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Op elke verticale as 
is de lengte van 
het voorgestelde 
interval gelijk aan 

15 % van de 
bovengrens, zodat 
de dalingen 
onderling 
vergelijkbaar zijn. 

«IPhEB-Monthly» Augustus 2013 (publicatie November 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 11,7% 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 2.658,242 503,072 3.127,893 109,740 5.130,293 13,333 12,1% 12,253 11,2% 8,699 12,6% 9,477 8,6% 

2013/2012 -1,12% -2,17% -1,45% 0,28% 2,82% 0,91% 0,71% -0,49% -0,68% 7,73% 7,04% 6,66% 7,87% 

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%   

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% 

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% 

 

 
 
 

Op deze grafieken zien we de evolutie van de uitgaven per eenheid, per verpakking (/NB) of per DDD, uitgaven door de ziekteverzekering 
(CI – cost insurance) of door de patiënten (CP – cost patient).  Het zijn de kosten per eenheid voor 12 lopende maanden, vanaf de 12 
maanden van het jaar 2010 tot de laatste 12 beschikbare maanden (september 2012 – augustus 2013).  De CI/NB nam toe tot in de 
periode mei 2011 – april 2012.  De budgetmaatregelen die toen in werking traden (daling met 1,95% voor het geheel van de 
terugbetaalbare geneesmiddelen, aflevering van een « goedkoopste » bij een voorschrift voor een antibioticum of een antimycoticum of bij 
een VOS, …) hebben een duidelijk effect niet gemist.  Na een jaar is de gemiddelde CI/NB weer stabiel geworden.  Door de voortdurende 

groei van gemiddelde verpakkingsomvang, was de CI/DDD al aan het dalen in 2010, en deze daling versnelde toen ook de CI/NB begon te 
dalen.  We wisten al dat de CP/NB maar afneemt (cf. de ZOOM van de IPhEB Monthly van vorige maand).  En door de toename van het 
aantal DDD per verpakking, is de daling van de CP/DDD nog sterker : het daalde met meer dan 12% sinds 2010 en bedraagt nu minder 
dan 10 eurocent. 
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Wijzigingen in de ATC hoofdklassen 

 

De taarten geven de huidige (september 2012 – augustus 2013) 
verdeling weer.  Voor elk van de parameters zijn de 5 
belangrijkste klassen voorgesteld.  De klasse C staat telkens op de 
eerste plaats : ze vertegenwoordigt quasi 40% van de DDD en 
21% van de RIZIV uitgaven, wat dus betekent dat deze 
geneesmiddelen relatief goedkoop zijn.  Ook de klassen A en N 
komen op de 4 taarten voor.  De klasse J staat niet in die van de 
DDD, wat begrijpelijk is vermits deze geneesmiddelen 
hoofdzakelijk voor acute behandelingen worden voorgeschreven 
en de klasse R staat niet in de TOP5 van de uitgaven van de 
ziekteverzekering.  Er zijn ook 2 klassen die maar op 1 taart 
voorkomen : de klassen L en B.  De klasse L, met de duurste 
geneesmiddelen, komt enkel voor op de taart van de RIZIV 
uitgaven en de klasse B, met het acetylsalicylzuur in de 
cardiovasculaire preventie, vertegenwoordigt een groot aantal 
goedkope DDD in grote verpakkingen.  De grafieken die volgen 
geven een beeld van de relatieve (blauwe kaders) en absolute 

(oranje rechthoeken) veranderingen in de jongste 12 maanden, 
vergeleken met de 12 maanden voordien.  

 

 

 

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 veranderingen in de therapeutische klasse B 
 
De therapeutische klasse B betreft het bloed en de bloedvormende organen.  Zoals hierboven werd opgemerkt, komt deze klasse enkel 
voor op de taart van de DDD.  Maar als we kijken naar de diagrammen met de veranderingen ten opzichte van de vorige 12 maanden, dan 
zien we dat de klasse B geen klasse is zoals de meeste andere klassen.  Ze is duidelijk verschillend als we naar de kostenplaatjes kijken.  
Globaal gezien vertonen de uitgaven een dalende trend, maar voor de klasse B nemen de uitgaven toe, zowel die van de ziekteverzekering 
als die van de patiënten.  Terzelfdertijd neemt ook de consumptie toe (uitgedrukt in DDD).  Relatief gezien (blauwe kaders), is de klasse B 
zelfs de klasse met de grootste groei van het verbruik (+6,2%), terwijl het aantal verpakkingen weinig veranderde.   
 
Om te proberen om dit te begrijpen, kijken we om te beginnen naar gelijkaardige grafische voorstellingen van de deelklassen op het 
niveau ATC(4) van de therapeutische klasse B. 
 
 

 
 
 

 

Voor elk van de parameters geven deze taarten de huidige 

(september 2012 – augustus 2013) verdeling weer van de 

klasse B in deelklassen, waarvan de 5 belangrijkste zijn 

voorgesteld .   
 

 De deelklassen B01AB, B01AC et B01AF komen op de 4 

taarten voor.  Omdat dat de klasse is met het acetylsalicylzuur in de  

cardiovasculaire preventie, is de klasse B01AC de belangrijkste op de 

taart van de DDD, en vertegenwoordigt ze daar meer dan 80%.  

 De deelklassen B02BD en B05BB staan maar op 1 enkele 

taart.  De deelklasse B02BD komst slechts voor op die van de RIZIV 

uitgaven, en staat daar op de eerste plaats.  De ZOOM van de IPhEB 

Monthly van februari 2013 (gegevens tot november 2012) was gewijd 

aan deze, ietwat bijzondere, klasse van de stollingsfactoren.  De klasse 

B05BB komt alleen voor op de taart van de verpakkingen.   Die klasse 

bevat baxters met NaCL, glucose, … die behoren tot de minst dure geneesmiddelen van de klasse B, zowel voor de patiënt als voor het RIZIV, 

tenminste als men kijkt naar de prijs per verpakking.  En omdat die verpakkingen slecht 1 DDD bevatten, stellen ze ook niet veel voor in de 

consumptie.  

 Er zijn ook 2 deelklassen die op 3 van de 4 taarten voorkomen : de klassen B01AA en B01AE.  De klasse B01AA komt niet voor in de TOP5 van 

de RIZIV uitgaven INAMI, en de klasse B01AE, met alleen maar grote verpakkingen, staat niet in de TOP5 van het volume. 

De taarten hierboven geven de huidige situatie weer.  Als we die vergelijken met de situatie een jaar geleden, dan stellen we toch wel 

belangrijke veranderingen vast.  

 

De grafieken op de volgende bladzijde geven een beeld van de relatieve (blauwe kaders) en absolute (oranje rechthoeken) veranderingen 

voor alle deelklassen ATC(4) van de klasse B, als we de meest recente 12 maanden vergelijken met de 12 maanden die er aan vooraf 

gingen.   

 

 

 

B01AA VITAMINE K- ANTAGONISTEN 

B01AB HEPARINEGROEP 

B01AC TROMBOCYTENAGGREGATIEREMMERS, HEPARINE UITGEZONDERD 

B01AE DIRECTE TROMBINEREMMERS 

B01AF DIRECTE FACTOR Xa REMMERS 

B02AA AMINOZUREN 

B02BD BLOEDSTOLLINGSFACTOREN 

B05AA BLOEDVERVANGINGSMIDDELEN EN PLASMA-EIWITFRACTIES 

B05BA OPLOSSINGEN VOOR PARENTERALE VOEDING 

B05BB OPLOSSINGEN MET INVLOED OP DE ELEKTROLYTENBALANS 

B05BC OPLOSSINGEN MET OSMOTISCH-DIURETISCHE WERKING 

B05XA ELEKTROLYTOPLOSSINGEN 
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Opvallend hierbij zijn de volgende elementen. 

 

 Oranje zien we alleen maar in de bovenste gedeelten van de grafieken : de absolute veranderingen situeren zich dus in de klasse B01 van de 

antithrombotica.  In de overige deelklassen op niveau ATC(2) die in de gegevens voorkomen, B02 (antihemorragica) en B05 

(bloedvervangingsmiddelen en perfusievloeistoffen), zijn er weinig absolute veranderingen.  Maar in deze weinig bevolkte klassen, kan het 

wel zijn dat en kleine verandering in aantal of bedrag zich vertolkt in een grote verandering van het percentage. 

 We zien dalingen in de « oude klassen » B01AA, B01AB et B01AC (behalve voor het aantal DDD in B01AC) en stijgingen in de klassen B01AE en 

B01AF met de nieuwe antithrombotica. 

De stijgingen in de klasse B01 zijn zeer aanzienlijk, vooral dan binnen de uitgaven.  Het gaat om nieuwe geneesmiddelen en, hierdoor zijn 

de multiplicatoren die de relatieve stijgingen vertolken enorm groot.  On absolute termen gaat het om een stijging van de RIZIV uitgaven 

met 31 miljoen euro en om een groei van de remgeldmassa met 2,2 miljoen euro, die duidelijk zichtbaar is op de grafieken van de tweede  

bladzijde. 

   

Deze nieuwe antithrombotica zijn B01AE07 (dabigatran etexilaat – Pradaxa®) en B01AF01 (rivaroxaban – Xarelto®) waarvan de eerste 

terugbetaalde verpakkingen in de publieke officina’s werden afgeleverd in september en oktober 2009, oorspronkelijk in het kader van de 

preventie van veneuze trombo-embolie na majeure orthopedische chirurgie.  Maar de aflevering van deze nieuwe moleculen ging eigenlijk 

pas echt van start in september en oktober 2012, met een groot aantal doseringen in grote verpakkingen, toen zij ook vergoedbaar werden 

voor de trombo-embolische preventie bij voorkamerfibrillatie.  De verschillen in de grafieken hieronder komen dus grotendeels overeen met 

de uitgaven van de jongste 12 maanden.  Sinds september 2012 zijn er ook afleveringen van B01AF02 (apixaban – Eliquis®), maar die zijn 

nog weinig talrijk. 
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En wat gebeurde er in de andere klassen met antithrombotica ? 

 

 De klasse B01AA van de vitamine K-antagonisten is in de gegevens aanwezig met 3 actieve bestanddelen.   

 

Het zijn « oude », goedkope, geneesmiddelen.  Voor de 4 onderzochte 

parameters (CI, CP, DDD, NB) en voor de 3 actieve bestanddelen, zien we 

een daling van ongeveer 10% als we de gegevens van de meest recente 12 

maanden vergelijken met die van de 12 maanden ervoor, wat wellicht komt 

door een overschakeling naar het gebruik van de nieuwe anticoagulantia die hierboven besproken werden. 

 

 De heparinegroep, B01AB, telt 5 actieve bestanddelen binnen de gegevens. 

 

Heparine (B01AB01) zelf is niet vergoedbaar in de publieke officina’s. 
 

De verdeling over de verschillende heparinoïden en heparines met een laag 

moleculair gewicht is niet zoveel veranderd.  Er is wel een toename van het 

aandeel van de B01AB05 (enoxaparine – Clexane®) en een daling van dat 

van B01AB06 (nadroparine – Fraxiparine® - Fraxodi®), die correspondeert 

met verschuivingen binnen de klasse.  De absolute dalingen voor 

nadroparine zijn wel iets groter dan de stijgingen voor enoxaparine.  Dit is 

coherent met de globale daling die we vaststellen binnen de heparinegroep voor elk van de 4 parameters.  Zo daalde de CI van 52 mio 

euro tot 50 mio euro (-3,2%) en de CP van 11,3 mio euro tot 11,2 mio euro (-1,2%).  Het aantal DDD verminderde van 32,7 mio tot 31,8 

mio (-2,7%) en het aantal verpakkingen daalde van 1,31 mio naar 1,28 mio (-2,4%).  Tenslotte willen we ook opmerken dan de 

heparinegroep een van de weinige groepen terugbetaalde geneesmiddelen is waar het aantal DDD is gedaald.  

 

 Tenslotte zijn er 7 trombocytenaggregatieremmers, heparine uitgezonderd (B01AC). 

 

De verdeling van de RIZIV uitgaven over deze 5 

actieve bestanddelen is de jongste 12 maanden wel 

veranderd.  Zo zien we : 

 een daling van het aandeel van B01AC04 

(clopidogrel - van 47% naar 35%) ; 

 een stijging van de aandelen van B01AC06 

(acetylsalicylzuur – van 40% naar 45%) en van de meest 

recente bloedplaatjesaggregatieremmer  B01AC24 

(ticagrelor – van 0,11% naar 7%) ; 

 de andere aandelen in de CI zijn stabiel gebleven : B01AC05 (ticlopidine), B01AC22 (prasugrel) en B01AC30 (combinatiepreparaten). 

 

Maar het bedrag is wel met 5,8% gedaald, van 33,5 mio euro naar 31,6 mio euro.  Op het niveau van de moleculen betekent dit :  

 een daling met  4,8 mio euro (-30%) van de CI voor clopidogrel ; 

 een stijging met 1,1 mio euro (+8,4%) van de CI voor acetylsalicylzuur ; 

 een stijging met 2 mio euro (x 54) van de CI voor ticagrelor, een groeivoet die wel moet worden genuanceerd vermits de eerste afleveringen 

van de specialiteit Brilique® pas dateren van juni 2012 :  de aanwezigheid van ticagrelor in de gegevens van de « 12 vorige maanden » is dus 

uiterst beperkt, waardoor het relatieve belang van ticagrelor in de  « 12 meest recente maanden  zeer groot is (zo zijn er 900.000 DDD en 

13.000 verpakkingen geteld tijdens de jongste 12 maanden, tegen respectievelijk 17.000 en 300 tijdens de 12 maanden daarvoor). 
 

 

Er zijn weinig veranderingen in de verdeling van de CP op een verschuiving na van de uitgaven van de patiënt voor clopidogrel (aandeel 

dat daalt van 15% naar 12%) naar uitgaven voor acetylsalicylzuur (waarvan het aandeel groeit van 77% naar 79%). 

 

Er zijn evenmin veel veranderingen in de verdelingen van de volumes, zowel in DDD als in NB (aantal verpakkingen).  Maar het totale 

aantal DDD is wel met 2% toegenomen, van 331 mio DDD tot 338 mio DDD.  Zo tekenden we onder meer een groei op met 10 mio DDD 

voor acetylsalicylzuur (+ 3,4%) en een daling met 4 mio DDD voor clopidogrel (- 15,4%).  Het aantal verpakkingen daarentegen bleef wel 

stabiel op 2,4 mio eenheden.  We zien wel een toename van het aantal verpakkingen acetylsalicylzuur met 47.000 (+2,5%) een daling van 

het aantal verpakkingen clopidogrel (-15,9%).   

  

B01AA03 warfarin Marevan® 

B01AA04 fenprocoumon Marcoumar® 

B01AA07 acenocoumarol Sintrom® 

B01AB01 heparine Braun® héparine 

B01AB04 dalteparine Fragmin® 

B01AB05 enoxaparine Clexane® 

B01AB06 nadroparine Fraxiparine® - Fraxodi® 

B01AB10 tinzaparine Innohep® 

B01AC04 clopidogrel Plavix® & generieken 

B01AC05 ticlopidine Ticlid® & generieken 

B01AC06 acetylsalicylzuur Asaflow® - ASA Mylan® - Cardiphar® 

B01AC07 dipyridamole Persantine® & generieken 

B01AC22 prasugrel Efient® 

B01AC24 ticagrelor Brilique® 

B01AC30 combinatiepreparaten Aggrenox® 
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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 derde kwartaal van 2013, onvolledig. 
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