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Strikt voorbehouden aan de beheerraad van IFEB en aan het Directiecomite 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  
CIV CII  INN (refpricing)  INN 

(mio)  NB        % NB        % NB       %(ref) NB       %(all) 

2005 2.207,871 517,054 2.724,925 98,979 3.333,165                 

2006 2.165,802 538,795 2.704,597 99,613 3.551,789 15,164 15,2% 3,481 3,5%         

2007 2.302,156 555,888 2.858,044 103,331 3.783,795 16,158 15,6% 3,985 3,9% 2,524 4,1% 3,111 3,0% 

2008 2.610,762 599,144 3.209,906 112,583 4.242,960 17,510 15,6% 5,867 5,2% 3,091 4,6% 3,651 3,2% 

2009 2.682,419 588,713 3.271,131 114,106 4.607,252 14,769 13,0% 12,353 10,8% 3,861 5,6% 4,413 3,9% 

2010 2.703,519 537,176 3.221,022 109,593 4.759,548 13,635 12,2% 12,855 11,5% 6,032 8,9% 6,605 5,9% 

2011 2.753,562 522,190 3.249,400 109,413 4.876,455 13,731 12,3% 13,586 12,2% 7,225 10,6% 7,933 7,1% 

2012                   2012       

201105 239,767 45,375 283,028 9,521 433,029 1,066 11,0% 1,160 11,9% 0,617 10,3% 0,681 7,0% 

201106 232,408 42,778 273,153 9,006 412,974 1,030 11,2% 1,096 11,9% 0,579 10,2% 0,636 6,9% 

201107 211,335 38,660 248,133 8,124 376,368 0,952 11,4% 0,984 11,8% 0,521 10,2% 0,568 6,8% 

201108 219,385 40,258 257,702 8,438 393,132 1,010 11,7% 1,014 11,7% 0,537 10,1% 0,587 6,8% 

201109 232,903 44,868 275,220 9,350 411,262 1,435 15,0% 1,111 11,6% 0,598 10,5% 0,677 7,1% 

201110 239,657 48,730 285,197 10,040 420,040 1,874 18,3% 1,186 11,6% 0,631 10,8% 0,740 7,2% 

201111 231,272 44,103 272,956 9,276 407,309 1,288 13,6% 1,199 12,7% 0,624 10,9% 0,696 7,4% 

201112 243,915 45,339 287,002 9,654 428,519 1,116 11,3% 1,326 13,4% 0,683 11,1% 0,746 7,6% 

201201 228,615 43,123 269,632 9,038 408,705 1,024 11,1% 1,190 12,9% 0,648 11,2% 0,707 7,7% 

201202 227,715 43,201 268,776 9,153 405,721 0,998 10,7% 1,206 12,9% 0,692 11,8% 0,751 8,0% 

201203 244,444 45,986 288,162 9,639 435,445 1,069 10,9% 1,256 12,8% 0,726 11,8% 0,790 8,0% 

201204 212,813 40,376 251,108 8,495 392,725 0,985 11,3% 1,003 11,5% 0,623 11,5% 0,678 7,8% 

2011/2010 
1,85% -2,79% 0,88% -0,16% 2,46% 0,70% 0,33% 5,68% 5,29% 2011/2010 1,85% -2,79% 0,88% 

%growth 

 
Op 1 april jongstleden trad de eerste maatregel met betrekking tot VOS in werking : bij de uitvoering van een VOS moet de apotheker een 

geneesmiddel afleveren, binnen de goedkoopste 
zoals die op de lijst staan die door de diensten van 
het RIZIV wordt aangemaakt.  Sinds 1 mei, is deze 
verplichting uitgebreid tot alle voorschriften van 
antibiotica (J01) of antimycotica (J02), die dus 
moeten worden beschouwd als VOS, behalve in 
gevallen van therapeutisch bezwaar (van de kant 
van de voorschrijver) of van overmacht (waarmee 
de apotheker te maken heeft).   
 

In het licht van deze informatie, kijken we, op de 
grafiek hiernaast, naar de evolutie van de 
percentages VOS in het geheel van de 
voorschriften (%INN_all), binnen de 
referentieterugbetaling (%INN_all_ref), binnen de 
antibiotica (%INN_J01), de antimycotica 
(%INN_J02), en binnen de vereniging van de twee 
(%INN_J01vJ02).  We zien dat in de voorbije 
maand april (de laatste voorgestelde maand), de 
percentages binnen het geheel en binnen de 
referentieterugbetaling iets daalde, maar dat ze 
toenamen binnen de antibiotica en de antimycotica.   
 

De toekomst zal ons leren in welke mate deze 
eerste waarnemingen pertinent zijn of niet. 
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Verbruik & uitgaven per ATC hoofdklasse 
ATC PP (bedrag) PP  

(aandeel) DDD (aantal) DDD 
(aandeel) PP/DDD 

mio € evolutie % mio evolutie mio € evolutie % 

A MAAGDARMKANAAL EN STOFWISSELING 332   4,3%   10,1%   627   5,8%   12,7%   0,53 -1,4% 

B BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN 172   2,0%   5,3%   388   6,8%   7,9%   0,44 -4,5% 

C HARTVAATSTELSEL 793   0,6%   24,2%   1.971   2,3%   40,0%   0,40 -1,7% 

D DERMATOLOGISCHE PREPARATEN 38   1,2%   1,2%   26   1,7%   0,5%   1,49 -0,5% 

G UROGENITAAL STELSEL EN GESLACHTSHORMONEN 62   -9,2%   1,9%   303   -4,6%   6,1%   0,21 -4,8% 

H SYSTEMISCHE HORMOONPREPARATEN, 
GESLACHTSHORMONEN UITGEZONDERD 92   0,8%   2,8%   168   2,8%   3,4%   0,55 -2,0% 

J ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK 317   1,3%   9,7%   131   3,1%   2,7%   2,41 -1,7% 

L CYTOSTATICA EN IMMUNOMODULERENDE MIDDELEN 383   2,1%   11,7%   50   4,2%   1,0%   7,67 -2,0% 

M SKELETSPIERSTELSEL 122   -3,7%   3,7%   247   1,6%   5,0%   0,49 -5,3% 

N ZENUWSTELSEL 586   2,9%   17,9%   518   4,5%   10,5%   1,13 -1,5% 

P ANTIPARASITAIRE MIDDELEN, INSECTICIDEN EN 
INSECTENWERENDE MIDDELEN 2   4,8%   0,0%   2   5,8%   0,0%   0,75 -0,9% 

R ADEMHALINGSSTELSEL 307   0,9%   9,4%   422   3,1%   8,6%   0,73 -2,1% 

S ZINTUIGLIJKE ORGANEN 50   1,0%   1,5%   71   -4,0%   1,4%   0,69 5,1% 

V DIVERSE MIDDELEN 26   -1,5%   0,8%   2   0,5%   0,0%   15,68 -2,0% 
 

De gegevens zijn die van de meest recente 12 maanden (mei 2011 tot april 2012).  De evoluties zijn berekend ten opzichte van de 
vorige 12 maanden (mei 2010 tot april 2011).  
 

ZOOM op de antibiotica (deel 2) 
In het vorig nummer van de IPhEB Monthly, werd de globale evolutie voorgesteld van de uitgaven voor antibiotica door de verplichte 
ziekteverzekering, en van het aantal verpakkingen.  In het licht van de wijzigingen die er zijn geweest in de voorgeschreven 
dagdosissen en van de behandelingsduur, wordt de evolutie van het verbruik voor deze klasse geneesmiddelen immers beter vertolkt 
door het aantal verpakkingen dan door het aantal DDD. 
 

In 1999 begon het BCFI met het publiceren van artikels in de Folia 
Pharmaceutica over het rationeel gebruik van antibiotica en in 2000 startten 
de mediacampagnes om het grote publiek aan te zetten tot een doelmatiger 
gebruik van antibiotica.  Deze inspanningen hebben geleid tot een sterke 
daling van het aantal verpakkingen antibiotica van 1999 tot 2007.   
 

In 2008 was er een lichte stijging van het aantal terugbetaalde antibiotica 
na de opname van de kleine risico’s van de zelfstandigen in de verplichte 
verzekering.  Sindsdien is de situatie gestabiliseerd.  De uitgaven kenden 
een gelijkaardige evolutie.   
 

Maar als we keken naar de deelklassen op niveau ATC(2), dan bleek dat de situatie verschilde van klasse tot klasse.  Sommige 
klassen worden maar zelden voorgeschreven : J01B, J01E, et J01G.  In andere klassen worden er van jaar tot jaar meer 
verpakkingen voorgeschreven, zoals in J01M (de chinolonen) en in J01X (overige antibacteriële middelen).  En andere klassen 
worden dan weer minder belangrijk binnen het geheel van de antibiotica : J01A, J01D et J01F.  De meest talrijke klasse is en blijft 
J01C, waarvan het aandeel is blijven groeien gedurende de ganse voorgestelde periode.  In het begin vertegenwoordigde ze 37% 
van de verpakkingen en sinds 2007 is dat meer dan de helft 
geworden.  Het gaat hoofdzakelijk om amoxicilline (J01CA04) 
en amoxicilline met enzymremmer (J01CR02). 
 

Als we daarna de evolutie vergeleken van het aantal 
verpakkingen en van de uitgaven, dan zagen we dat de 
evolutie van de uitgaven binnen de deelklassen veel minder 
« smooth » was dan die van de aantallen verpakkingen.  Dat 
komt door de veranderende gemiddelde prijzen of 
terugbetalingbasissen per verpakking, binnen de deelklassen. 
De grafiek hiernaast geeft de evolutie weer van de 
gemiddelde verpakkingsprijs binnen de deelklassen.  Omdat 
het vooral de prijswijzigingen zullen zijn die de impact zullen 
bepalen van de maatregelen van april en mei, zullen we 
hieronder proberen te begrijpen welke mechanismen binnen 
de deelklassen aan de basis liggen van de prijswijzigingen. 
  

J01A tetracyclines 
J01B amfenicolen 
J01C betalactam-antibiotica, penicillines 
J01D overige betalactam-antibiotica 
J01E sulfonamiden en trimethoprim 
J01F macroliden, lincosamiden en streptograminen
J01G aminoglycosiden 
J01M chinolonen 
J01X overige antibacteriële middelen 
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J01A tetracyclines • Binnen J01A zijn doxycycline (J01AA01) en minocycline (J01AA08) de molecules die het vaakst worden 

voorgeschreven, maar ze komen allebei steeds minder voor.  In 1996 waren er 1,2 miljoen verpakkingen 
docycycline, maar gedurende de jongste twaalf maanden waren het er nog maar 242.000.  Voor minocycline, 
daalde het aantal verpakkingen van 440.000 in 1996 tot 170.000 tijdens de jongste twaalf maanden. 

De terugbetalingbasis bleef vrij constant gedurende de hele periode.  Er is wel een daling bij de invoering van de 
referentieterugbetaling in 2001 en een stijging gedurende de jongste jaren.  Die komt overeen met een toename 
van het aantal voorschriften met een hogere dosis (doxycycline 200mg, eerder dan 100mg). 

J01B amfenicolen • De klasse J01B bevat slechts één molecule, thiamfenicol (J01BA02 - Urfamycine®), waarvan het voorschrijven 
beperkt is tot ernstige infecties met micro-organismen die resistent zijn tegen andere antibiotica.  

Het is geen duur geneesmiddel : de terugbetalingbasis is geleidelijk gedaald, van ongeveer € 8 in 1996 tot € 6 in 
het eerste trimester van 2010.  Vanaf 1 april 2010 werd dit bedrag hoger.  Zoals voor alle goedkope 
geneesmiddelen werd de terugbetalingbasis van Urpfamycine® verhoogd na de invoering van het nieuw 
vergoedingssysteem voor apothekers, omdat het afleveringshonorarium een vaste component is van de prijs, 
ongeacht hoe hoog of hoe laag die is. 

J01C betalactam-
antibiotica, 
penicillines 

• De klasse J01C is de belangrijkste in volume, en haar aandeel nam gedurende de ganse voorgestelde periode 
toe.  Bij aanvang vertegenwoordigde ze 37% van de verpakkingen en sinds 2007 is dat meer dan de helft.  
Het gaat hier quasi uitsluitend om amoxicilline (J01CA04) en amoxicilline met enzymremmer (J01CR02). 

In deze klasse waren er in 2001 reeds generieken.  En dus daalde bij de invoering van de referentieterugbetaling 
in juni van dat jaar de gemiddelde terugbetalingbasis.  Daarna is de trend eerder stijgend.  Dat wordt verklaard 
door de geleigelijke verhoging van het aantal eenheden per verpakking en van de dosering per eenheid, ten 
gevolge van de wijziging van de « guidelines » (behandelingsduur, aantal inname, dosis per inname).   

J01D overige betalactam-
antibiotica 

• De vaakst voorgeschreven molecules binnen de klasse J01D van de overige betalactam-antibiotica zijn 
cefadroxil (J01DB05), cefatrizine (J01DB07), cefuroxim (J01DC02) en cefaclor (J01DC04), maar ze worden 
geleidelijk allemaal minder voorgeschreven.  Deze geneesmiddelen vertegenwoordigden 19% van het volume 
in 1996, en nu stelt hun aandeel geen 5% meer voor van het jaarvolume, wat overeen komt met een daling 
van het aantal verpakkingen van 2,5 miljoen in 1996 tot 500.000 tijdens de jongst twaalf maanden. 

De verhoging van de gemiddelde prijs in 2002 valt samen met de komst van cefuroxim (J01DC02 – Zinnat®), 
nieuw en dus relatief duur, en met de geleidelijke groei van het aantal verpakkingen die van dit nieuwe 
geneesmiddel werden afgeleverd.  De daling, 3 jaar later, valt samen met de komst van generieken van cefuroxim 
en de erbij aansluitende opname van de molecule in de referentieterugbetaling. 

J01E sulfonamiden en 
trimethoprim 

• De klasse J01E is beperkt tot één enkele klasse op niveau ATC(7), de klasse J01EE01 (sulfamethoxazol met 
trimethoprim (co-trimoxazol)).  En zelfs al stelt ze maar 2% voor van het aantal verpakkingen, ze heeft toch al 
voor problemen gezorgd tijdens de eerste maanden waarin de nieuwe maatregelen in voege waren.   

Het zijn geen dure geneesmiddelen : de gemiddelde terugbetalingbasis per verpakking is geleidelijk gedaald van 
ongeveer €5 in 1996 tot € 2,50 in het eerste trimester van 2010.  Vanaf 1 april 2010 cf. J01B. 

J01F macroliden, 
lincosamiden en 
streptograminen 

• In de klasse van de macroliden, lincosamiden en streptograminen (J01F) is de volumedaling minder 
spectaculaire : van 2,8 miljoen verpakkingen (19% van het totale aantal verpakkingen in J01) in 1996 tot 1,7 
miljoen (16%) tijdens de jongste twaalf maanden.  In 1996 waren de belangrijkste molecules erytromycine 
(J01FA01), roxitromycine (J01FA06) en claritromycine (J01FA09).  De eerste twee worden quasi niet meer 
voorgeschreven, het aantal verpakkingen claritromycine is gehalveerd : van 1 miljoen verpakkingen in 1996 tot 
500.000 in de jongste twaalf maanden.  Claritromycine is nog altijd een van de belangrijkste moleculen in 
J01F, maar op dit ogenblik zijn er ook azitromycine (J01FA10 - 700.000 verpakkingen tijdens de voorbije 
twaalf maanden) en miocamycine (J01FF01 - 300.000 verpakkingen). 

De geleidelijke verhoging tot in 2005 wordt verklaard door een geleidelijke verschuiving van de oudste (minder 
dure) naar meer recente (en dus duurdere) molecules.  De regelmatige daling die er op volgt komt door de komst 
van generieken, eerst voor roxitromycine, dan voor claritromycine en tenslotte ook voor azitromycine en dus door 
de geleidelijke opname van deze molecules in de referentieterugbetaling. 

J01G aminoglycosiden • Voor de klasse J01G zijn er geneesmiddelen met meerdere ATC(7) codes, maar binnen het geheel van de 
antibiotica die in de publieke officina’s worden afgeleverd stellen ze samen toch maar 0,1% van de 
verpakkingen voor (in de periode 2011Q2-2012Q1 zijn dat 14.445 verpakkingen op 10 miljoen). 

De gemiddelde prijs steeg steil in 2008, met de komst van de TOBI, een antibioticum voor mucoviscidosepatiënten  
die lijden aan een longinfectie veroorzaakt door Pseudomonas aeruginosa, en waarvan de prijs per verpakking 
meer dan 2.000 euro bedraagt. 

J01M chinolonen • Het aandeel van de chinolonen in het volume is vrij regelmatig toegenomen, van 9% in 1996 tot 13% tijdens 
de voorbije twaalf maanden.  Maar de evolutie is wel verschillend van molecule tot molecule.  Zo was er een 
daling voor ofloxacine (J01MA01 - Tarivid® en generieken) en voor norfloxacine (J01MA06 - Zoroxin® en 
generieken).  Voor ciprofloxacine (J01MA02 – Ciproxine® en generieken) bleef het aandeel stabiel.  Maar er is 
vooral een belangrijk effect door de komst van nieuwe chinolones : levofloxacine (J01MA12 – Tavanic® en 
generieken) in 2001 en moxifloxacine (J01MA14 – Avelox® en Prolox®) twee jaar later.  Naast deze 
fluorochinolonen (J01MA), zijn er nog andere chinolonen (J01MB), maar die zijn veel minder belangrijk binnen 
het aantal verpakkingen. 

De toename tot op het ogenblik van de start van de referentieterugbetaling en de er op volgende geleidelijke 
daling daarna zijn het resultaat van een analoog proces als dat van de klasse J01F. 

J01X overige 
antibacteriële 
middelen 

• Binnen de overige antibacteriële middelen (J01X), waarvan het aandeel in het volume is toegenomen van 2% 
in 1997 tot 9% tijdens de voorbije drie jaar, zijn de vaakst voorkomende geneesmiddelen nitrofurantoine 
(J01XE01 – Furadantine®) en fosfomycine (J01XX01 – Monuryl®).  En de toename van het aantal 
verpakkingen ligt hoofdzakelijk bij Monuryl® waarvan het aantal verpakkingen toenam van 64.000 in 1996 tot 
557.000 tijdens de jongste twaalf maanden.   

Het zijn geen dure geneesmiddelen : de gemiddelde terugbetalingsbasis per verpakking daalde geleidelijk van 
ongeveer € 7,14 in 1996 tot € 6,28 in 2001.  En van dan af zien we een stijging, vooral te verklaren door de 
toename van het aantal voorschriften van Monuril®, dat zelfs al is het niet duur, toch duurder is dan 
Furadantine®.  Vanaf 1 april 2010, cf. J01B en J01E. 
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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, rechts de evolutie per kwartaal sinds de aanpassing 
van de referentieterugbetaling om de drie maanden gebeurt.  Voorlopig is het laatste kwartaal dat 
voorgesteld wordt het tweede kwartaal van 2012, onvolledig. 
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