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«IPhEB-Monthly» Augustus 2011 (publicatie November 2011) 
Verantwoordelijke uitgever : Luc Vansnick, Archimedesstraat 11 – 1000 Brussel 
 

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 
(mio)  

CI  CP   PP  NB 
CIV 

NB        % 
CII  

NB        % 
INN  

NB       %(ref) 
DDD  

2005 2.207,115 517,809 2.724,925 98,967       3.335,688 

2006 2.165,078 539,519 2.704,597 99,605 15,165 15,2% 3,481 3,5%   3.553,419 

2007 2.301,364 556,680 2.858,044 103,304 16,162 15,6% 3,985 3,9% 3,111 3,0% 3.785,160 

2008 2.609,984 599,922 3.209,906 112,399 17,538 15,6% 5,867 5,2% 3,651 3,2% 4.243,795 

2009 2.681,708 589,424 3.271,131 113,971 14,768 13,0% 12,353 10,8% 4,413 3,9% 4.607,158 

2010 2.718,064 537,871 3.237,375 111,366 13,635 12,2% 12,855 11,5% 6,605 5,9% 4.758,756 

201009 232,415 45,883 275,990 9,638 1,369 14,2% 1,096 11,4% 0,620 6,4% 405,958 

201010 239,159 49,918 286,104 10,273 1,908 18,6% 1,132 11,0% 0,656 6,4% 413,541 

201011 224,415 43,646 265,888 9,172 1,266 13,8% 1,091 11,9% 0,592 6,5% 389,848 

201012 244,139 46,322 288,405 9,883 1,106 11,2% 1,267 12,8% 0,653 6,6% 420,228 

201101 226,413 43,252 267,785 9,186 0,990 10,8% 1,137 12,4% 0,643 7,0% 397,433 

201102 219,380 41,603 259,150 8,885 0,956 10,8% 1,088 12,2% 0,639 7,2% 381,153 

201103 242,920 45,689 286,615 9,750 1,042 10,7% 1,188 12,2% 0,695 7,1% 423,232 

201104 220,497 41,711 260,380 8,946 0,965 10,8% 1,097 12,3% 0,627 7,0% 391,997 

201105 241,373 45,410 284,789 9,722 1,066 11,0% 1,160 11,9% 0,681 7,0% 432,831 

201106 233,922 42,817 274,821 9,197 1,031 11,2% 1,095 11,9% 0,636 6,9% 412,559 

201107 212,867 38,679 249,790 8,314 0,953 11,5% 0,983 11,8% 0,568 6,8% 375,961 

201108 220,903 40,281 259,353 8,634 1,010 11,7% 1,013 11,7% 0,586 6,8% 392,646 

estimation 
2011 

2.774,295 524,218 3.275,570 111,767 13,440 12,0% 14,071 12,6% 8,174 7,3% 4.869,725 

2011/2010 
% growth 
estimation 

2,1% -2,5% 1,2% 0,4% -1,4%  9,5%  23,8%  2,4% 

 

Vorige maand hebben we voor de jaren die voorkomen in de tabel (2005-2011) de evolutie bekeken van de prijs per verpakking (/NB) en van zijn 
verdeling in het stuk dat door de ziekteverzekering ten laste wordt genomen en het deel betaald door de patiënt.  Deze keer hebben we een 
gelijkaardige oefening gemaakt voor de prijs per  DDD (/DDD).   

Om die beter te situeren hebben we op de grafiek de evolutie vanaf 2001 
toegevoegd.  Zo zien we dat de gemiddelde publiekprijs per DDD (PP/DDD) en 
het deel daarvan betaald door het RIZIV (CI/DDD) (in het blauw, geijkt op de 
linkeras) een maximum bereiken in 2005.  Daarna blijkt duidelijk het effect van 
de maatregelen die in de loop van 2005 in voege traden met het oog op de 
beheersing van het geneesmiddelenbudget, en die hoofdzakelijk de 
referentieterugbetaling betroffen en de terugbetaling van  « oude » 
geneesmiddelen : in 2006 kost een DDD precies evenveel als in 2001 en dat 
blijft zo tot in 2008.  Daarna daalt de prijs per DDD jaar na jaar, van € 0,76 in 
2008 tot € 0,67 op dit ogenblik. Vanaf 2006 verandert ook de manier waarop 
de PP/DDD verdeeld wordt tussen de ziekteverzekering (CI/DDD) en de patiënt 
(CP/DDD, in het rood en geijkt op de rechteras) : in 2006 vertegenwoordigde 
het bedrag betaald door de patiënt 25% van de kost van de geneesmiddelen 
en op dit ogenblik vertegenwoordigt de globale CP nog slechts 19% van de 
globale PP.  Zoals we ook de vorige maand al opmerkten, is sinds 2006 het 
verhoogd remgeld weggevallen voor geneesmiddelen in ATC(4) klassen met 
geneesmiddelen binnen de referentieterugbetaling, en is sinds april 2010 het 
eventuele supplement voor dure geneesmiddelen binnen de 
referentieterugbetaling beperkt.  

http://www.ipheb.be/
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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 322      1,1%    9,9%    603      4,3%    12,5%    0,53 -3,1% 

B BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN 169      -9,2%    5,2%    372      6,9%    7,7%    0,45 -15,1% 

C HARTVAATSTELSEL 788      -2,4%    24,2%    1.942      1,8%    40,1%    0,41 -4,1% 

D DERMATOLOGISCHE PREPARATEN 38      6,6%    1,2%    25      0,3%    0,5%    1,50 6,3% 

G UROGENITAAL STELSEL EN GESLACHTSHORMONEN 67      -6,6%    2,0%    314      -1,1%    6,5%    0,21 -5,6% 

H 
SYSTEMISCHE HORMOONPREPARATEN, 
GESLACHTSHORMONEN UITGEZONDERD 

92      8,0%    2,8%    164      2,1%    3,4%    0,56 5,8% 

J ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK 316      2,2%    9,7%    128      3,0%    2,6%    2,47 -0,7% 

L CYTOSTATICA EN IMMUNOMODULERENDE MIDDELEN 381      6,1%    11,7%    49      4,3%    1,0%    7,83 1,7% 

M SKELETSPIERSTELSEL 124      -2,7%    3,8%    244      0,9%    5,1%    0,51 -3,6% 

N ZENUWSTELSEL 578      3,0%    17,7%    504      4,0%    10,4%    1,15 -1,0% 

P 
ANTIPARASITAIRE MIDDELEN, INSECTICIDEN EN 
INSECTENWERENDE MIDDELEN 

2      20,1%    0,0%    2      4,5%    0,0%    0,76 14,9% 

R ADEMHALINGSSTELSEL 306      -0,3%    9,4%    414      3,5%    8,6%    0,74 -3,7% 

S ZINTUIGLIJKE ORGANEN 50      14,3%    1,5%    74      1,3%    1,5%    0,67 12,9% 

V DIVERSE MIDDELEN 26      -3,7%    0,8%    2      2,1%    0,0%    15,86 -5,7% 
 

De gegevens zijn die van de meest recente 12 maanden (september 2010 tot augustus 2011).  De evoluties zijn berekend ten 
opzichte van de vorige 12 maanden (september 2009 tot augustus 2010).  
 

ZOOM op de dieetvoeding voor medisch verbruik  
De Ifstat database bevat de gegevens van de farmaceutische verstrekkingen in de publieke officina’s, waarvoor er een tussenkomst is 
van de verplichte verzekering binnen de derdebetalersregeling.  Op het ogenblik dat de gegevensgaring van start ging, was 
« farmaceutische verstrekking » omzeggens synoniem van « terugbetaalde specialiteit ».  Zoals reeds naar voren werd gebracht in de 
IPhEB Monthly van januari 2010 (met de Ifstatgegevens tot en met oktober 2009), zijn in de loop van de jaren van de 
gegevensverzameling andere producten en diensten, verstrekt in de publieke officina’s en terugbetaald via het RIZIV binnen de 
derdebetalersregeling toegevoegd aan de geneesmiddelen : dieetvoeding voor medisch verbruik, diagnostische middelen en 
verzorgingsmiddelen, honoraria voor zuurstoftherapie aan huis (in het kader van de Overeenkomst Apothekers-
Verzekeringsinstellingen of in het kader van diagnostische middelen), honoraria en forfaits methadon, analgetica en actieve 
verbandmiddelen voor chronisch zieken, materiaal en prestaties in het kader van zorgtrajecten.  En zelfs al wegen deze prestaties op 
dit ogenblik nog niet door in het volume of het budget, ze worden wel steeds belangrijker.  
 

Het is in deze context dat we deze ZOOM wijden aan dieetvoeding voor medisch verbruik.  Het koninklijk besluit (KB) van 24 oktober 
2002 legt de procedures, termijnen en voorwaarden vast waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik.  En het is daarom dat we hier de gegevens 
betreffende de medische voeding afgeleverd in de publieke officina’s bekijken vanaf 2003.  De tabel hieronder geeft aan om welk 
volume het jaarlijks gaat (NB_diet) en met welke bedragen dat overeenkomt (CI_diet en PP_diet), en vermeldt ook de 

corresponderende percentages binnen het geheel van de terugbetaalde farmaceutische verstrekkingen.  
 

De absolute gegevens tonen 
dat tijdens de voorgestelde 
periode (2003-2011) de 
aantallen en de bedragen 
ruwweg vertienvoudigden.  En 
zelfs al is het aandeel van de 
medische voeding binnen het 
totale volume of binnen de 
globale uitgaven  zeer beperkt , 
het is duidelijk dat dat aandeel 
stijgt en dat dus de groei 
binnen de dieetvoeding voor 
medisch verbruik sterker is dan 
binnen het geheel van de 

                                        
1 De gegevens voor 2011 volgen uit de extrapolatie van de gegevens van de eerste 8 maanden, op basis van het historische gemiddelde van de eerste 8 maanden in het 

jaartotaal. 
 

jaar NB_diet CI_diet (€) PP_diet €) 
% NB_diet 

in all NB 
% CI_diet 

in all CI 
% PP_diet 

in all PP 

2003 8.221 572.307 572.307 0,01% 0,03% 0,02% 

2004 8.398 658.935 658.935 0,01% 0,03% 0,02% 

2005 10.697 882.121 885.946 0,01% 0,04% 0,03% 

2006 30.604 2.463.172 2.559.296 0,03% 0,11% 0,09% 

2007 45.387 3.275.001 3.460.750 0,04% 0,14% 0,12% 

2008 62.357 4.109.567 4.408.853 0,05% 0,16% 0,14% 

2009 66.262 4.378.224 4.742.753 0,05% 0,16% 0,14% 

2010 76.852 4.818.494 5.304.378 0,07% 0,18% 0,16% 

20111 86.862 5.476.906 6.065.630 0,07% 0,20% 0,18% 
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terugbetaalde farmaceutische verstrekkingen.  Verder blijkt ook dat het aandeel in de RIZIVuitgaven (CI – cost insurance) of van de 
kost in publiekprijs (PP) groter is dan binnen het volume  (NB – aantal verpakkingen). 
 
Het hoger vermelde KB bevat ook de procedure om de lijst van de terugbetaalde medische voeding samen te stellen.  De huidige lijst 
(http://www.riziv.fgov.be/drug/nl/other-pharmaceutical-supplies/nutrition/pdf/part120110801.pdf) bevat 18 paragrafen met 
producten, gegroepeerd naar indicaties en terugbetalingsvoorwaarden.  Als we deze informatie linken aan de gegevens van de 
afleveringen, dan blijkt dat de meeste producten die worden afgeleverd vallen onder de paragrafen 1 en 3 : 
 
§1 Preparaten die met name mengsels van aminozuren bevatten en specifiek bestemd zijn voor de behandeling van erfelijke metabolische anomalieën 
die de oorzaak kunnen zijn van een handicap welke door die preparaten kan worden voorkomen of behandeld, vergoedbaar na machtiging van de 
adviserend geneesheer en die slechts worden vergoed indien ze zijn voorgeschreven voor de behandeling van fenylketonurie. 
 

§3. De volgende medische voeding wordt slechts vergoed in categorie B als ze wordt voorgeschreven in één van de volgende indicaties: 
a) in het geval van een ernstige aandoening wegens een korte dunne darm (met een geleidelijke vermindering van totale parenterale 
voeding (TPN) met het oog op het instellen van enterale sondevoeding en die het oraal gebruik van het volgend product noodzakelijk 
maakt) en waarvan de diagnose werd gesteld door een geneesheer-specialist in de pediatrie of in de gastro-enterologie met een bijzondere 
bekwaamheid in dit domein. 
b) in de volgende gevallen: 

- geobjectiveerde enteropathie ten gevolge van een allergie, een epitheliale dysplasie of een darmvlokkenatrofie ; 
- milde tot matige koemelkeiwitallergie na het mislukken van een voeding op basis van een extensief hydrolysaat gedurende 

minimum 4 weken; 
- of een ernstige koemelkeiwitallergie met een groeiachterstand (gewichtsverlies of stagnatie gedurende minimum 4 weken 

zonder andere reden dan ernstige koemelkeiwitallergie); 
- acute luchtwegenobstructie; 
- anafylactische shock. 

De diagnose moet gesteld worden door een geneesheer-specialist in de pediatrie. 
 

 
De volgende grafieken geven de evolutie weer van het volume en van de kosten (CI of PP) van de dieetvoeding voor medisch 
verbruik, verdeeld over 3 groepen : de producten onder §1, die onder §3 en de andere producten. 
 
Onder §3 zijn er op dit ogenblik 3 producten, maar in de gegevens overheerst één enkel product : NEOCATE 1AGE (CNK 1437615) 
(85% in 2010, 76% in 2011).  
 
Onder §1 zijn er 45 producten, en de afleveringen zijn verspreid over de verschillende producten. 
 

De lijst bevat nog 88 andere producten.  
 

 
 

  
 
Het grootste deel van de dieetvoeding voor medisch verbruik is terugbetaalbaar in categorie A.  Enkel de producten onder §3 zijn 
terugbetaalbaar in categorie B.  Dit blijkt duidelijk bij het vergelijken van de kosten grafieken op de tweede lijn. 
 

En wat het volume betreft, ziet men bij het vergelijken van de twee grafieken links dat het aantal verpakkingen onder §3 zeer sterk 
toeneemt en dat hun deel in het geheel steeds belangrijker wordt. 

  

http://www.riziv.fgov.be/drug/nl/other-pharmaceutical-supplies/nutrition/pdf/part120110801.pdf
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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 derde kwartaal van 
2011, voorlopig op basis van de gegevens van twee maanden. 
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