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  «IPhEB-Monthly» Gegevens April 2014 (publicatie Juli 2014) 
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 2.703,519 537,176 3.221,022 109,593 4.759,548 12,856 11,7% 12,275 11,2% 5,920 8,7% 6,605 5,9% 

2011 2.753,570 522,191 3.249,410 109,413 4.876,463 13,586 12,4% 11,897 10,9% 7,131 10,3% 7,934 7,1% 

2012 2.688,434 514,216 3.173,953 109,436 4.989,715 13,213 12,1% 12,314 11,2% 8,075 11,8% 8,885 8,0% 

2013 2.627,485 497,569 3.095,175 108,907 5.080,921 12,915 11,9% 12,361 11,3% 7,681 11,1% 8,379 7,7% 

2014 2.616,304 485,590 3.073,437 108,464 5.229,497 12,892 11,8% 11,597 10,7% 8,869 12,7% 9,589 8,8% 

2014/2013 -0,43% -2,41% -0,70% -0,41% 2,92% -0,18% -0,12% -6,18%   15,46%   14,43%   

2013/2012 -2,27% -3,24% -2,48% -0,48% 1,83% -2,25%   0,39%   -4,87%   -5,69%   

2012/2011 -2,37% -1,53% -2,32% 0,02% 2,32% 5,43%   8,73%   13,23%   11,98%   

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

201305 225,823 42,583 266,015 9,339 445,605 1,114 11,9% 0,935 10,0% 0,781 12,1% 0,725 8,4% 

201306 216,067 40,397 254,188 8,862 423,541 1,031 11,6% 0,896 10,1% 0,731 12,0% 0,676 8,2% 

201307 215,615 39,367 252,742 8,684 419,022 0,984 11,3% 0,899 10,4% 0,692 11,7% 0,646 8,0% 

201308 199,129 36,513 233,548 8,021 393,097 0,894 11,1% 0,843 10,5% 0,635 11,6% 0,590 7,9% 

201309 209,882 39,787 247,124 8,745 408,831 0,998 11,4% 1,109 12,7% 0,734 12,2% 0,662 8,4% 

201310 240,780 48,869 285,857 10,542 460,021 1,158 11,0% 1,923 18,2% 0,880 12,3% 0,756 8,3% 

201311 216,214 41,274 254,743 9,086 418,355 1,096 12,1% 1,198 13,2% 0,776 12,4% 0,699 8,5% 

201312 223,723 41,162 262,402 9,195 426,249 1,193 13,0% 0,959 10,4% 0,745 12,6% 0,804 8,7% 

201401 223,183 41,596 262,564 9,334 444,492 1,102 11,8% 0,892 9,6% 0,757 12,6% 0,816 8,7% 

201402 205,349 38,074 241,365 8,614 405,101 1,015 11,8% 0,806 9,4% 0,720 12,7% 0,772 9,0% 

201403 216,215 40,173 254,176 9,021 426,215 1,062 11,8% 0,844 9,4% 0,744 12,6% 0,795 8,8% 

201404 217,894 40,630 256,401 9,021 433,996 1,065 11,8% 0,847 9,4% 0,726 12,3% 0,773 8,6% 

 

Sinds heel wat jaren worden, zowel op nationaal als op Europees 
vlak, talrijke acties ondernomen om te strijden tegen de opmars 
van antibiotica-resistentie.  Deze doelstelling is des te belangrijker 
als het antibioticaverbruik hoog is.  En in België is het hoger dan 
gemiddeld in Europa.  Om de vooruitgang te kunnen evalueren 

moet het antibioticaverbruik worden opgevolgd.  De grafiek 
hiernaast geeft de evolutie weer van de antibiotica (J01) in 
verhouding tot die van de andere terugbetaalde geneesmiddelen 
(noJ01), in aantal verpakkingen (packs – in het blauw) en in DDD 
(in het oranje) per lopend jaar, om te vermijden dat de aanblik 
wordt verstoord door seizoeneffecten.  We zien dat het verbruik 
(DDD) van andere geneesmiddelen de jongste tijd toeneemt, 
terwijl we een daling vaststellen van het antibioticaverbruik.  Voor 
de antibiotica evolueert het aantal verpakkingen op dezelfde 
manier als het aantal DDD, terwijl voor de overige 
geneesmiddelen het aantal verpakkingen afneemt en het aantal 
DDD stijgt, wat dus neerkomt op een groei van de gemiddelde 
verpakkingsomvang.  In dit verband kunnen we opmerken dat 
voor die overige geneesmiddelen 5 miljard DDD (rechteras) 

overeenkomt met 100 miljoen verpakkingen (linkeras), terwijl 
voor de antibiotica (onderste deel van de grafiek), 100 miljoen 
DDD overeenkomt met 10 miljoen verpakkingen. 
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Veranderingen in de ATC- hoofdklassen  

 
 
Deze taarten geven voor de 12 voorbije maanden – van mei 2013 
tot april 2014 – de verdeling weer over de therapeutische 

hoofdklassen van de belangrijkste parameters (CI, CP, DDD, NB) 
die we opvolgen.  Voor elk van deze parameters worden de 5 
belangrijkste klassen individueel voorgesteld, met daarnaast één 
spie voor de « overige » klassen (other) samen.  Van maand tot 
maand veranderen deze taarten niet veel.  
 

De grafieken die volgen geven de veranderingen weer van de 
therapeutische hoofdklassen, waarbij de 12 voorbije maanden 
(mei 2013 tot april 2014) worden vergeleken met de vorige 
periode van 12 maanden (mei 2012 tot april 2013).  En op die 
grafieken zien we wel duidelijk zichtbare veranderingen.  We 
blijven het effect zien van de recente « grote veranderingen » : 
de nieuwe reglementering van de zuurstoftherapie in juli 2012, 
die de aflevering van zuurstof door officina-apothekers beperkt tot 
korte behandelingen en die vooral een impact heeft op het 
volume (NB), en de komst van generieken van atorvastatine die 

leidt tot zeer aanzienlijke besparingen in de klasse C, zowel voor het RIZIV (CI, - € 55 mio) als voor de patiënten (CP, - € 6,6 mio).  In de 
klasse C is de daling trouwens globaal, en vrij uniform op het niveau ATC(2) voor het volume (NB) en voor de kosten (CI en CP).  Globaal 
is het aantal DDD ook gedaald, maar op het niveau van de deelklassen zijn er wel stijgingen en dalingen in het verbruik.  Zo zijn er 
dalingen van het verbruik in C01 (cardiaca) -6,6 mio DDD, C03 (diuretica) -3,9 DDD, en C08 (calciumantagonisten) -1 mio DDD, en zien 
we stijgingen in C09 (middelen aangrijpend op het renine-angiotensinesysteem) +2,5 mio DDD, en in C10 (hypolipemiërende middelen) 
+4,6 mio DDD.   
 
De belangrijkste deelklassen van de klasse A zijn A02 (middelen bij aandoeningen die verband houden met maagzuur) en A10 
(antidiabetische middelen).  In A02 zien we de uitgaven dalen (€ -2 mio CI, € -1,1 mio CP) terwijl het verbruik aanzienlijk toeneemt (+15,5 
mio DDD).  In A10 stijgen daarentegen zowel de kosten (€ +6,4 mio CI) als het verbruik (+7 mio DDD). 
 
In de klassen B, G, H, L en R lopen de reeds eerder vastgestelde evoluties door : nieuwe antithrombotica in B, daling van de hormonale 
contraceptie in G, toename van het verbruik van levothyroxine in H en van antihistaminica in R.  En zoals we weten, weegt de klasse L 

vooral zeer zwaar door in de RIZIV uitgaven.  Zo blijkt de CI met € 19 mio te zijn toegenomen in L04 (immunosuppressiva), een stijging 
die gedeeltelijk wordt gecompenseerd door een daling van de CI met € 10 mio in de andere deelklassen van L. 
 
Zoals in de klasse C, is er ook in de klasse J een algemene daling op niveau ATC(2), behalve voor J06 waar we een stijging zien van de 
RIZIV uitgaven met 52,5% (van € 8,3 mio naar € 12,7 mio).  Die wordt verklaard door de komst in april 2012 van de specialiteit Hizentra® 
(J01BA01) een humaan immunoglobuline voor subcutaan gebruik, waardoor het voor patiënten met een primaire immunodeficiëntie 
mogelijk wordt om zich het geneesmiddel zelf toe te dienen.  Hizentra®, dat veel duurder is, heeft op dit ogenblik volledig de plaats 
ingenomen van de oudere humane immunoglobulines voor extravasculaire toediening, Subcuvia® en Vivaglobin®. 
 
De daling van de uitgaven in de klasse N is ook vrij globaal als we kijken op niveau ATC(2), maar ze is toch wel het grootst in N06 
(psychoanaleptica) waar we een daling zien van € 12,4 mio voor de CI, ondanks een stijging van het verbruik met € 8,7 mio DDD.  En het 
is binnen de antidepressiva dat de daling van de kosten en de stijging van het verbruik het sterkst zijn: € -3,5 mio CI en +6,7 mio DDD in 
N06AB (SSRI) en € -2,2 mio CI en +3,8 mio DDD in N06AX (« overige » antidepressiva).  We zien ook een daling van de kosten (€ -5,3 
mio CI) in N06DA (cholinesteraseremmers), maar daar gaat ze gepaard met een daling van het verbruik (-1,2 mio DDD). 

A MAAGDARMKANAAL EN STOFWISSELING 

 B BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN 

C HARTVAATSTELSEL 

D DERMATOLOGISCHE PREPARATEN 

G UROGENITAAL STELSEL EN GESLACHTSHORMONEN 

H SYSTEMISCHE HORMOONPREPARATEN, GESLACHTSHORMONEN UITGEZONDERD 

J ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK 

L CYTOSTATICA EN IMMUNOMODULERENDE MIDDELEN 

M SKELETSPIERSTELSEL 

N ZENUWSTELSEL 

P ANTIPARASITAIRE MIDDELEN, INSECTICIDEN EN INSECTENWERENDE MIDDELEN 

R ADEMHALINGSSTELSEL 

S ZINTUIGLIJKE ORGANEN 

V DIVERSE MIDDELEN 
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ZOOM op de NSAID (niet-steroïde anti-inflammatoire middelen – M01A) 
We bekijken hier de evolutie van de terugbetaalde NSAID 
vanaf 2008, het ogenblik van de opname van de kleine 
risico’s van de zelfstandigen in de verplichte verzekering.  In 
de grafieken die volgen staan de jaartotalen van 2008 tot 
2013, en ook het totaal van de 12 voorbije maanden (mei 
2013 – april 2014). 
 

Een eerste opvallend feit is dat binnen de NSAID een aantal 
actieve bestanddelen zijn verdwenen uit de gegevens.  In 
de tabel hiernaast staan de actieve bestanddelen die in de 
gegevens van de bestudeerde periode voorkomen.  De 
verdwenen substanties staan cursief en met een sterretje.  
De verschillende presentaties van sulindac (Clinoril®) zijn 
van de markt gehaald in 2007 of in 2009, die van 
flurbiprofen zijn uit de terugbetaling gehaald in 2011 of 
2012, en uit de markt in 2012.  En de orale vormen van 
nimesulide (Mesulid®) werden eind 2007 ingetrokken. 
 

Verder is ook de klasse M01AA (pyrazolinonderivaten) met 
als enige vertegenwoordiger fenylbutazon (M01AA01 – 
Butazolidine®) sinds 2008 verdwenen uit de gegevens, en 
was de evolutie van de terugbetalingsstatus van de coxibs 
(M01AH) de voorbije jaren vrij turbulent.  In september 
2004 besliste de verantwoordelijke firma om alle 
geneesmiddelen op basis van rofecoxib (M01AH02 – 
Vioxx®) uit de wereldmarkt te halen.  In de maanden die 
volgden verschenen verschillende publicaties die gewag 
maakten van gezondheidsrisico’s te wijten aan coxibs en in 

september 2005, werd dan beslist om in België geen enkele 
coxib meer terug te betalen.  Vanaf 2007 wordt celecoxib 
(M01AH01 – Celebrex®) opnieuw terugbetaalbaar onder 
strikte voorwaarden, en sinds februari 2010 is ook etoricoxib 

acetic acid derivatives and related substances M01AB 

indometacin M01AB01 

sulindac* M01AB02 

diclofenac M01AB05 

proglumetacin M01AB14 

ketorolac M01AB15 

aceclofenac M01AB16 

diclofenac, combinations M01AB55 

oxicams M01AC 

piroxicam M01AC01 

tenoxicam M01AC02 

meloxicam M01AC06 

propionic acid derivatives M01AE 

ibuprofen M01AE01 

naproxen M01AE02 

ketoprofen M01AE03 

flurbiprofen* M01AE09 

oxaprozin M01AE12 

naproxen and esomeprazole M01AE52 

coxibs M01AH 

celecoxib M01AH01 

etoricoxib M01AH05 

other antiinflammatory/antirheumatic agents, non-steroids M01AX 

nabumetone M01AX01 

nimesulide* M01AX17 
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(M01AH05 – Arcoxia®) opnieuw terugbetaalbaar onder bepaalde voorwaarden.  Ondertussen werd in juli 2007 een andere coxib, 
lumiracoxib (M01AH06 – Prexigem®) terugbetaalbaar, maar die verdween weer vrij snel uit de apotheken (in november 2007) wegens 
risico’s op levertoxiciteit. 
 

De grafieken die volgen vertolken de evolutie van een aantal parameters voor de NSAID, in vergelijking met de corresponderende evoluties 
voor de overige terugbetaalde geneesmiddelen.  We zien dat het verbruik (DDD), het volume (NB), en de verzekeringsuitgaven (CI) vrij 
stabiel bleven.  En bijgevolg zijn de combinaties van die parameters ook niet veel veranderd : verpakkingsomvang (DDD/NB), RIZIV kost 
per eenheid (CI/NB – CI/DDD).  Maar de CP (cost patient) is spectaculair gedaald.  En omdat dit niet gepaard ging met een verandering 
van het volume of het verbruik, betekent dit dat het remgeld (per verpakking) en de CP per DDD sterk zijn gedaald. 
 

   
Daar waar binnen het geheel van de 
geneesmiddelen de verpakkingsomvang 
blijft groeien, blijft de packsize van de 
NSAID beperkt.  In 2008 bedroeg de 
omvang in M01 ongeveer 2/3 van een 
ander geneesmiddel, nu is het nog maar 
de helft. 

In 2009 was er een relatief belangrijke 
daling van de CI voor de NSAID, maar de 
jongste jaren evolueerde de 
verzekeringsuitgaven van de klasse M01 
zoals die van het geheel van de overige 
geneesmiddelen.  

Vanaf 2010 zien we een daling van de CP 
van de klasse M01, die veel aanzienlijker 
is dan die voor de overige 
geneesmiddelen. 

   
Van 2009 tot 2012 evolueerde het 
verbruik van de terugbetaalde NSAID 
zoals dat van de overige terugbetaalde 
geneesmiddelen.  Maar in 2013, en ook 
nog tijdens de voorbije 12 maanden, 
daalde het verbruik van NSAID.  De daling 
situeert zich binnen de oxicams (M01AC). 

Voor de NSAID bleef de RIZIV kost per 
DDD stabiel op 33 cent, terwijl die kost 
voor de overige geneesmiddelen sterk 
daalde, van 63 cent in 2008 naar 51 cent 
nu.  En dus blijven de NSAID goedkoop 
voor de ziekteverzekering. 

In 2008 en 2009 waren NSAID duurder 
voor de patiënten dan andere 
geneesmiddelen.  Sindsdien is in de klasse 
M01 de gemiddelde CP per DDD steeds 
maar blijven dalen, en nu bevindt hij zich 
onder de gemiddelde CP per DDD van de 
andere terugbetaalde geneesmiddelen. 

   
Tijdens de voorgestelde periode is het 
aantal terugbetaalde verpakkingen NSAID 
stabiel gebleven, terwijl er binnen het 
geheel van de terugbetaalde 
geneesmiddelen een neerwaartse trend is. 

Tijdens de voorgestelde periode is de 
gemiddelde tussenkomst per verpakking 
lichtjes toegenomen, zowel binnen M01 
als voor de overige geneesmiddelen, zodat 
de gemiddelde CI/NB in M01 (€ 8,07) nog 
altijd minder dan een derde bedraagt van 
de gemiddelde CI/NB elders (€ 24,75). 

Sinds 2009 is het gemiddeld remgeld 
binnen M01 veel sterker gedaald dan 
elders.  Dat komt door een samenloop van 
verschillende factoren.  
 de nieuwe remgeldberekening in april 

2010 ; 

 de beperking van de « patiënttoeslag », 
eveneens in 2010 ; 

 het afstellen van de prijzen van originele 
geneesmiddelen op de terugbetalingsbasis 
binnen de referentieterugbetaling ; 

 de verschuiving naar generieken. 
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De grafieken die volgen geven de onderlinge evoluties weer van de deelklassen op niveau ATC(4) binnen M01A (NSAID).  Op de eerste lijn 
staan de grafieken met de absolute evolutie (in aantallen of bedragen), en op de volgende lijn staan de relatieve aandelen van de klassen. 

 
Tenslotte mogen we niet uit het oog verliezen dat een groot deel van de NSAID geneesmiddelen zijn zonder een tussenkomst van de 
ziekteverzekering, ondermeer omdat ze niet voorschriftplichtig zijn.  Zonder in detail te treden, geven de laatste grafieken een beeld van 
het belang van het niet terugbetaald gedeelte in het geheel van de NSAID.  Het gaat hierbij vooral om ibuprofen dat op dit ogenblik 88% 
vertegenwoordigt van de niet terugbetaalde verpakkingen in M01A, 72% van de DDD, en 80% van de publiekprijs. 
 

   
Het aandeel van de niet terugbetaalde 
verpakkingen is de jongste tijd vergroot.  
Op dit ogenblik gaat het om 47% van het 
volume, daar waar het in 2008 maar 43% 
bedroeg. 

Op dit ogenblik zijn een kwart van de DDD 
niet terugbetaald.  Als dit aandeel kleiner 
is dan het niet terugbetaald aandeel in het 
volume, dan komt dat omdat de niet 
terugbetaalde NSAID voorkomen in 
kleinere verpakkingen, en vooral in lagere 

doseringen. 
 

Het totale bedrag (in PP – publiekprijs) 
wordt verdeeld over het RIZIV en de 
patiënt, waarbij in het niet terugbetaalde 
gedeelte het volledig bedrag van de prijs 
ten laste is van de patiënt.  We zien goed 
dat het deel CP is verkleind, en dat het 

niet terugbetaald gedeelte groter werd.  
En zo bleef het totale aandeel van de 
patiënt stabiel op 54% van de totale PP.    

   

   
Het verbruik van NSAID bleef relatief 
stabiel rond 150 mio DDD per jaar 
gedurende de voorgestelde periode, maar 
er zijn wel verschuivingen geweest in het 
verbruik, van azijnzuurderivaten en 
verwante stoffen (M01AB – geel – 
hoofdzakelijk diclofenac en aceclofenac) 
en oxicams (M01AC – oranje – vooral 
piroxicam en meloxicam) naar 
propionzuurderivaten (M01AE – blauw – 
vooral ibuprofen en naproxen).  De coxibs 

(M01AH – paars) en de « overige » NSAID 
(M01AX – fuchsia) hebben binnen het 
verbruik aan belang gewonnen. Na het 
verdwijnen van nimesulide, is nabumeton 
(M01AX01 – Gambaran®) nog de enige 
substantie binnen de « overige » NSAID. 

In de RIZIV uitgaven is er wat beweging 
geweest, maar grosso modo zien we toch 
dat het een vrij stabiel bedrag is van rond 
de € 50 mio dat jaarlijks door het RIZIV 
wordt uitgegeven voor NSAID.  De 
fluctuaties van de aandelen, zijn 
vergelijkbaar met die van het verbruik, 
maar ze zijn meer uitgesproken.  Dat 
betekent dus dat de verschuivingen in het 
verbruik verschuivingen zijn naar duurdere 
geneesmiddelen. 

Over een periode van 6 jaar, is het bedrag 
ten laste van de patiënten bijna 
gehalveerd (van € 24 mio in 2008 tot € 14 
mio de voorbije 12 maanden).  De 
verschuivingen binnen de aandelen zijn 
veel minder uitgesproken binnen CP dan 
binnen het verbruik of de RIZIV uitgaven.  
Dat komt er dus op neer dat het verbruik 
van duurdere geneesmiddelen vooral 
duurder is voor het RIZIV, en veel minder 
voor de patiënt. 

DDD CI CP 
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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 tweede kwartaal van 2014, onvolledig. 
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