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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 
(mio)  

CI  CP   PP  NB CIV 
NB        % 

CII  
NB        % 

INN  
NB       %(all) 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 

2011 2.773,226 522,211 3.270,577 111,782 13,731 12,3% 13,586 12,2% 7,933 7,1% 4.873,407 

201101 226,433 43,258 267,811 9,187 0,990 10,8% 1,137 12,4% 0,643 7,0% 397,489 

201102 219,406 41,611 259,184 8,886 0,956 10,8% 1,088 12,2% 0,639 7,2% 381,226 

201103 242,960 45,702 286,667 9,752 1,042 10,7% 1,188 12,2% 0,695 7,1% 423,343 

201104 220,541 41,725 260,438 8,948 0,965 10,8% 1,097 12,3% 0,627 7,0% 392,122 

201105 241,431 45,428 284,865 9,723 1,066 11,0% 1,160 11,9% 0,681 7,0% 433,083 

201106 233,998 42,841 274,921 9,199 1,031 11,2% 1,096 11,9% 0,636 6,9% 412,922 

201107 212,953 38,706 249,902 8,317 0,953 11,5% 0,984 11,8% 0,568 6,8% 376,229 

201108 221,006 40,313 259,488 8,638 1,010 11,7% 1,014 11,7% 0,587 6,8% 392,909 

201109 234,632 44,928 277,152 9,566 1,436 15,0% 1,111 11,6% 0,677 7,1% 410,836 

201110 241,068 48,783 286,842 10,235 1,875 18,3% 1,186 11,6% 0,740 7,2% 419,376 

201111 232,692 44,142 274,553 9,469 1,289 13,6% 1,199 12,7% 0,696 7,3% 406,485 

201112 245,550 45,329 288,754 9,863 1,117 11,3% 1,326 13,4% 0,746 7,6% 427,388 

2011/2010 
% growth  2,0% -2,8% 1,0% 0,4% 0,7%  5,7%  20,1%  2,4% 

 

 

 
Nu de volledige gegevens van 2011 beschikbaar zijn, kijken we nog eens naar de gemiddelde verpakkingsomvang, uitgedrukt in DDD per verpakking, 
en ook naar de gezamenlijke evolutie van het aantal verpakkingen en het aantal DDD.  En we stellen vast dat de groei vertraagt, zowel van de 
verpakkingsomvang als van het aantal DDD.  In 2011 nam de verpakkingsomvang toe met 2%, terwijl dat groeipercentage in 2011 nog 5,1% bedroeg 
en in 2009 zelfs opgelopen was tot 7,1%.  Het aantal DDD nam in 2011 toe met 2,4% wat minder is dan de groei met 3,3% in 2010 of met 8,6% in 
2009.  De evolutie van het aantal verpakkingen is minder doorzichtig.  Na een toename in 2009 met 1,4%, daalde het aantal verpakkingen met 2,3% 
in 2010.  In 2011 stellen we een groei vast met 0,4%, maar gezien de eerder onregelmatige evolutie als we kijken van 12 lopende maanden tot 12 
lopende maanden, is het op dit ogenblik zeer moeilijk om een uitspraak te doen wat betreft het stijgen of dalen van de trend. 
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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 327  2,9%  10,0%  613  4,7%  12,6%  0,53 -1,7%
B BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN 170  -3,9%  5,2%  380  6,6%  7,8%  0,45 -9,9%
C HARTVAATSTELSEL 789  -1,4%  24,1%  1.953  1,5%  40,1%  0,40 -2,8%
D DERMATOLOGISCHE PREPARATEN 38  2,4%  1,2%  26  0,9%  0,5%  1,49 1,5%
G UROGENITAAL STELSEL EN GESLACHTSHORMONEN 64  -8,1%  2,0%  307  -3,2%  6,3%  0,21 -5,0%
H SYSTEMISCHE HORMOONPREPARATEN, 

GESLACHTSHORMONEN UITGEZONDERD 92  3,9%  2,8%  166  2,4%  3,4% 0,56 1,5%
J ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK 315  2,0%  9,6%  126  0,4%  2,6%  2,51 1,6%
L CYTOSTATICA EN IMMUNOMODULERENDE MIDDELEN 382  3,6%  11,7%  49  4,2%  1,0%  7,75 -0,5%
M SKELETSPIERSTELSEL 123  -3,5%  3,7%  246  1,4%  5,0%  0,50 -4,8%
N ZENUWSTELSEL 584  3,5%  17,9%  511  4,0%  10,5%  1,14 -0,5%
P ANTIPARASITAIRE MIDDELEN, INSECTICIDEN EN 

INSECTENWERENDE MIDDELEN 2  10,4%  0,0%  2  4,9%  0,0%  0,76 5,2%
R ADEMHALINGSSTELSEL 309  1,6%  9,4%  420  4,2%  8,6%  0,74 -2,4%
S ZINTUIGLIJKE ORGANEN 50  8,2%  1,5%  73  -0,8%  1,5%  0,68 9,1%
V DIVERSE MIDDELEN 26  -1,6%  0,8%  2  1,8%  0,0%  15,80 -3,3%

 

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

ZOOM op de TOP10 van het verbruik in 2011 
en de verdeling over verschillende leeftijdsgroepen van de Belgische bevolking 

 

Ziehier voor 2011, de TOP10 van het verbruik, gemeten inDDD, van de geneesmiddelen afgeleverd in de publieke officinas en terugbetaald door de 
verplichte verzekering binnen de derdebetalersregeling.  Ter vergelijking worden ook de TOP10 van de jaren 2010 en 2009 weergegeven. 
 

 

2011 2010 2009 

#DDD ATC(5) name #DDD ATC(5) name #DDD ATC(5) name 

283.528.162 B01AC06 acetylsalicylic acid 257.017.325 B01AC06 acetylsalicylic acid 222.652.693 B01AC06 acetylsalicylic acid

178.380.699 C10AA01 simvastatin 169.860.311 C10AA01 simvastatin 165.867.875 A02BC01 omeprazole 

151.401.825 A02BC01 omeprazole 155.117.267 A02BC01 omeprazole 160.502.666 C10AA01 simvastatin 

110.047.339 C08CA01 amlodipine 114.356.616 C08CA01 amlodipine 118.627.557 C08CA01 amlodipine 

108.582.788 A02BC02 pantoprazole 105.845.221 C09AA04 perindopril 105.397.770 C09AA04 perindopril 

107.740.772 C10AA05 atorvastatin 103.612.370 C10AA05 atorvastatin 97.598.750 C10AA05 atorvastatin 

106.768.271 C09AA04 perindopril 100.322.975 C09AA05 ramipril 93.307.399 H03AA01 levothyroxine 
sodium 

105.690.386 C10AA07 rosuvastatin 98.804.531 H03AA01 levothyroxine 
sodium 92.398.225 C09AA05 ramipril 

104.458.745 C09AA05 ramipril 96.563.222 C10AA07 rosuvastatin 91.016.842 C01DX12 molsidomine 

104.426.022 H03AA01 levothyroxine 
sodium 93.758.593 C07AB07 bisoprolol 90.928.788 C07AB07 bisoprolol 

1.361.025.008 TOP10 DDD  5,1% 1.295.258.430 TOP10 DDD  4,6% 1.238.298.565 TOP10 DDD  

4.873.406.601 all DDD 2,4% 4.759.547.165 all DDD 3,3% 4.607.252.480 all DDD  

27,9% TOP10 %DDD 27,2% TOP10 %DDD 26,9% TOP10 %DDD 
  
 

Op de eerste plaats staat acetylsalicylzuur (B01AC06) in de hoedanigheid van antithromboticum (B01A) met als indicatie de preventie van 
cardiovasculaire accidenten.  De meeste andere substanties zijn geneesmiddelen die ageren op het hartvaatstelsel : bloeddrukverlagers (C08 – C09) 
of cholesterolverlagers (C10).  Er staan ook protonpominhibitoren in de TOP10 : omeprazol (A02BC01) en pantoprazol (A02BC02).  In 2011 is het de 
eerste keer dat pantoprazol in de TOP10 staat.  Daar staat tegenover dat een oudere bloeddrukverlager, de betablokker bisoprolol (C07AB07), 
verdween uit de TOP10 waarin hij in 2010 en 2009 wel voorkwam.  Verder zien we ook dat levothyroxine (H03AA01), een thyreomimeticum (H03A) 
reeds verscheidene jaren voorkomt in de TOP10.  Tenslotte merken we dat rovustatine (C10AA07) in de TOP10 gekomen is in 2010 en dat op dat 
ogenblik molsidomine (C01DX01), een vasodilatantium bij hartziekten (C01D), eruit verdween. 
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De onderste drie rijen van de tabel zeggen iets over de situatie van de TOP 10 binnen het geheel van de terugbetaalde DDD.  De pijlen geven de 
jaarlijkse groei aan.  Daaruit blijkt dat de jaarlijkse groei binnen de TOP10 relatief hoger is dan binnen het geheel van de geneesmiddelen, wat zich 
dan vertaalt in een groter aandeel van de TOP10 binnen het totale verbruik (onderste rij). 
 

Omdat het toch wel opvalt dat er heel wat geneesmiddelen bij zijn, die typisch zijn voor ouderen, hebben we deze keer ook de link gelegd met de 
leeftijdsverdeling van de bevolking, op de grafiek weergegeven in het oranje.  De verdeling over de leeftijdsgroepen van het geheel van de DDD die in 
2011 werden verbruikt is weergegeven in het fuchsia-roze, en daarnaast, in lichter fuchsia-roze, ook de verdeling van van de DDD uit de TOP10. 

 

De mensen van 50 jaar of ouder vertegenwoordigen 
ongeveer 40% van de bevolking en ze verbruiken ruwweg  
80% van de DDD en zelfs bijna 90% van de DDD in de 
TOP10.  En als we allen kijken naar de mensen van 
minstens 70 jaar, die iets minder dan 13% van de 
bevolking vertegenwoordigen, dan zien we dat ze 40% 
verbruiken, van het totale aantal DDD en 44% van de DDD 
uit de TOP10. 
 

Aan de linkerkant van de grafiek staan de kinderen jonger 
dan 15 die 17% van de bevolking vertegenwoordigen maar 
amper 1,5% van de DDD vertegenwoordigen en quasi 
niets uit de TOP10.  
 

De jongeren van 15 tot 30 jaar maken 18,6% van de 
bevolking, ze verbruiken ongeveer 6% van de DDD, 
waarvan iets meer dan 1% van de TOP10.   
 

De volwassenen van 30 tot 50 jaar vormen 28,7% van de 
bevolking en hun aandeel in het geneesmiddelenverbruik is 
de helft van dit percentage.  En van de TOP verbruiken ze 
net iets meer dan 10%. 
 
 

En zelfs al blijkt dat, naarmate je jonger bent je minder 
geneesmiddelen gebruikt, is het wellicht toch interessant 
om ook te kijken naar de TOP10 voor de verschillende 
leeftijdsklassen die werden geselecteerd voor de grafiek.   
 

En die staan in de tabel hiernaast.  De actieve 
bestanddelen die voorkomen volgens ATC geordend in de 
rechterkolom.  Links staan voor de leeftijdsgroepen in de 
kolomhoofden in de kolommen de plaatsen in de TOP10 
van de substanties die er in voorkomen.    
 

Wat onmiddellijk opvalt is dat de tabel is opgevuld, min of 
meer langs een diagonaal, van linksonder naar 
rechtsboven.  
 

Kinderen tot 15 jaar verbruiken slechts 1,5% van het 
totale aantal DDD.  En binnen dit beperkt aantal DDD zijn 
de vaakst voorgeschreven moleculen die van 
geneesmiddelen voor de behandeling van 
luchtwegaandoeningen (R), die van antibiotica (J01) en 
ook methylfenidaat (N06BA04 – Rilatine®). 
 

Bij de jongeren van 15 tot 30 jaar bestaat de TOP5 uit 
orale contraceptiva, zelfs al is de bevolking opgedeeld naar 
leeftijd en niet naar sexe.  Voor de rest zitten er antibiotica 
(J01) in, een ontstekingsremmer (M01 - NSAID) en ook 
omeprazol (A02BC01) een molecule die trouwens 
voorkomt in elke TOP10, behalve in die van de kinderen. 
 

De TOP10 van de volwassenen van 30 tot 50 jaar is het 
meest gespreid over verschillende therapeutische klassen.  
Er zijn protonpompinhibitoren (A02BC) bij, 
ontstekingsremmers (M01) en antidepressiva (N06A).  En 
dan zijn er ook « nog », zoals bij de jongeren, orale 
contraceptiva (G03A) en « reeds », zoals bij de ouderen, 
cardio-aspirine (B01AC06), een statine ( simvastatine - 
C10AA01), en levothyroxine (H03AA01). 
 

In de TOP10 van de « medioren » van 50 tot 70 jaar komt 
metformine voor, naast protonpompionhibitoren (A02BC), 
cardio-aspirine (B01AC06), statines (C10A), “nieuwere” 
bloeddrukverlagers (C09) en levothyroxine (H03AA01).   
 

De TOP10 van de « senioren » van minstens 70 jaar bevat 
enkel geneesmiddelen uit de klassen A (maagdarmkanaal 
en stofwisseling), B (bloed en bloedvormende organen) en 
C (hartvaatstelsel). 
  

0-14 15-29 30-49 50-69 ≥70 all 
  10 2 3 5 3 A02BC01 omeprazole 

    4 10   5 A02BC02 pantoprazole 

      8     A10BA02 metformin 

    9 1 1 1 B01AC06 acetylsalicylic acid 

        3   C01DX12 molsidomine 

        9   C07AB07 bisoprolol 

        4 4 C08CA01 amlodipine 

        10   C09AA03 lisinopril 

      9 6 7 C09AA04 perindopril 

      6 8 9 C09AA05 ramipril 

    10 2 2 2 C10AA01 simvastatin 

      5 7 6 C10AA05 atorvastatin 

      4   8 C10AA07 rosuvastatin 

  5         G03AA07 levonorgestrel and estrogen 

  1 1       G03AA09 desogestrel and estrogen 

  3         G03AA10 gestodene and estrogen 

  2         G03AA12 drospirenone and estrogen 

  4         G03HB01 cyproterone and estrogen 

    3 7   10 H03AA01 levothyroxine sodium 

2 7         J01CA04 amoxicillin 

10 8         J01CR02 amoxicillin and enzyme inhibitor 

    8       M01AB05 diclofenac 

  6 6       M01AE01 ibuprofen 

    5       N06AB10 escitalopram 

    7       N06AX16 venlafaxine 

4           N06BA04 methylphenidate 

5           R01AD09 mometasone 

3           R03AC02 salbutamol 

8           R03BA02 budesonide 

9           R03BA05 fluticasone 

1           R03BB01 ipratropium bromide 

6           R03DC03 montelukast 

  9         R06AE09 levocetirizine 

7           R06AX27 desloratadine 
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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 vierde kwartaal van 2011.  

  
  
  

  
  

D
D

D
  
  
  

  
  

   
  
  

  
  
   

  
  
  

  
  
 a

an
ta

l v
er

pa
kk

in
ge

n 
  
  

  
  
  

   
  
  

  
  
   

  
 u

itg
av

en
 p

at
ië

nt
  
  
  

  
  

  
  

   
  
  

  
  
   

  
ui

tg
av

en
 R

IZ
IV

 


