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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 2.688,434 514,216 3.173,953 109,436 4.989,715 14,324 12,9% 14,920 13,5% 8,075 11,8% 8,885 8,0% 

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%   

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% 

201209 209,300 40,933 247,653 8,744 398,077 0,985 11,2% 1,212 13,8% 0,640 12,1% 0,713 8,1% 

201210 244,562 50,688 291,567 10,693 457,451 1,178 11,0% 1,936 18,1% 0,756 12,3% 0,870 8,1% 

201211 222,492 43,084 262,937 9,324 418,986 1,141 12,2% 1,184 12,7% 0,778 12,2% 0,706 8,3% 

201212 219,047 41,293 258,013 9,036 410,898 1,158 12,8% 0,936 10,3% 0,768 12,4% 0,713 8,5% 

 

Nu we beschikken over de volledige data van 2012, kijken we even naar de grafieken met de evoluties van de globale parameters tijdens 
de voorbije vijf jaar.  Ze hebben betrekking op een homogene populatie na de opname van de kleine risico’s van de zelfstandigen in de 
verplichte verzekering in 2008.  Kijken we naar de uitgaven (links) dan zien we dat jaar na jaar de remgeldmassa (CP – cost patient) daalt.  
De uitgaven van de verplichte verzekering (CI – cost insurance) zijn tot in 2011 gestegen, maar de maatregelen van 2012 hebben hun doel 
bereikt met een daling van de uitgaven met 2,4%, wat overeenkomt met een bedrag van 65 miljoen euro.  En als we kijken naar de 
hoeveelheden (rechts) dan zien we dat de jongste 3 jaar het aantal verpakkingen met 109,5 miljoen eenheden zeer stabiel is gebleven, na 
de belangrijke daling met 4 miljoen verpakkingen (-3,8%) in 2010 (ten opzichte van 2009).  En het aantal DDD blijft toenemen, met een 
stijging van 2,3% in 2012.  

 

  

http://www.ipheb.be/
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 ATC - hoofdklassen 
 

 

 
 
De linkergrafieken hierboven geven de verdeling weer van de aantallen DDD van 
de remgeldmassa (CP – cost patient) over de therapeutische hoofdklassen, in 
percentage (ijk onderaan) en in waarde (ijk bovenaan), en hebben betrekking op 
het volledige jaar 2012. 
 
We zien dat 10% van de DDD overeenkomt met ongeveer 500 mio DDD en dat 
10% van de CP overeenkomt met iets meer 56 mio euro.  Ruwweg en zeer 
schematisch komt het er op neer dat de patiënt ongeveer 1 euro betaalt voor 10 
DDD.  Maar een snelle blik op de grafieken leert onmiddellijk dat DDD en 
remgeld verschillend verdeeld zijn over de therapeutische hoofdklassen.  Met 
ongeveer 40% van de DDD is de klasse C duidelijk de talrijkste.  Ze is ook de 
grootste uitgavenpost voor de patiënten, maar vertegenwoordigt er toch 
« maar » 28% van : een DDD van de klasse C is dus relatief goedkoop, wat niet 
verwonderlijk is in de mate dat de geneesmiddelen van de klasse C vaak bedoeld 
zijn voor chronische behandelingen, voorkomen in grote verpakkingen en dat de 
remgelden geplafonneerd zijn.  Klassen die duurder zijn voor de patiënten zijn de 
klassen J met 9,5% van de CP voor 2,7% van de DDD, R met 15,6% van CP 
voor 8,6% van de DDD en N met 19,5% van de CP voor 10,5% van de DDD. 
 

De rechtergrafieken vergelijken de situatie in 2012 met die van 2011, zowel qua relatieve veranderingen (percenten – blauw kader – ijk 
onderaan) als qua verschillen in aantallen en bedragen (oranje – ijk bovenaan).  Het aantal DDD nam met 2,3% toe en de CP nam af met 
1,5% (zie vorige bladzijde) : het is dus geen verrassing dat de grafiek van de DDD overwegend « positieve » staafjes bevat en die van de 
CP meer « negatieve ».  Absoluut gezien nam het aantal DDD vooral toe in de klassen A, B en C.  Nochtans betaalde de patiënt minder, 
vooral in de klasse A, maar ook in de klasse C.  De klasse G met de orale contraceptiva is de enige klasse waar het aantal DDD daalde.  
Vermits orale contraceptiva terugbetaald zijn in categorie C, is het effect op het remgeld vrij hoog en dus de daling belangrijk.  Maar de 
belangrijkste afname van het remgeld CP zien we in de klasse J, ondanks de stijging van het aantal DDD.  En binnen de klasse J situeert de 

verandering zich vooral bij de antibiotica : ondanks een toename van 4,3 miljoen (+4%) daalde de remgeldmassa met 2,7 mio euro (-8%).  
De RIZIVuitgaven voor antibiotica zijn ook met 3,3 miljoen euro gedaald, wat relatief gezien minder belangrijk is (-3%).  De ZOOM die 
volgt analyseert van naderbij wat er 2012 gebeurde binnen de antibiotica (J01) en de antimycotica (J02), na de verplichting tot « aflevering 
van het goedkoopste » vanaf mei 2012. 
 

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 antibiotica (J01) en de antimycotica (J02) 
 
Vanaf 1 april 2012 zijn de regels voor de aflevering van een geneesmiddel voorgeschreven op stofnaam gewijzigd.  Tot dan gaf een 
voorschrift op stofnaam (VOS) aan de patiënt maar één garantie, namelijk dat hij geen supplement betaalde bovenop het remgeld.  Hij kon 
echter een « dure » generiek ontvangen. Vanaf 1 april 2012 is de patiënt zeker dat hij een geneesmiddel zal ontvangen uit de groep van 
“goedkoopste” geneesmiddelen.  
 

Bovendien moet de apotheker vanaf 1 mei 2012 een voorschrift op merknaam van antibiotica of antimycotica voor een acute behandeling 
uitvoeren volgens dezelfde regels als bij een voorschrift op stofnaam (VOS).  Dit wil zeggen dat de apotheker één van de antibiotica of 
antimycotica moet afleveren die tot de groep van de goedkoopste geneesmiddelen behoren.  Zoals bij het voorschrijven op stofnaam, zal 
de groep van de “goedkoopste” geneesmiddelen minstens drie verschillende geneesmiddelen bevatten.  Substitutie is enkel toegestaan 
voor die twee groepen van geneesmiddelen - antibiotica of antimycotica - omdat de behandeling met deze geneesmiddelen meestal kort of 
acuut is en daarom geen continuïteit van merk vereist.  Van deze regels kan worden afgeweken om therapeutische redenen of bij allergie 
aan een van de hulpstoffen en dat wordt dan door de arts op het voorschrift vermeld, en ook in geval van overmacht als de apotheker in 
de onmogelijkheid verkeert om een van de goedkoopste geneesmiddelen af te leveren.  
 

Als het RIZIV in zijn teksten de nadruk legt op de financiële voordelen voor de patiënt, dan mogen we niet over het hoofd zien dat deze 
maatregelen ook de bedoeling hebben om besparingen te realiseren in het geneesmiddelenbudget van het RIZIV.  Op jaarbasis moet deze 
« automatische VOS » leiden tot een besparing van minstens 8 miljoen euro. 
 

Met de volledige gegevens van 2012 kunnen we nagaan of deze budgettaire doelstelling is bereikt.  De maatregel werd van kracht op 1 
mei 2012, werd dus gedurende 8 maanden toegepast en zou dus een besparing van 5,33 miljoen euro moeten hebben gerealiseerd.  
      

 Hoe kunnen we deze besparing ramen ? 
 

Absoluut gezien is de berekening niet moeilijk : vergelijk de RIZIV uitgaven van 
2012 en van 2011 voor het geheel van de twee klassen en het is onmiddellijk 
duidelijk dat het doel bereikt is.  De eerste grafiek geeft de jaarlijkse uitgaven 
weer van het RIZIV (CI – cost insurance) voor antibiotica (J01 – in het rood) en 
antimycotica (J02 – in het groen).  De som staat in het grijs.  We zien dat de 
totale kost 138,6 miljoen euro bedroeg in 2011 en dat hij in 2012 met 5,9 
miljoen euro afnam en gelijk was aan 132,7 miljoen euro. 
 

 De budgetdoelstelling is dus bereikt.   .. 
 

Van de grafiek kunnen we ook aflezen dat in 2012 de besparing 3,3 miljoen euro 
bedroeg voor de antibiotica en 2,6 miljoen euro voor de antimycotica.  Als we 
kijken naar het deel van de uitgaven voor antimycotica in het geheel, is het 
duidelijk dat hun aandeel in de besparing relatief belangrijker is  : de uitgaven 
voor antimycotica daalden in 2012 (vergeleken met 2011) met 12,3%, die voor 
antibiotica met 2,8%.  Als we deze daling van de uitgaven bekijken binnen een 
iets ruimere historische context, dan zien we dat de procentuele daling van de 
uitgaven voor antibiotica in 2012 ongeveer gelijk is aan het gemiddeld 
percentage van de daling per jaar dat tijdens de voorgestelde periode 2,9% 
bedroeg.  Maar uit de grafiek blijkt ook dat de daling van de uitgaven helemaal 
niet homogeen was in de loop van de tijd.  In de periode 2001-2006 daalden de 
uitgaven zeer fors ten gevolge van prijsdalingen en een daling van de 

consumptie.  De prijsdalingen bij de start van de referentieterugbetaling vielen 
immers samen met de eerste campagnes van BAPCOC, en de uitgaven voor 
antibiotica daalden toen met gemiddeld 6,6% per jaar.  In 2008 was er een 
stijging van 7,3%, mede door de opname van de kleine risico’s van de 
zelfstandigen in de verplichte verzekering. 
 

De tweede grafiek laat zien hoe de BAPCOC campagnes hebben bijgedragen tot 
het beheersen van het antibioticaverbruik in het begin van de jaren 2000.  Eind 
jaren negentig stond België in Europa in de top 3 van de grootgebruikers van 
antibiotica.  Er werden te veel en onnodig antibiotica gebruikt, wat een 
bedreiging vormt voor de volksgezondheid.  België heeft toen op gepaste wijze 
gereageerd door in 1999 de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het 
Antibioticabeleid (BAPCOC) op te richten. BAPCOC is een federale instantie met 
een sterk wetenschappelijke basis die streeft naar het promoten van een 
verantwoord antibioticagebruik in België en het bestrijden van de toenemende 

antibioticaresistentie.  Buiten de stijging van de consumptie door de opname van 
de kleine risico’s van de zelfstandigen in de verplichte verzekering in 2008, 
stellen we een verdere stijging vast van het antibioticaverbruik met 2,5% in 
2011, en met 3,8% in 2012.   
  

http://www.riziv.be/drug/nl/drugs/general-information/prescription/cheaper_drugs.htm
http://www.riziv.be/drug/nl/drugs/general-information/prescription/cheaper_drugs.htm
http://www.riziv.be/drug/nl/drugs/general-information/prescription/regulate_delivery.htm
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Voor een groot aantal antibiotica is de DDD echter verschillend van de DDA (daily dose of administration), en vaak kleiner, en dus komt 
een stijging of een daling van het aantal DDD niet noodzakelijk overeen met een stijging of een daling van de frequentie waarmee 
antibiotica worden voorgeschreven.  Omdat bovendien de prijzen per verpakking worden bepaald, hebben we ook de evolutie bekeken van 
het aantal verpakkingen per jaar.  Aldus zien we in de periode 2001-2004 een sterke daling van het aantal antibioticaverpakkingen, 
ondanks een stabiel aantal DDD.  Na de verwachte stijging van het aantal in 2008, zien we dat het aantal verpakkingen lichtjes blijft 
toenemen, maar minder sterk dan het aantal DDD.  Voor de antimycotica, die minder belangrijk zijn binnen het volume, was er in 2012 
geen toename van het aantal DDD, maar een daling met 1,6%.   Laten we hierbij toch opmerken dat daar waar de antimycotica maar 
ongeveer 5% van het geheel van de DDD binnen J01 et J02 vertegenwoordigen, ze 15% vertegenwoordigen in de uitgaven.   

 
Als we de evoluties vergelijken van het aantal DDD en van het aantal 
verpakkingen, dan zien we duidelijk dat voor antibiotica (J01) het aantal DDD 
per behandeling toeneemt, in de mate dat men kan aannemen dat voor een 
acute behandeling een doos overeenstemt met een behandeling. 
 
En als we de grafiek met de evolutie van het aantal DDD per behandeling 
(DDD/NB) toevoegen, zien we dat dit aantal inderdaad verandert in de tijd.  In 
het begin van de jaren 2000 verliep het aantal op dezelfde manier voor 
antibiotica en antimycotica, maar vanaf 2006 zien we de evoluties divergeren : 

het aantal DDD per antibioticaverpakking blijft toenemen, daar waar we voor 
antimycotica een daling zien. 
 
Omdat de aanleiding voor deze ZOOM vooral van budgettaire aard is en bedoeld 
is om het effect van de maatregelen met betrekking tot antibiotica en 
antimycotica te evalueren, zijn we begonnen met te kijken naar het globale 
effect.  Dat is het resultaat van een combinatie van prijsdalingen en 
volumewijzigingen.  Na gekeken te hebben naar de evoluties van de volumes en 
na vastgesteld te hebben dat de besparingen er zijn gekomen ondanks een 
toename van het aantal DDD en van het aantal verpakkingen in 2012, hebben 
we ook de evoluties van de prijzen bekeken.  Daarbij hebben we de RIZIV kost 
(CI/NB) en de tussenkomst van de patiënt (CP/NB) gescheiden.  Op de 
grafieken zien we dat de prijzen voor het geheel J01 en J02 (in het grijs ) zowel 
voor CI/NB als voor CP/NB overeenstemmen met die van de antibiotica (J01 – 
in het rood), die duidelijk onder de prijzen liggen van de antimycotica (J02 – in 

het groen).  Als we de gemiddelde prijzen in 2012 vergelijken met die van 2011, 
dan zien we dat de bedragen van de prijsdalingen per verpakking groter zijn 
voor de antimycotica, die trouwens duurder zijn, dan voor de antibiotica.  Maar 
ze zijn ook groter als we de procentuele dalingen bekijken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals we ook uit de grafieken kunnen afleiden, bevestigt het tabelletje dat voor 
het geheel, maar vooral voor de antibiotica, het relatieve voordeel per 
verpakking groter is voor de patiënt dan voor het RIZIV.  
 
Vergeleken met 2011, zijn de uitgaven van de patiënten gedaald met 3,1 
miljoen euro (-8,1%), 2,7 miljoen euro (-7,8%) voor de antibiotica en 400.000 
euro (-10,7%) voor de antimycotica.  Als we dit vergelijken met de besparing 
van 5,9 miljoen euro van het RIZIV, kunnen we niet anders dan bevestigen dat 
het voordeel voor de patiënt belangrijk is.  We kunnen er nog aan toevoegen 
dat het aandeel van de patient in de totale uitgaven (PP) dan ook gedaald is. 
 
 

 
  

2012 vs 2011  CI/NB CP/NB 

J01 & J02 -6,2% -10,0% 

J01 -4,7% -9,7% 

J02 -14,5% -13,0% 

CP ïn % van de PP  2011 2012 

J01 & J02 21,6% 20,9% 

J01 22,7% 21,8% 

J02 15,2% 15,4% 
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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 volledige jaar 2012. 
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