als we de jongste 12 maanden (december 2013 – november 2014) vergelijken met de 12 maanden er voor 
(december 2012 – november 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 

 

Voor het geheel van de klassen zien we een toename van 
het aantal DDD, en een daling van de drie andere 
parameters.   

 
CI CP NB DDD 

abs - € 19,4 mio - € 15,4 mio - 0,9 mio + 62,3 mio 

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

Vergeleken met het recente verleden daalden de kosten 
sterker en is de toename van het aantal DDD minder groot. 

A 

 

In de klasse A neemt het verbruik toe binnen A02 
(maagzuurremmers, + 17,3 mio DDD, +4,7%) en A10 
(antidiabetica, +5,6 mio DDD, +2,1%).  Voor de 
antidiabetica leidt deze toename tot een stijging van de 
uitgaven (CI(A10) + € 7 mio, +4,5%), daar waar de 
uitgaven voor de maagzuurremmers relatief veel minder 
toenemen (CI(A02) + € 1,2 mio, +1,3%).  De 
volumestijging in A (NB +0,3 mio, +2,2%) is over deze 2 
deelklassen verdeeld.  

B 

 

De veranderingen in de klasse B zijn grosso modo die van 
de deelklasse B01 van de antithrombotica, waar de toename 
met 19 mio DDD (+4,5%) leidt tot een stijging van de CI 
met € 18,4 mio (+13,9%) en van de CP met € 0,8 mio 
(+3,7%), voor een relatief kleinere stijging van het volume 
(NB +13.352, +0,3%), wat dus een groei van de 
gemiddelde verpakkingsomvang betekent. 
 

C 

 

In de klasse C is de daling algemeen : in alle deelklassen op 
het niveau ATC(2) en voor alle parameters, behalve voor de 
DDD, waarvan het aantal nog licht toeneemt in C10 
(hypolipemiërende middelen) terwijl de CI daar wel sterk 
afgenomen is (- € 24 mio, -12,2%).  Verder zijn er ook 
belangrijke dalingen van de CI in C09 (ACE-inhibitoren en 
sartanen - € 16 mio, -9,5%).  De CP (remgeld) daalt vooral 
binnen de bêtablokkers (C07, - € 1,6 mio, -7,8%), de 
calciumantagonisten (C08, - € 1,4 mio, -10,4%) en de 
hypolipemiërende middelen (C10, - € 3,2 mio, - 7,6%).  De 
belangrijkste volumedalingen (NB) zien we bij de 
bêtablokkers (C07, - 218.000, - 3,1%) en de 
calciumantagonisten (C08, - 135.000, - 5,1%).   

 

Het verbruik (DDD) daalt het sterkst in de deelklasse C01 
(cardiaca, -5,7 mio DDD, - 4,2%).  Ze is grotendeels 
verdeeld over digoxine (C01AA05, -0,85 mio DDD, -10,8%) 
en molsidomine (C01DX12, -3,8 mio DDD, -4,7%). 

 

H 

 

De belangrijkste wijziging in de klasse H, is een stijging van 
de consumptie, vooral in H03 (schildkliertherapie).  Maar 
vermits de verhoging van de CI die daaruit voortvloeit 
minder groot is dan de daling van de CI in H01 (hypofyse-, 
hypothalamushormonen en analogen, - € 2 mio, -3,9%), 
daalt de CI globaal gezien in de klasse H. 

 
CI CP NB DDD 

abs - € 1,2 mio + € 0,17 mio + 25.000 + 5,5 mio 

% -1,4% +3% +0,7% 3,1% 
 

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    -    februari 2015 

J 

 

In de klasse J is de daalde van de CI met € 10,3 mio (-
3,8%), verdeeld over de antibiotica (J01, -€ 6,4 mio, -5,8%) 
en de antivirale middelen (J05, -€ 3,8 mio, - 3,5%).  Voor 
de antibiotica komt dat vooral neer op een daling van het 
verbruik (- 5,8 mio DDD, - 4,9%), maar binnen de antivirale 
middelen gaat het om prijsdalingen, vermits daar het 
verbruik toeneemt (+ 80.000 DDD, +1,2%).  
 

L 

 

In de klasse L is de grote stijging van de RIZIV-uitgaven 
bijna uitsluitend een stijging binnen de immunosuppressiva 
(L04).  Binnen de anti-TNF (L04AB) nam de CI toe met € 

17 mio (+8,3%), maar de toename staat ook deels op 
rekening van de nieuwere immunosuppressiva Orencia® 
(abatacept (L04AA24) + € 4,5 mio) en Stelara® 
(ustekinumab (L04AC05) + € 3,0 mio) 
 

M 

 

In de deelklasse M01 (NSAID) die ongeveer 60% van het 

verbruik vertegenwoordigt, zijn de 4 parameters de jongste 
12 maanden gedaald.  De stijging van het verbruik die we 
zien situeert zich in M04 (jichtgeneesmiddelen, + 1,5 mio 
DDD, +3,6%) en M05 (middelen voor de behandeling van 
beenderziekten, + 2,2 mio DDD, +3,9%) en vermits de 
geneesmiddelen van M04 weinig kosten, is het vooral de 
stijging van het verbruik in M05 die aan de basis ligt van de 
stijging van de uitgaven in M. 

N 

 

In de klasse N zien we een aanzienlijke toename van het 
verbruik, vooral binnen N06 (psychoanaleptica, + 10,3 mio 
DDD, +3,3%) en N02 (analgetica, + 4,9 mio DDD, +6,4%), 
die echter niet leidt tot een stijging van de uitgaven.  Binnen 
N06, is er een sterke stijging van het verbruik van 
antidepressiva (N06A, + 11,4 mio DDD, + 3,9%) en een 
sterke daling van de kosten voor geneesmiddelen tegen 
dementie (N06D, - € 3,7 mio, - 18,8%) ten gevolgen van 
een verminderd verbruik (- 1,1 mio DDD) en prijsdalingen. 

R 

 

In de belangrijkste deelklasse R03 (middelen voor 
obstructieve aandoeningen van de luchtwegen) die in de 
twee periodes die worden vergeleken 80% van de CI en 
48% van de DDD vertegenwoordigt, stijgt het verbruik (+ 
4,8 mio DDD, +2,2%) maar daalt de CI (- € 5,7 mio, -
3,2%).  De grootste veranderingen zijn echter het dalend 
verbruik van de belangrijkste molecule in R05, 
acetylcysteine (R05CB01, - 5,9 mio DDD, -12,4%) en het 
stijgend verbruik van antihistaminica voor systemisch 
verbruik (R06, + 8,2 mio DDD, +7,0%) 

V 

 

De veranderingen in V zijn die van de deelklasse V03 (« alle 
overige therapeutische middelen »), die naast zuurstof 
(V03AN01), hoofdzakelijk de middelen bij hyperkaliemie of 
hyperfosfatemie (V03AE) bevat en zij vertegenwoordigen, 
sinds de veranderingen in de zuurstoftherapie aan huis, 
89% van de DDD in V en 69% van de CI, waarbij bovendien 
het verbruik de jongste 12 maanden met 20% toenam.  

 
  

ZOOM op de verdwenen moleculen 
In deze ZOOM gaan we kijken naar de actieve bestanddelen die verdwenen zijn uit de terugbetaalde geneesmiddelen afgeleverd in de 

publieke officina’s.  Een molecule kan om uiteenlopende redenen verdwijnen uit de terugbetaling in de publieke officina’s : het bestanddeel 
werd teruggetrokken (EX : rosiglitazone (A10BG02) in 2012), het bestanddeel is niet meer terugbetaalbaar (EX : clotrimazol - D01AC01 of 
G01AF02), het bestanddeel wordt enkel nog in hospitaalapotheken afgeleverd (EX : imiglucerase (A16AB02), …) 
 
De eerste grafieken situeren het geheel van de verdwenen moleculen volgens hun jaar van verdwijning, sinds 2008. 
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De turquoise vlakken geven de waarden weer van de parameters voor de moleculen die verdwenen uit het geheel van de terugbetaalde 
geneesmiddelen, afgeleverd in de publieke officina’s in 2012.  Dat betekent dat deze moleculen niet meer voorkomen in de gegevens van 
2013.  Als we kijken naar de grafieken, dan zien we dat die moleculen, behalve voor het remgeld (CP), het grootste deel uitmaken van de 
moleculen die verdwenen in de periode 2008-2013. 
 

De moleculen die verdwenen vanaf 2008 en waarvan er dus een aantal niet meer voorkomen in de gegevens vanaf 2009, vertegenwoordigden 

in de gegevens van 2008. 
 CI (cost insurance) € 15,6 mio (0,6% van de totale CI in 2008) 

 CP (cost patient) € 2,7 mio (0,45% van de totale CI in 2008) 

 NB (aantal verpakkingen) 980.000 (0,87% van het totaal volume in 2008) 

 DDD 23,8 mio (0,54% van het totale verbruik in 2008)  
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In de tweede set van grafieken, zijn de zelfde gegevens voorgesteld, maar verdeeld over de ATC hoofdklassen in plaats van volgens jaar van 
verdwijning.  De 8 voorgestelde klassen zijn de belangrijkste over de verschillende parameters heen.   
 
Het belang van de klasse A binnen de RIZIV-uitgaven (CI, links boven) komt door de terugtrekking van het antidiabeticume rosiglitazone, 
terwijl het grote oranje vlak van de tweede grafiek het gevolg is van de terugtrekking uit de terugbetaling van het systemisch 

antihistaminicum ketotifen, met een klein bedrag van terugbetaling en bijgevolg een relatief hoog aandeel van de patiënt.  Het belangrijk 
aandeel van de klasse S in de DDD van 2008 komt overeen met het verdwijnen uit de terugbetaling van fusidinezuur.  Om een iets 
gedetailleerder en iets volledige beeld te krijgen van de substanties achter de staafjes van de grafieken, bevat de tabel die volgt een lijst 
van de belangrijkste individuele moleculen, in kosten (CI of CP) of in volume (aantal DDD of aantal verpakkingen), die de jongste jaren 
verdwenen uit de Ifstatdatabase. 
 

ATC(1) bestanddeel (Engelse 
benaming) 

ATC(5) Vaststellingen – Commentaar 

A rosiglitazone A10BG02 (2010) Rosiglitazone werd oorspronkelijk vergund binnen Europese Unie onder de naam 
Avandia® in juli 2000, voor de tweede lijnsbehandeling van type 2-diabetes, te 
gebruiken indien andere behandelingen hadden gefaald of ongeschikt bleken voor de 
patiënt.  Studies hebben daarna de verhoging bevestigd van het cardiovasculair risico 
verbonden aan de toediening van deze geneesmiddelen, en, in november, heeft de 
firma GlaxoSmithKline (GSK), houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
(VHB) van Avandia® en Avandamet®, beslist om deze geneesmiddelen terug te 
trekken van de Belgische markt.  

rosiglitazone & 
metformine 

A10BD03 

imiglucerase A16AB02 (2008) Dit geneesmiddel wordt vergoed als het wordt gebruikt bij de behandeling van 
een langetermijnenzymsuppletie bij een rechthebbende met een bevestigende diagnose 
van Type I ziekte van Gaucher en die ernstige ziekteverschijnselen vertoont.  In de 
praktijk zien we geen afleveringen meer in publieke officina’s na 2008, omdat blijkbaar 
het geneesmiddelen enkel nog wordt afgeleverd in hospitaalapotheken. 

C nadolol C07AA12 In maart 2009 heeft het Belgisch filiaal van Bristol-Myers Squibb aan het FAGG 
gevraagd om de VHM van Corgard (nadolol) te schrappen en zo een einde gemaakt aan 
de commercialisatie van dit geneesmiddel in België.   

potassium canrenoate C03DA02 Eind 2011, is de firma Grünenthal gestopt met de productie van het gamma Canrenol® 
en sinds de uitputting van de voorraad zijn deze producten dus niet meer beschikbaar. 

D In de IPhEB Monthly met de gegevens van de maand oktober (vorig nummer), hebben we vastgesteld dat meerdere substanties 
van de klasse D, die aanwezig waren in de gegevens van 2008, niet meer voorkomen in de huidige data : nystatine (D01AA01), 
clotrimazol (D01AC01), econazol (D01AC03), calcipotriol (D05AX02), calcitriol (D05AX03), tazaroteen (D05AX05) en desonide 
(D07AB08).  In 2008, vertegenwoordigden deze verdwenen substanties 5,4% van de uitgaven (RIZIV) en 2,7% van de DDD 
binnen het geheel van de klasse D.   

calcipotriol D05AX02 Calcipotriol en calcitriol zijn vitamine D analogen die worden gebruikt bij de behandeling 
van psoriasis.  Omwille van de trage aanvang van hun werking, verdwijnen de vitamine 
D analogen als dusdanig en worden ze steeds vaker geassocieerd met andere 
geneesmiddelen.  De combinatie van calcipotriol met betamethason (D05AX52 – 
Dovobet® - Xamiol®) is nog steeds beschikbaar en terugbetaalbaar. 

calcitriol D05AX03 

econazole D01AC03 geschrapt van de markt 

J We stellen vast dat er sinds 2008 heel wat antibiotica van de markt zijn verdwenen.  Zo zijn er op dit ogenblik geen afleveringen 
meer van benzylpenicilline (J01CE01), clometocilline (J01CE07), benzylpenicilline-benzathine (J01CE08), cloxacilline (J01CF02), 
oxacilline (J01CF04), cefatrizine (J01DB07), cefradine (J01DB09), cefaclor (J01DC04), aztreonam (J01DF01), miocamycine 
(J01FA11), gentamicine (J01GB03) en methenamine (J01XX05), daar waar deze bestanddelen wel voorkwamen in de gegevens 
tot in 2008.  De verdwenen antibiotica (J01) vertegenwoordigden 99,4% van de verdwenen DDD van de klasse J, en 95,5% van 
de corresponderende CI.  De 3 belangrijkste moleculen uit deze reeks zijn de volgende (99,0% des DDD, 95,5% du CI). 

clometocillin J01CE07 Wanneer een antibioticabehandeling aangewezen is bij acute faryngitis, is clometocilline 
(Rixapen®) een van de eerstekeuzemiddelen.  Clometocilline werd echter in mei 2011 
van de markt teruggetrokken, blijkbaar omwille van commerciële redenen. 

miocamycin J01FA11 De specialiteit Merced® werd in april 2013 teruggetrokken. 

cefaclor J01DC04 Met de terugtrekking van Ceclor® en Doccefaclo®, zijn er in België geen specialiteiten 
meer op basis van cefaclor, een cefalosporine van de tweede generatie. 

N dextropropoxyphene N02AC04 Teruggetrokken omwille van ernstige toxiciteit in geval van overdosering. 

pergolide N04BC02 Pergolide, een ergotderivaat, is in 2011 uit de markt genomen omwille van het risico 
van fibrotische inflammatoire reacties. 

phenobarbital N03AA02 De plaats van fenobarbital bij de behandeling van epilepsie is beperkt.  Omwille van zijn 
ongewenste effecten is het bij geen enkele vorm van epilepsie de eerste keuze.  De 
terugbetaalbare specialiteit Epipropane® is verdwenen, maar fenobarbital blijft op de 
markt onder de vorm van de voorschriftplichtige, niet terugbetaalbare specialiteit, 
Gardenal®. 
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dihydrocodeine N02AA08 Codicontin®, geschrapt in november 2009 

ginkgo folium N06DX02 De verpakkingen van Tavonin® en Tanakan® die terugbetaalbaar waren, zijn het niet 
meer sinds 1 juni 2011.  Deze producten blijven aanwezig in de apotheken, maar zijn 
verdwenen uit de Ifstatdata. 

R ketotifen R06AX17 Zaditen® en zijn generieken waren terugbetaalbaar tot in mei 2009.  Deze producten 
blijven aanwezig in de apotheken, maar zijn verdwenen uit de Ifstatdata. 

mesna R05CB05 Mistabron® werd uit de terugbetaling geschrapt in juli 2012, en we zien dat deze 
producten uit de apotheken verdwenen zijn. 

S fusidic acid S01AA13 De verpakking Fucithalmic®, 5gr, is niet meer terugbetaalbaar sinds 1 augustus 2008.  
Dit product blijft aanwezig in de apotheken, maar is verdwenen uit de Ifstatdata. 

metipranolol S01ED04 Metipranolol werd uit de terugbetaling geschrapt in juli 2011, en we stellen vast dat de 
producten met metipranolol, alleen of in combinatie, sindsdien niet meer aanwezig zijn 
in de apotheken. 

metipranolol, 
combinations 

S01ED54 

other De verzameling verdwenen substanties uit andere therapeutische klassen is relatief weinig belangrijk, behalve voor het remgeld 
(CP), maar er zijn toch bestanddelen bij die, op zich beschouwd, toch een relatief groter gewicht hebben. 

combinations of 

levothyroxine and 
liothyronine 

H03AA03 Het T3 hormoon, liothyronine, is gezien zijn korte halfwaardetijd niet geschikt voor de 

behandeling van hypothyreoïdie evenmin als de combinatietherapie levothyroxine met 
liothyronine.  Een terugbetaalde specialiteit met deze combinatie was in België 
beschikbaar (Novothyral®), maar zijn registratie werd op 1 juli 2010 geschrapt. 

flurbiprofen M01AE09 In 2012 werd de niet steroïdale ontstekingsremmer flurbiprofen (Froben®), waarvan 
een aantal presentaties terugbetaalbaar waren, van de markt gehaald.  Maar de niet 
terugbetaalbare specialiteit Strepfen®, die flurbiprofen bevat en die wordt gebruikt om 
symptomen van pijn en zwelling in de keel te verlichten, blijft aanwezig in de 
apotheken.   

clotrimazole G01AF02 Clotrimazol, dat ook voorkomt op de lijst van de verdwenen moleculen van de klasse D 
(D01AC01), wordt niet meer terugbetaald.  De dermatologische presentaties zijn niet 
meer terugbetaalbaar sinds maart 2009, en zijn uit de officina’s verdwenen.  De 
vaginale crème is niet meer terugbetaalbaar sinds juli 2011, maar is nog steeds 
beschikbaar in de officina’s. 

sulindac M01AB02 Sulindac (Clinoril®) is de NSAID met de hoogste vastgestelde acute hepatotoxiciteit 

(148,1 gevallen op 100.000 behandelde patiënten volgens een case-control studie 
gepubliceerd in 1994).  Het product werd uit de terugbetaling gehaald in oktober2009. 

 
 
(Deze informatie komt uit de referentiedata beschikbaar bij de APB, maar ook van de websites van het FAGG, het BCFI, en het RIZIV.)  

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


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

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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