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  «IPhEB-Monthly» Volledige data 2014 (publicatie maart 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 2.618,730 485,018 3.076,103 108,564 5.180,492 12,687 11,7% 11,738 10,8% 7,226 12,5% 7,834 7,2% 

2014/2013 -0,89% -3,07% -1,14% -0,64% 1,36% -1,76% -1,26% -5,04%   -5,93%   -6,50%   

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%   

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% 

201412 229,749 41,254 268,673 9,505 447,734 1,248 13,1% 0,920 9,7% 0,797 12,5% 0,856 9,0% 

 
Kijken we nu, met de volledige gegevens van 2014, 
naar de jaardata vanaf 2008, dan zien we hoe 2014 
zich vasthecht aan de vorige jaren.  
  

 Het verbruik van terugbetaalde 

geneesmiddelen (DDD – in het rood) neemt verder toe, 

maar de groei lijkt toch wat te vertragen.  

 Het volume (NB – in het paars) nam lichtjes af 

in 2014. 

 De globale uitgaven (PP – publiekprijs – in het 

geel) voor terugbetaalde geneesmiddelen zijn voor het 

derde jaar op rij gedaald.  In 2014 zien we een daling 

van 36 miljoen euro, 23 miljoen minder ten laste van de 

verplichte verzekering(*), en 15 miljoen minder voor de 

patiënten.  

(*) De uitgaven van de verplichte verzekering in deze tabel 
bevatten naast de tussenkomst van de verplichte verzekering in 

de prijs van de geneesmiddelen, ook de specifieke honoraria van 
de apothekers die niet in de publiekprijs zijn opgenomen.  
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Veranderingen in de ATC hoofdklassen - jaarbalans 

 

 
 

Deze taarten geven de verdelingen weer van de ATC hoofdklassen in 2012, 2013, en 2014, waar telkens voor elk van de parameters, de 5 
belangrijkste klassen zijn voorgesteld.  Het algemeen beeld van deze taarten verandert weinig, en in 2014 zijn de trends dezelfde als in 
2013 : vermindering van de uitgaven en van het aantal verpakkingen, toename van het verbruik (gemeten in DDD).  Maar we stellen toch 
vast dat in 2014 de globale veranderingen iets minder ingrijpend zijn dan het jaar voordien : de uitgaven dalen, maar in 2014 dalen ze 
minder dan in 2013, het aantal verpakkingen is gedaald, maar minder en het verbruik is gestegen, maar minder. 

 
In de tabel die volgt komen de grootste veranderingen naar voren op het niveau van de therapeutische hoofdklassen, of ze nu tot de TOP5 
behoren of niet.  Veranderingen van meer dan 5% zijn gekleurd, in het rood als het om negatieve veranderingen gaat (dalingen) en in het 
groen als ze positief zijn (stijgingen).  En « tekenwijzigingen » (groei in het ene jaar, afname in het andere) worden aangegeven door gele 
kadertjes. 

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 

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

-0,8% -3,1% +1,3% -0,7% 
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TOP 5 other 

CI C N L A J R B M H S G D V P 

2012 604.518.905 457.498.188 380.479.730 274.544.801 268.688.843 227.113.456 162.126.414 99.233.642 84.640.220 37.394.218 34.905.156 31.748.538 17.535.614 1.358.191 

2013 544.995.903 424.865.198 381.979.712 274.352.136 270.381.006 227.304.900 195.707.516 102.206.446 86.631.915 33.477.862 32.968.937 31.262.828 5.562.290 1.384.945 

2014 495.911.042 419.229.795 403.243.676 283.181.654 261.699.534 219.301.586 214.796.078 106.442.023 85.222.784 34.275.895 31.182.802 30.886.175 5.512.270 1.448.201 

2013/2012 -9,8% -7,1% 0,4% -0,1% 0,6% 0,1% 20,7% 3,0% 2,4% -10,5% -5,5% -1,5% -68,3% 2,0% 

2014/2013 -9,0% -1,3% 5,6% 3,2% -3,2% -3,5% 9,8% 4,1% -1,6% 2,4% -5,4% -1,2% -0,9% 4,6% 

CP C N R A J B G M S D H L P V 

2012 145.524.155 100.673.097 80.124.272 47.835.019 48.661.515 20.307.086 24.504.127 23.435.324 8.380.940 7.147.401 5.523.159 3.510.104 298.571 224.114 

2013 141.163.713 98.003.467 79.851.293 45.297.238 45.568.284 21.926.277 22.763.053 20.864.003 7.968.334 7.059.601 5.604.674 3.847.249 322.343 224.743 

2014 132.934.221 96.409.344 77.903.694 45.432.995 43.080.892 22.693.121 20.994.704 19.834.905 8.164.081 7.025.122 5.823.662 4.118.752 343.143 261.879 

2013/2012 -3,0% -2,7% -0,3% -5,3% -6,4% 8,0% -7,1% -11,0% -4,9% -1,2% 1,5% 9,6% 8,0% 0,3% 

2014/2013 -5,8% -1,6% -2,4% 0,3% -5,5% 3,5% -7,8% -4,9% 2,5% -0,5% 3,9% 7,1% 6,5% 16,5% 

DDD C A N R B G M H J S L D P V 

2012 1.994.464.655 645.825.012 531.033.103 432.458.020 402.233.410 302.423.991 253.472.697 170.245.416 133.708.770 75.740.152 51.104.264 26.389.761 2.203.491 1.282.031 

2013 2.002.596.233 672.444.101 543.809.915 444.327.399 426.979.909 296.277.592 255.352.201 178.507.589 134.015.291 78.754.754 52.276.570 26.873.981 2.304.838 738.168 

2014 1.994.171.331 696.936.951 562.947.831 452.486.662 446.198.272 290.013.782 258.767.019 184.493.450 129.286.284 82.861.923 53.768.565 27.341.487 2.477.154 846.244 

2013/2012 0,4% 4,1% 2,4% 2,7% 6,2% -2,0% 0,7% 4,9% 0,2% 4,0% 2,3% 1,8% 4,6% -42,4% 

2014/2013 -0,4% 3,6% 3,5% 1,8% 4,5% -2,1% 1,3% 3,4% -3,5% 5,2% 2,9% 1,7% 7,5% 14,6% 

NB C N A J R M B H S G D L P V 

2012 26.077.613 17.775.245 12.703.825 13.414.863 12.217.857 7.922.861 5.810.454 3.529.684 3.287.228 3.060.975 2.401.069 1.435.512 176.766 1.499.677 

2013 25.611.398 17.772.547 13.028.681 13.340.551 12.191.233 7.743.526 5.799.144 3.622.972 3.177.125 2.899.386 2.405.420 1.437.653 178.236 137.538 

2014 25.120.092 17.824.414 13.338.915 12.945.169 12.067.288 7.698.963 5.829.815 3.668.178 3.251.802 2.698.714 2.403.097 1.474.248 183.853 122.162 

2013/2012 -1,8% 0,0% 2,6% -0,6% -0,2% -2,3% -0,2% 2,6% -3,3% -5,3% 0,2% 0,1% 0,8% -90,8% 

2014/2013 -1,9% 0,3% 2,4% -3,0% -1,0% -0,6% 0,5% 1,2% 2,4% -6,9% -0,1% 2,5% 3,2% -11,2% 

 

De totale RIZIV uitgaven (CI – cost insurance) zijn twee keer op rij gedaald, maar in 2014 was de daling minder groot (-0,8%) dan in 2013 (-2,8%).  De grootste daling is die van de 

uitgaven voor cardiovasculaire geneesmiddelen (klasse C), waar, in 2 jaar tijd, de RIZIV uitgaven met 110 miljoen euro gedaald zijn.  De dalingen situeren zich vooral binnen de middelen 
aangrijpend op het renine-angiotensinesysteem (C09) en binnen de hypolipemiërende middelen (C10), na de komst van generieken binnen de sartanen (in C09) en voor atorvastatine (in C10).  
In 2013, was de daling binnen de klasse N algemeen, in alle deelklassen op niveau ATC(2).  In 2014 zet deze daling zich verder binnen de psycholeptica (N06) waartoe ondermeer de 
antidepressiva (N06A) en de geneesmiddelen tegen dementie (N06D) behoren, maar in de andere deelklassen blijven ze stabiel, of verhogen ze zelfs, zoals dat het geval is binnen de anti-
epileptica (N03) en de parkinsonmiddelen (N04).  In 2013 waren er ook relatief belangrijke dalingen van de CI in de klassen S, G, en V.  In de klasse V is ze het gevolg van de verandering in 
de reglementering voor de zuurstoftherapie aan huis en hadden we in 2014 te maken met de gestabiliseerde situatie “na”.  In de klasse G, blijft de daling, ook in 2014, hoger dan 5% en 
situeert ze zich vooral binnen de geslachtshormonen en modulatoren van het genitale stelsel (G03), met daarin de hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik (G03A).  Na een daling 
met meer dan 10% in 2013, is de CI van de klasse S in 2014 met 2,4% gestegen, na de komst van generieken van combinatiepreparaten met timolol (S01ED51) die het verbruik ervan sterk 
heeft opgedreven. 
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De uitgaven van de ziekteverzekering voor de nieuwe antithrombotica, directe trombineremmers (B01AE) en directe factor Xa remmers (B01AF), namen in 2014 toe met ongeveer 45%, daar 

waar ze in 2013 met een factor 4,5 vermenigvuldigd werden (van 8,4 mio euro in 2012 naar 46,3 mio in 2014, wat natuurlijk een effect had op het geheel van de klasse  B waar de uitgaven in 
2014 met 10% toenamen, een relatieve stijging die toch duidelijk kleiner is dan in 2013, toen de uitgaven in de klasse B met meer dan 20% toenamen. 
 
In een aantal klassen keerde het tij (daling in 2013 en stijging in 2014 of omgekeerd).  Zo namen in 2014 de uitgaven met 3,2% toe in de klasse A, na een lichte daling het jaar voordien.  
Zoals het jaar voordien, stegen ook in 2014 de RIZIV uitgaven voor antidiabetica (A10), maar in tegenstelling tot wat in 2013 gebeurde, stegen ook de RIZIV uitgaven voor maagzuurremmers 
(A02) lichtjes.  In de klasse J, daalden de RIZIV uitgaven met 3,2% in 2014, na een lichte toename het jaar voordien.  Zo zien we in 2014 een daling van de uitgaven voor antibiotica (J01), 
maar ook voor vaccins (J07) waar we ondermeer vaststellen dat er quasi geen papillomavirusvaccins (J07BM) meer worden afgeleverd in de publieke officina’s.  In de klasse R is de evolutie 
vergelijkbaar met die van de klasse J : een daling van de uitgaven met 3,5% in 2014, na een lichte stijging in 2013.  De daling in 2014 is algemeen in de verschillende deelklassen, behalve 
binnen de antihistaminica voor systemisch gebruik (R06).  Maar we willen toch specifiek melding maken van het feit dat in de loop van 2014 de terugbetaling van specialiteiten op basis van 
acetylcysteine (R01CB01) progressief werd afgebouwd, en dat sinds 1 december 2014 geen enkele specialiteit op basis van acetylcysteine meer terugbetaalbaar is, tenzij onder attest voor de 
behandeling van mucoviscidose.  Ook in de klasse H zien we een daling van de uitgaven in 2014, na een toename in 2013.  De belangrijkste dalingen in 2014 zijn die van de uitgaven voor 
somatropine (H01AC01) en somatostatine (H01CB02).  Maar over langere tijd beschouwd, zijn de uitgaven binnen H vrij stabiel, met wat fluctuaties van het ene jaar op het andere. 
 

 

De remgeldmassa (CP – cost patient) is sinds 2008 alleen maar gedaald.  De jongste twee jaren is de remgeldmassa telkens met meer dan 3% verminderd.  En daar waar in 2008 de CP 

600 miljoen euro bedroeg, was dat in 2014 nog slechts 485 miljoen.  Er zijn meerdere verklarende factoren voor deze daling.  Door de verhoogde levensverwachting neemt het aantal 
chronische pathologieën toe en zo ook het verbruik van grote verpakkingen, waarvoor de remgeldplafonds niet of nauwelijks hoger zijn dan die van kleine verpakkingen.  De herberekening 
van de remgelden in 2010, in functie van de prijs af fabriek eerder dan in functie van de verkoopprijs aan het publiek, heeft de remgelden van de meeste generieken doen dalen.  De komst 
van generieken voor relatief dure geneesmiddelen, zoals de sartanen of atorvastatine, heeft met zijn enorme prijsdalingen ook de uitgaven van de patiënten fors doen afnemen.  In de tabel 
hierboven zien we dat in de 5 belangrijkste klassen de remgelddaling algemeen en aanzienlijk is, behalve in de klasse A, waar er een zeer lichte stijging is in 2014.  Dat komt ondermeer door 
een stijging van het remgeld voor mesalazine (A07EC02) dat onder de referentieterugbetaling valt, maar waarvoor de prijzen van meerdere originele specialiteiten hoger zijn dan de 
terugbetalingsbasis.  En in dergelijke gevallen is het verschil ten laste van de patiënten.  
 
 

Het verbruik (gemeten in aantal DDD) blijft toenemen.  Maar we zien toch een vertraging van de groei.  In 2013 nam het aantal DDD toe met 1,7%, en in 2014 bedroeg de groeivoet 

1,3%.  Wat vooral opvalt, als we naar de tabel kijken, is de ommekeer van groei naar afname binnen de klasse C van de cardio-vasculaire geneesmiddelen.  In 2013 was het totaal aantal 
cardio-vasculaire DDD gestegen tot boven de 2 miljard, maar in 2014 is het aantal opnieuw onder die waarde gedoken.  Bij het bekijken van de tabel, zien we maar weinig gekleurde vakjes in 
het DDD-gedeelte.  Dat betekent dat er weinig of geen spectaculaire veranderingen zijn in het verbruik op het niveau van de therapeutische hoofdklassen tijdens de voorbije twee jaar.  In een 
volgend nummer van de IPhEB Monthly, zullen we meer in detail kijken naar veranderingen in het verbruik, maar dan op niveau van de pertinente ATC. 
 
 

Het volume (NB – aantal verpakkingen) is globaal gezien dalend, zonder dat er echter grote relatieve veranderingen zijn.  De daling van het aantal verpakkingen is op evidente manier 

gelinkt aan het meer frequent gebruik van grote verpakkingen, dat ook hoger werd aangehaald, in de paragraaf over de CP.  En zelfs al gaat het hier niet echt om een chronische pathologie, 
het fenomeen van de toename van grote verpakkingen en van verpakkingsgrootte, manifesteert zich het duidelijkst bij de orale contraceptie, waar er al sinds enkele jaren verpakkingen zijn 
voor de « behandeling » tijdens een volledig jaar, wat zich in de tabel uit in de rode vakjes voor de klasse G. 
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We eindigen dit overzich van het recente verleden met enkele grafieken die de jaarlijkse evolutie vertolken van de uitgaven, zowel die van 
het RIZIV als die van de patiënten, sinds 2008, het jaar waarin de kleine risico’s van de zelfstandigen werden opgenomen in de verplichte 

verzekering.  In de grootste grafieken zien we de evolutie van de TOP 5 en van het geheel van de « andere klassen » (cf. taarten op 
bladzijde 2).  En in de kleinere grafiekjes rechts, zijn die « andere klassen » opgesplitst.  Als we die bekijken, kunnen we ons een idee 
vormen van een aantal evoluties die lijken door te lopen of die zich aankondigen op basis van de huidige evoluties. 
 

 
 

 
 
Als we zo kijken naar de grafieken van de CI (bovenaan), dan kunnen we verwachten dat de klasse B (met de nieuwe antithrombotica) 
wellicht de TOP5 van de uitgaven zal vervoegen.  Om er de plaats in te nemen van de antibiotica ?  
 
En de grafieken van de CP verduidelijken meer dan elke tabel of elk betoog, de progressieve daling van de uitgaven van de patiënten.  Die 

zijn vooral zeer aanzienlijk voor de cardiovasculaire geneesmiddelen (linksboven), maar ook in de klassen G en M (rechts). 
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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 2014 
(volledig) en het laatste kwartaal dat voorgesteld wordt het vierde kwartaal van 2014, volledig. 
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