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  «IPhEB-Monthly» April 2013 (publicatie Juli 2013) 
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) 

2008 2.610,762 599,144 3.209,906 112,370 4.242,960 5,867 5,2% 17,510 15,6% 3,027 4,5% 3,671 3,3% 

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 2.703,519 537,176 3.221,022 109,593 4.759,548 12,856 11,5% 12,275 12,2% 5,920 8,7% 6,605 5,9% 

2011 2.753,570 522,191 3.249,410 109,413 4.876,463 13,586 12,2% 11,897 12,3% 7,131 10,3% 7,934 7,1% 

2012 2.688,434 514,216 3.173,953 109,436 4.989,715 13,213 11,9% 12,314 12,0% 8,075 11,8% 8,885 8,0% 

2013 2.673,195 507,788 3.149,992 109,853 5.163,923 13,626 12,3% 12,164 11,0% 9,149 13,2% 9,909 9,0% 

2013/2012 -0,57% -1,25% -0,75% 0,38% 3,49% 3,17% 3,61% -8,80% -8,42% 13,30% 12,37% 11,52% 12,28% 

2012/2011 -2,37% -1,53% -2,32% 0,02% 2,32% -2,74%   3,50%   13,23%   11,98%   

2011/2010 1,85% -2,79% 0,88% -0,16% 2,46% 5,68%   0,67%   20,46%   20,12%   

201205 227,857 43,212 268,770 9,172 425,898 1,088 11,9% 0,911 9,9% 0,700 11,9% 0,775 8,3% 

201206 236,055 44,086 277,776 9,430 441,262 1,098 11,6% 0,971 10,3% 0,698 11,6% 0,764 7,9% 

201207 209,182 39,425 246,510 8,393 396,680 0,966 11,5% 0,873 10,4% 0,591 11,4% 0,639 7,5% 

201208 206,104 38,736 242,733 8,309 396,399 0,940 11,3% 0,873 10,5% 0,601 11,6% 0,648 7,7% 

201209 209,300 40,933 247,653 8,744 398,077 0,985 11,2% 1,192 13,6% 0,640 12,1% 0,713 8,1% 

201210 244,562 50,688 291,567 10,693 457,451 1,179 11,0% 1,920 17,9% 0,756 12,3% 0,870 8,1% 

201211 222,492 43,084 262,937 9,324 418,986 1,144 12,2% 1,172 12,6% 0,778 12,2% 0,706 8,3% 

201212 219,047 41,293 258,013 9,036 410,898 1,158 12,8% 0,926 10,2% 0,768 12,4% 0,713 8,5% 

201301 228,995 43,821 270,393 9,501 438,186 1,173 12,3% 0,939 9,9% 0,830 12,7% 0,772 8,7% 

201302 209,071 40,093 246,926 8,724 397,961 1,082 12,4% 0,846 9,7% 0,773 12,8% 0,721 8,9% 

201303 225,320 42,724 265,684 9,268 426,741 1,127 12,2% 0,919 9,9% 0,803 12,6% 0,744 8,7% 

201304 216,867 40,977 255,552 8,940 423,311 1,064 11,9% 0,894 10,0% 0,744 12,2% 0,690 8,3% 
 

Deze grafiek laat goed de (negatieve) correlatie zien tussen de gemiddelde verpakkingsomvang (in DDD per verpakking – DDD/NB – linker 
verticale as) en de gemiddelde prijs per DDD, geijkt op de rechter verticale as, gedurende de jongste 24 maanden.  De grafiek geeft de 
evolutie weer van de publieksprijs (in het geel), verdeeld over remgeld (CP – cost patient - blauw) en RIZIV-kost (CI – cost insurance - 
groen).  Omdat de griepvaccins de gegevens van de maand oktober erg zouden verstoren, zijn ze uit de gegevens weggelaten.  Maar er 

blijft toch nog een seizoeneffect, met meer kleinere 
verpakkingen en hogere prijzen per DDD in de winter, 
wanneer er meer acute behandelingen zijn.  Zowel in 2012 
als in 2013, is de opgelegde prijsdaling met 1,95% in de 
maand april, zeer duidelijk zichtbaar.  En men ziet ook 
zeer goed dat een verandering van de prijs per DDD in de 
ene zin overeenkomt met een wijziging van het aantal 
DDD per verpakking in de andere zin.  Door de 
verschillende schalen op de linker en rechter as, is het zo 
eenvoudig niet om de relatieve veranderingen van prijs en 
omvang te vergelijken.  Het volgende tabelletje bevat de 
procentuele wijzigingen in de twee aprilmaanden van de 
grafiek.  De prijsdalingen op DDD niveau zijn groter dan 
1,95%, en ook groter dan de volumeveranderingen, 
waardoor er globaal gezien een omzetdaling is ondanks de 
groei van het verbruik. 

 
 
 
 

  DDD/NB CI/DDD CP/DDD PP/DDD 

201204 2,40% -3,54% -2,69% -3,44% 

201304 2,83% -2,97% -3,30% -3,03% 

http://www.ipheb.be/
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Wijzigingen in de ATC hoofdklassen 
 

  
april 2012- maart 2013 ten opzichte van april 2011-maart 2012    mei 2012- april 2013 ten opzichte van mei 2011-april 2012 
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Vorige maand hebben we opgemerkt dat de verdelingen over de 
therapeutische hoofdklassen niet veel veranderen van 12 
maanden op 12 maanden, of het nu in volume is (aantallen DDD 
of verpakkingen (NB)), of in uitgaven (de RIZIV uitgaven (CI – 
cost insurance) of het remgeld (CP – cost patient)).  Daarom 
hebben we ons in het vorig nummer beperkt tot de wijzigingen 
ten opzichte van de vorige 12 maanden.  Als we vandaag deze 
oefening opnieuw maken, dan stellen we vast dat de grafieken die 
de wijzigingen over een periode van 12 maanden visualiseren 
evenmin veel veranderen.  Hierboven staan de grafieken van de 
vorige verschillen (links) naast die van de geactualiseerde 
grafieken (rechts).  Zoals steeds stellen deze grafieken absolute 
verschillen voor (oranje – ijk bovenaan) en de verschillen in 
percentage (blauw kader – ijk onderaan) tussen een periode van 
12 maanden (april 2012 – maart 2013) en de 12 maanden ervoor 
maanden (april 2011 – maart 2012).  Rechts zijn het de 
verschillen tussen de jongste 12 maanden (mei 2012 – april 2013) 
en de 12 maanden daarvoor (mei 2011 – april 2012).  En we zien 
dat er enkel belangrijke verschillen zijn op het niveau van de 
klasse R van het ademhalingsstelsel.  Als we de gegevens meer op detailniveau bekijken, zien we dat het verschil grotendeels wordt 

verklaard door de gewijzigde terugbetalingsvoorwaarden van Spiriva® (R03BB04 - tiotropium bromide) in april 2012.  Tot dan was de 
terugbetaling van Spiriva® onderworpen aan voorwaarden uit Hoofdstuk II van de RIZIV reglementering.  Maar sindsdien is Spiriva® 
terugbetaallbaar geworden onder voorwaarden uit Hoofdstuk IV, wat wil zeggen dat een machtiging vereist is van de adviserende 
geneesheer van de verzekeringsinstelling van de patiënt.  Daardoor is het aantal afleveringen plots gedaald van 74.000 verpakkingen in 
maart 2012 tot 5.500 verpakkingen de maand nadien.  In de grafieken hierboven staat 
 

 links : [april 2012- maart 2013] min [april 2011-maart 2012] 

 rechts : [mei 2012- april 2013] min [mei 2011-april 2012] 
 

De maand april 2012 is dus verschoven van de periode die vergeleken wordt naar de periode waarmee vergeleken wordt, van de « plus » 
kant naar de « min » kant, wat dus een « verandering van teken » betekent.  Die verklaart grotendeels de waargenomen verschillen.  
Naast het effect Spiriva®, is er een gelijkaardig, maar minder sterk, effect voor de antihistaminica voor systemisch gebruik (R06).  De 
aflevering van deze geneesmiddelen is seizoensgebonden, met maxima in het voorjaar.  En het is nu zo dat in april 2012 de afleveringen 
van antihistaminica minder talrijk waren dan in april 2011 of in april 2013, omdat de « piek » van 2012 later in het seizoen viel, in mei en 
juni. 

 

ZOOM op de PPI 

 
De ZOOM van de IPhEB Monthly van februari 2011, met de gegevens tot november 2010 was gewijd aan de PPI en begon aldus :  
 

De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) heeft de aanbevelingen herzien voor het gebruik en voorschrijven van 
protonpompinhibitoren.  Deze aanbevelingen zijn gelinkt aan de geneesmiddelen met a posteriori controle (hoofdstuk II) en maken deel uit van de 
uitvoering van een van de punten van Nationaal Akkoord Geneesheren - Ziekenfondsen 2009-2010 waarin een maatregel is voorzien tot bevordering 
bij een startbehandeling van het voorschrijven van een van de minst dure moleculen, ondermeer voor de PPI.  De belangrijkste wijzigingen die van 
kracht zijn sinds 1 september 2010 zijn de volgende : 
 bij gastro-oesofagale reflux en refluxoesofagitis beveelt de CTG aan een PPI voor te schrijven wanneer de klinische toestand het vereist, in 

plaats van een continue behandeling ; 
 bij gastro-oesofagale reflux moet een endoscopie niet meer binnen een bepaalde termijn worden uitgevoerd. De noodzaak om een endoscopie 

uit te voeren wordt aan de hand van enkele typische voorbeelden getoond. 
 

Meer details zijn te vinden op de website van het RIZIV (http://www.riziv.be/drug/nl/drugs/recommendation/PPI_IPP.htm).   
 

De toepassing van de eerste aanbeveling zou zich moeten vertolken in het afleveren van kleinere verpakkingen en leiden tot een daling van het 
verbruik.  We hebben geprobeerd om na te gaan of het effect van deze nieuwe aanbevelingen reeds zichtbaar is in de Ifstatdata.     

 

Op dat ogenblik zagen we weinig effecten. We hadden trouwens opgemerkt dat :  
 

Het uitblijven van elk merkbaar effect van de nieuwe aanbevelingen voor het gebruik en voorschrijven van PPI staat in schril contrast tot wat er 
gebeurde in juli 2005, toen de terugbetalingsvoorwaarden van orale H2 antihistaminica H2 en PPI gewijzigd werden.   

Ondertussen zijn we twee jaar verder.  Laten we daarom eens kijken of we nu wel het verwachte effect zien.  
 
De eerste grafiek geeft de evolutie weer van het verbruik (gemeten in DDD) van PPI, per maand van januari 2008 tot april 2013.  De 
tweede helft van deze periode van 64 maanden begint in september 2010, op het ogenblik dat de nieuwe aanbevelingen van kracht 
werden.  We zien dat het totale verbruik van PPI (in het rood, boven de staafjes) is blijven toenemen.  Over het geheel van de 
voorgestelde periode is de maandconsumptie bijna verdubbeld, van ongeveer 15 miljoen DDD per maand in het begin van de periode tot 
bijna 30 miljoen DDD op het einde ervan.  De nieuwe aanbevelingen schijnen niet veel impact te hebben gehad op de groei van het 
verbruik van PPI.  De staafjes geven de verdeling weer over de verschillende moleculen.  In het begin van de voorgestelde periode steeg 

het verbruik van omeprazol (A02BC01- oranje).  Daarna daalde het tot ongeveer 12,5 miljoen DDD per maand en het blijft op dat niveau 
sinds september 2010.  Het opvallendst in deze grafiek is wel de stijging van het verbruik van pantoprazol (A02BC02 - groen).  De jongste 
maanden is het pantoprazolverbruik zelfs groter geworden dan dat van omeprazol.  Het verbruik van es-omeprazol (A02BC02 – geel) 
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neemt eveneens toe, maar het blijft ver onder dat van 
omeprazol of pantoprazol.  Er zijn nog enkele andere PPI 
(in het blauw), lansoprazol en rabeprazol, waarvan het 
verbruik echter zeer beperkt is.  
 

De tweede grafiek geeft de evolutie weer van het aantal 
verpakkingen (in het rood, boven de staafjes) tijdens 
dezelfde periode.  Het aantal verpakkingen per maand is 
meer stabiel dan het aantal DDD, maar het is toch groter 
op het einde van de periode (400.000 per maand) dan in 
het begin (350.000 per maand).  In deze tweede grafiek 
zijn de staafjes opgedeeld in functie van de 
verpakkingsomvang, gemeten in aantal comprimés.  We 
zien dat het aantal kleine verpakkingen met 10 of 14 
comprimés (licht groen) zeer beperkt is.  In het begin van 
de voorgestelde periode werden per maand ongeveer 
100.000 verpakkingen met 28 of 30 comprimés (in het 
blauw) afgeleverd.  In de loop van 2009 is dit aantal 
gedaald, en in de tweede helft van de periode is het 
aantal vrij stabiel, met een gemiddelde van 65.000 dozen 
per maand.  De daling van het aantal verpakkingen met 
56 of 60 comprimés (fuchsia) en de stijging van de grote 
verpakkingen (minstens 84 comprimés - paars) zijn dan 
weer echt spectaculair.  
 

Ondanks de aanbevelingen met betrekking tot het goed 
gebruik van PPI, zien we in de gegevens niet het 
verwachte effect, niet op het verbruik en evenmin op de 
verpakkingsomvang.  
 

Maar ondanks het stijgend verbruik is er echter wel een 
daling van de uitgaven, zowel van die van het RIZIV als 
van die van de patiënten.  Ter illustratie hiervan is er de 
derde grafiek met de evolutie – steeds over dezelfde 
periode – van de RIZIV kost per DDD (CI/DDD) voor de 
PPI.  De gemiddelde kost voor het geheel van de PPI staat 
in het rood.  De andere voorgestelde kosten per DDD zijn 

de gemiddelden per actief bestanddeel.  Omeprazol 
(oranje) blijft de goedkoopste PPI.  Het is wel waar dat er 
al generieken zijn van omeprazol sinds 2002, terwijl er 
voor pantoprazol (groen) pas in 2009 generieken kwamen, 
op het moment dat in de derde grafiek overeenkomt met 
de val van de CI/DDD en in de eerste grafiek met het 
begin van de stijging van het verbruik 
 
 

De eerste generieken van es-omeprazol zijn in de loop van 
2011 gearriveerd.  Maar na een gemiddelde prijsdaling per 
DDD met meer dan 50% in juli 2010, verschoven de 
voorwaarden voor terugbetaling van es-omepazole van 
Hoofdstuk IV (attest) naar Hoofdstuk II van de RIZIV 
reglementering (a posteriori controle) zodat es-omeprazol 
vergoedbaar werd onder dezelfde voorwaarden als de 
andere PPI.  Sindsdien is het verbruik van es-omeprazol 
wel toegenomen, maar niet in dezelfde proporties al dat 
van pantoprazol (cf. eerste grafiek).  In de tweede helft 
van de voorgestelde periode, kwamen RIZIV kosten per 
DDD meer op één lijn liggen.  In het kader van de 
budgetmaatregelen 2012, werd immers een 
terugbetalingsmaximum vastgelegd voor elke molecule uit 
de klasse van de maagzuurremmers (A02), een maximum 

dat overeenkomt met de laagste prijs verhoogd met 10%.  Dat heeft geleid tot de daling van de CI per DDD die we zien in juni 2012.  
Sindsdien overschrijdt geen enkele tussenkomst van het RIZIV nog 40 eurocent/DDD.   Maar de relatieve verschillen blijven groot (van het 
enkelvoudige tot het dubbele).  Dit tabelletje geeft de waarden weer voor de uiteinden van de grafiek  :  
 

CI/DDD gemiddelde  omeprazol pantoprazol Es-omeprazol andere PPI 

januari 2008 € 0,66 € 0,46 € 1,45 € 1,02 € 0,64 

april 2013 € 0,28 € 0,23 € 0,31 € 0,34 € 0,36 
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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 jaar dat voorgesteld wordt het jaar 2012 (volledig) en het 
laatste kwartaal dat voorgesteld wordt het twede kwartaal van 2013, onvolledig. 
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