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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  
CII CIV  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 3,481 3,5% 15,164 15,2%         

2007 2.302,156 555,888 2.858,044 103,300 3.783,795 3,985 3,9% 16,158 15,6% 2,480 4,1% 3,113 3,0% 

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% 13,631 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% 13,723 12,3% 7,131 10,3% 7,934 7,1% 

2012 2.742,744 521,628 3.237,763 110,255 5.038,159 14,671 13,1% 12,914 11,5% 8,281 11,9% 9,187 8,2% 

2012/2011 -0,39% -0,11% -0,36% 0,77% 3,32% 7,99%   -5,89%   16,12%   15,79%   

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

201109 232,905 44,869 275,221 9,350 411,262 1,111 11,6% 1,435 15,0% 0,597 10,4% 0,677 7,1% 

201110 239,659 48,730 285,199 10,040 420,041 1,186 11,6% 1,874 18,3% 0,629 10,7% 0,740 7,2% 

201111 231,274 44,103 272,958 9,276 407,310 1,199 12,7% 1,288 13,6% 0,622 10,8% 0,696 7,4% 

201112 243,918 45,340 287,006 9,654 428,523 1,326 13,4% 1,116 11,3% 0,680 11,0% 0,746 7,6% 

201201 228,619 43,124 269,635 9,038 408,725 1,190 12,9% 1,024 11,1% 0,646 11,1% 0,707 7,7% 

201202 227,718 43,201 268,780 9,153 405,823 1,206 12,9% 0,998 10,7% 0,690 11,7% 0,751 8,0% 

201203 244,524 46,011 288,267 9,641 435,920 1,256 12,8% 1,070 10,9% 0,723 11,7% 0,791 8,0% 

201204 212,973 40,422 251,313 8,501 393,597 1,003 11,5% 0,985 11,3% 0,611 11,2% 0,679 7,8% 

201205 227,857 43,212 268,770 9,172 425,898 1,088 11,6% 1,056 11,3% 0,700 11,9% 0,775 8,3% 

201206 236,055 44,086 277,776 9,430 441,262 1,098 11,4% 1,139 11,8% 0,698 11,6% 0,764 7,9% 

201207 209,182 39,425 246,510 8,393 396,680 0,964 11,3% 0,905 10,6% 0,591 11,4% 0,639 7,5% 

201208 206,104 38,736 242,733 8,309 396,399 0,940 11,2% 0,894 10,7% 0,601 11,6% 0,648 7,7% 

 
Deze grafieken stellen de evolutie voor van de publiekprijs (PP), de RIZIVkost (CI – cost insurance) 
en het remgeld (CP – cost patient) per verpakking (NB) binnen de terugbetaalde geneesmiddelen, per 
lopende 12 maanden, beginnend bij de 12 maanden van 2010.  Door te kijken naar de evolutie per 
12 maanden zien we de punctuele wijzigingen niet meer en worden ook de seizoenseffecten 
uitgewist, waardoor trends naar voren komen en we hier duidelijk 3 periodes kunnen onderscheiden.   
 
De linkse verticale blauwe stippellijn bevindt zich bij de eerste volledige 12 maanden (april 2010 tot 
maart 2011) van de nieuwe remgeldberekening, in functie van de prijs affabriek in plaats van 
uitgaande van de publiekprijs.  Voor de generieken levert dit een voordeel op voor de patiënten, en 
dit heeft blijkbaar een zichtbaar effect op het gemiddeld remgeld over alle geneesmiddelen.  
 
Links van deze eerste verticale blauwe stippellijn zijn de publiekprijzen stabiel, stijgt de gemiddelde 
RIZIVkost en daalt het gemiddeld remgeld.  Vermits in de 3 grafieken de verticale as een bereik heeft 
van 50 cent, zien we dat die stijging en daling elkaar compenseren.  Van dan af stellen we van 12 
maanden tot 12 maanden een stijging vast van de gemiddelde publiekprijs per verpakking en van de 
corresponderende RIZIVkost, terwijl het gemiddelde remgeld blijft dalen.  Op de grafieken kunnen we 
duidelijk zien dat de gemiddelde RIZIVkost per verpakking meer stijgt dan de publiekprijs, en dat dus 
tegelijkertijd het gemiddeld remgeld blijft dalen, zij het op minder spectaculaire wijzen dan tijdens de 
eerste 12-maand periodes die zijn weergegeven. 
 
De rechtse verticale blauwe stippellijn bevindt zich bij de periode van juni 2011 tot mei 2012 : het is 
de eerste van een rij periodes van 12 maanden waarin een daling van de gemiddelde publiekprijs per 
verpakking wordt vastgesteld, de gecombineerd impact van de budgetmaatregelen.  Op de grafiek 
PP/NB, zien we dat de gemiddelde prijs van een verpakking van de ene tot de volgende 12 maanden 
met ongeveer 10 cent daalt.  Het grootste deel van deze daling is ten voordele van de verzekering, 
maar we stellen toch vast dat ook het gemiddeld remgeld blijft afnemen. 
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ZOOM op de nieuwe actieve bestanddelen (vervolg) 
Na het overzicht in de vorige ZOOM dat de nieuwe actieve bestanddelen situeert binnen de anatomische, therapeutische en 
chemische classificatie, kijken we nu naar wat deze nieuwe terugbetaalde geneesmiddelen in de publieke officina’s 
vertegenwoordigen in het verbruik (gemeten in DDD) en in de uitgaven van de verplichte verzekering (CI – cost insurance).  De 
gegevens van 2012 zijn beperkt tot die van de eerste zeven maanden. 

 
De eerste grafieken geven het verbruik en de uitgaven weer voor de nieuwe actieve bestanddelen, geordend naar jaar van 
verschijnen binnen de terugbetaling.   

• In het geel zien we het verbruik (links) of de uitgaven (rechts) van de actieve bestanddelen die terugbetaalbaar werden in de loop van 
2008.  Het belang van het geel binnen de DDD komt door het terugbetaalbaar worden in september 2008 van acetylsalicylzuur (B01AC06), 
dat uiteraard veel minder doorweegt in de uitgaven.  

• Het belang van het oranje in de kosten (CI) komt overeen met de hoge prijzen van de ATC die in 2009 in de terugbetaling kwamen.  Het 
gaat in de eerste plaats om de uitgaven voor Truvada® (J05AR03, een combinatie van 2 antivirale middelen voor de behandeling van HIV 
infecties), die in 2009 al opliepen tot € 10 mio.  Ook de verschillende combinaties van antihypertensiva die in de loop van 2009 verschenen, 
dragen in hoge mate bij tot de « oranje» uitgaven, vooral vanaf 2010.   

• De bestanddelen die in 2010 arriveerden (in fuchsia op de grafieken) zijn bestanddelen met een laag verbruik (weinig zichtbaar binnen de 
DDD), maar wel duur (goed zichtbaar binnen de uitgaven).  Het gaat dan ondermeer om anti-TNF(α) (L04AB) geneesmiddelen, nieuwe 
antidiabetica (A10B), en ook nog enkele nieuwe combinaties van antihypertensiva. 

• Ook de bestanddelen die in 2011 of in 2012 terugbetaalbaar werden zijn minder belangrijk in het verbruik dan in de kosten.  Vier van deze 
nieuwe geneesmiddelen vertegenwoordigen elk reeds meer dan een miljoen euro tijdens de eerste 7 maanden van 2012 : Prolia® 
(denosumab (M05BX04), osteoporose, € 3,2 mio), Onbrez® (indacaterol (R03AC18), BPCO, € 3,0 mio), Victrelis® (boceprevir (J05AE), 
hepatitis C, € 1,1 mio) en Sevikar HCT ®, de associatie van olmesartan, medoxomil, amlodipine en hydrochlorothiazide (C09DX03), € 1,0 
mio). 
 

Als we naar deze grafieken kijken zien we dat het aandeel in de kosten van de nieuwe bestanddelen regelmatig, met ongeveer 1,5% 
per jaar stijgt.  En als we abstractie maken van het uitzonderlijk geval van acetylsalicylzuur, stijgt ook het aandeel in de consumptie 
van de nieuwe moleculen regelmatig, met ongeveer 1% per jaar. 
 
De grafieken die volgen geven ook het aandeel weer van de nieuwe actieve bestanddelen in de consumptie of in de kosten, maar 
waarbij we de actieve bestanddelen groepeerden volgens de therapeutische hoofdklassen.  Voor elke jaar wordt de procentuele 
verdeling weergegeven per therapeutische klasse van de actieve bestanddelen die sinds 2008 terugbetaalbaar werden.  De groene 
lijnen geven de evolutie weer van het aandeel van de nieuwe terugbetaalde geneesmiddelen in het totale verbruik of de totale 
uitgaven en corresponderen dus met de totalen in de grafieken hierboven. 
 
En het is weer het gewicht van acetylsalicylzuur in het verbruik dat opvalt.  Naarmate er andere actieve bestanddelen bijkomen, 
vermindert het wel, van 86% (van de consumptie van de nieuwe actieve bestanddelen) in 2008 tot 70% in 2012.  In 2012 
onderscheiden we binnen de consumptie duidelijk het verbruik binnen :  

• klasse C : 12% van het verbruik binnen de nieuwe moleculen, vooral combinaties van antihypertensiva ;  
• klasse R : 8 % van het verbruik binnen de nieuwe moleculen, vooral het corticosteroïde fluticazon furoaat (R01AD12, Avamys®), voor de 

behandeling van allergische rhinitis ; 
• klasse A : 4%, antidiabetica ; 
• klasse M : 4%, het NSAID nabumeton (M01AX01, Gambaran®) 
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Binnen de kosten zijn de gewichten van de therapeutische hoofdklassen totaal anders verdeeld. 
• Klasse J is de meest belangrijke.  Het gaat dan hoofdzakelijk om nieuwe antivirale middelen en nieuwe vaccins.  Het groter aandeel van de 

klasse J binnen de uitgaven in de jaren 2009 en 2010 komt door het HPV vaccin (J07BM02, Cervarix®) : tijdens die 2 jaren werd het vaccin 
nog aan de hele doelpopulatie afgeleverd,  eerder dan aan cohortes per geboortejaar zoals dat nu het geval is, en werd de vaccinatie nog 
helemaal niet ten laste genomen door de regio’s. 

• Het gewicht van de klasse N in 2008 komt door het verschijnen van varenicline (N07BA03, behandeling van nicotine-afhankelijkheid).  In 
2012, waar we het gewicht zien van het geheel van de nieuwe moleculen sinds 2008, komt het gewicht van de klasse N in de kosten 
hoofdzakelijk door de uitgaven voor het antipsychoticum paliperidon (N05AX13, Invega®). 

• In 2008, was de klasse A binnen de kosten vertegenwoordigd door sitagliptine (A10BH01, Januvia®) en exenatide  (A10BX04, Byetta®).  
In 2012, zijn de uitgaven voor sitagliptine nog altijd belangrijk, maar ook die voor liraglutide (A10BX07, Victoza®). 

• In de klasse C, vinden we opnieuw de associaties van antihypertensiva terug. 
• En het is golimubab (L04AB06, Simponi®) dat het zwaarst doorweegt in de uitgaven binnen de klasse L. 

 
Kijken we tenslotte en weer voor het verbruik (DDD) en de uitgaven (CI – cost insurance) naar de verdeling volgens de classificatie in 
de vorige ZOOM, waar de actieve substanties die terugbetaalbaar werden in 3 klassen werden ondergebracht : 

• de «echte » nieuwe actieve substanties, die met ATC-codes die voordien niet bestonden (TRUE); 
• de combinaties van verschillende actieve bestanddelen, in de eerste plaats bij de antihypertensiva, maar ook in andere therapeutische 

klassen (antidiabetica, antivirale middelen, opioïden, contraceptiva, …) (combi); 
• oude actieve bestanddelen die nieuw zijn binnen de terugbetaalbare geneesmiddelen, zoals acetylsalicylzuur binnen de cardiovasculaire 

preventie of lidocaïne in een nieuwe toedieningsvorm als locaal analgeticum (RI). 
 

Om een idee te krijgen van de getallen waarover we hier spreken, geven we hier waarden weer en geen percentages, in miljoenen 
DDD of in miljoenen euros voor de CI.  De gegevens van 2012 zijn nog onvolledig en, omdat het hier over nieuwe producten gaat, is 
het voorbarig om te extrapoleren.  Deze grafieken bevestigen dat het de « echte » nieuwe moleculen zijn (€ 1,7/DDD) en, in mindere 
mate de combinaties (€ 1,2/DDD) die de meeste impact hebben op de uitgaven, terwijl de oude moleculen die terugbetaalbaar 
werden (€ 0,06/DDD) – het gaat hier hoofdzakelijk om acetylsalicylzuur – ten opzichte van de huidige gemiddelde prijs per DDD van 
€ 0,5 zeer goedkoop zijn, maar wel een groot deel van het verbruik vertegenwoordigen.   
 
Zonder acetylsalicylzuur zouden de nieuwe moleculen in 2012 slechts 2,6% van het totale verbruik vertegenwoordigen (in plaats van 
8,6%), terwijl dit in het verbruik slechts een verschil van 0,5% zou uitmaken (7,0% in plaats van 7,5%) 
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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 
2012, onvolledig. 
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