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

2007 2.302,156 555,888 2.858,044 103,331 3.783,795 16,158 15,6% 3,985 3,9% 2,524 4,1% 3,111 3,0% 

2008 2.610,762 599,144 3.209,906 112,583 4.242,960 17,510 15,6% 5,867 5,2% 3,091 4,6% 3,651 3,2% 

2009 2.682,419 588,713 3.271,131 114,106 4.607,252 14,769 13,0% 12,353 10,8% 3,861 5,6% 4,413 3,9% 

2010 2.703,534 537,204 3.221,065 109,597 4.759,548 13,635 12,2% 12,855 11,5% 6,032 8,9% 6,605 5,9% 

2011 2.753,194 522,211 3.249,054 109,417 4.876,287 13,731 12,3% 13,586 12,2% 7,225 10,6% 7,933 7,1% 

2012                           

201103 241,369 45,638 284,893 9,561 423,260 1,042 10,7% 1,188 12,2% 0,641 10,6% 0,695 7,1% 

201104 218,928 41,680 258,670 8,755 392,041 0,965 10,8% 1,097 12,3% 0,577 10,5% 0,627 7,0% 

201105 239,769 45,379 283,034 9,521 433,037 1,066 11,0% 1,160 11,9% 0,626 10,5% 0,681 7,0% 

201106 232,410 42,783 273,160 9,007 412,983 1,031 11,2% 1,096 11,9% 0,585 10,3% 0,636 6,9% 

201107 211,336 38,664 248,138 8,124 376,374 0,953 11,5% 0,984 11,8% 0,525 10,3% 0,568 6,8% 

201108 219,385 40,263 257,706 8,439 393,137 1,010 11,7% 1,014 11,7% 0,540 10,2% 0,587 6,8% 

201109 232,903 44,875 275,225 9,350 411,266 1,436 15,0% 1,111 11,6% 0,602 10,6% 0,677 7,1% 

201110 239,563 48,731 285,105 10,041 420,003 1,875 18,3% 1,186 11,6% 0,633 10,8% 0,740 7,2% 

201111 231,149 44,096 272,827 9,275 407,241 1,289 13,6% 1,199 12,7% 0,627 10,9% 0,696 7,3% 

201112 243,753 45,329 286,830 9,653 428,394 1,117 11,3% 1,326 13,4% 0,685 11,2% 0,746 7,6% 

201201 228,505 43,116 269,514 9,038 408,584 1,025 11,1% 1,190 12,9% 0,650 11,3% 0,707 7,7% 

201202 227,616 43,195 268,670 9,153 405,599 0,999 10,7% 1,206 12,9% 0,694 11,9% 0,751 8,0% 

2011/2010 
1,84% -2,79% 0,87% -0,16% 2,45% 0,70% 0,33% 5,68% 5,29% 19,77% 18,97% 19,70% 19,66% 

% growth  
 

De TOP10 van 2011 : volume en "waaier" 
  

In de ZOOM van maart, met de volledige 
gegevens van 2011, hebben we de TOP10 
geanalyseerd van het verbruik, gemeten in 
DDD.  Om deze informatie te vervolledigen 
geven we hier ook de TOP10 van het 
volume (NB – aantal verpakkingen) en die 
van de “waaier” van presentaties (count – 
aantal verschillende presentaties).  
 

De 6 ATC bovenaan in de TOP10 van het 
volume komen niet voor in die van de 
DDD : het gaat om actieve bestanddelen die 
voorkomen in kleine verpakkingen of in vele 
doseringen. Bij geneesmiddelen voor acute 
behandelingen is dit niet verwonderlijk, 
maar het is wel opvallender voor bisoprolol 
of metformine.  Maar daar is een verklaring 
voor.  Metformine moet meermaals per dag worden genomen en de doseringen per inname (500mg, 850mg of 1000mg) stemmen dus niet overeen 
met de DDD van 2000mg.  De DDD van bisoprolol bedraagt 10 mg en de beschikbare doseringen zijn 2,5mg, 5 mg, of 10mg en de vaakst afgeleverde 
verpakkingen zijn die van 56 x 5mg. 
 

In de TOP10 van waaiers komen vooral actieve bestanddelen voor die beschikbaar zijn in vele doseringen en vele verpakkingsgroottes.  En als er dan 
nog generieken op de markt komen, dan heeft dit natuurlijk een vermenigvuldigend effect.  
 

Zuurstof is een geneesmiddel, maar niet helemaal een geneesmiddel als een ander.  Zuurstof staat wel in deze tabellen, maar is er niet bij gerekend 
als het om de TOP10 gaat.  Als we zuurstof niet hebben geschrapt, dan is dat onder andere omdat de ZOOM van deze IPhEB Monthly gewijd is aan 
de zuurstoftherapie thuis. 
 

Volgende maand bekijken we de TOP 10 van 2011 voor de uitgaven van de ziekteverzekering en voor die van de patiënten. 

ATC(5) Name  NB 
2011 cum% ATC(5) Name  count 

2011 cum%

C07AB07 bisoprolol 2.792.896 2,5% A02BC01 omeprazole 106 2,1% 

A10BA02 metformin 2.531.122 4,8% N02AX02 tramadol 95 4,0% 

V03AN01 oxygen 2.364.930 6,9% N05AX08 risperidone 84 5,7% 

J01CA04 amoxicillin 2.345.399 9,0% V03AN01 oxygen 77 7,2% 

J01CR02 amoxicillin and enzyme inhibitor 2.329.769 11,1% N06AX16 venlafaxine 66 8,5% 

M01AE01 ibuprofen 2.134.693 13,0% A02BC02 pantoprazole 62 9,8% 

C10AA01 simvastatin 2.122.016 14,9% C10AA01 simvastatin 61 11,0%

B01AC06 acetylsalicylic acid 1.807.862 16,5% C08CA01 amlodipine 58 12,1%

A02BC02 pantoprazole 1.778.998 18,1% J01CA04 amoxicillin 57 13,3%

A02BC01 omeprazole 1.728.578 19,6% C07AB07 bisoprolol 52 14,3%

H03AA01 levothyroxine sodium 1.676.831 21,1% N06AB05 paroxetine 52 15,3%
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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 330  3,5%  10,0%  621  5,0%  12,6%  0,53 -1,4% 
B BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN 171  -0,8%  5,2%  385  6,5%  7,8%  0,44 -6,9% 
C HARTVAATSTELSEL 793  -0,4%  24,1%  1.965  1,7%  40,0%  0,40 -2,1% 
D DERMATOLOGISCHE PREPARATEN 38  1,3%  1,2%  26  1,4%  0,5%  1,49 -0,1% 
G UROGENITAAL STELSEL EN GESLACHTSHORMONEN 63  -9,1%  1,9%  305  -4,4%  6,2%  0,21 -4,9% 

H SYSTEMISCHE HORMOONPREPARATEN, 
GESLACHTSHORMONEN UITGEZONDERD 92  2,2%  2,8%  167  2,6%  3,4%  0,55 -0,4% 

J ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK 317  1,7%  9,7%  131  3,1%  2,7%  2,43 -1,3% 
L CYTOSTATICA EN IMMUNOMODULERENDE MIDDELEN 383  2,8%  11,7%  50  4,0%  1,0%  7,72 -1,2% 
M SKELETSPIERSTELSEL 122  -4,4%  3,7%  246  1,1%  5,0%  0,49 -5,5% 
N ZENUWSTELSEL 586  3,0%  17,8%  516  4,1%  10,5%  1,14 -1,1% 

P ANTIPARASITAIRE MIDDELEN, INSECTICIDEN EN 
INSECTENWERENDE MIDDELEN 2  6,4%  0,0%  2  5,4%  0,0%  0,75 1,0% 

R ADEMHALINGSSTELSEL 312  2,6%  9,5%  426  4,9%  8,7%  0,73 -2,2% 
S ZINTUIGLIJKE ORGANEN 50  4,1%  1,5%  72  -3,0%  1,5%  0,69 7,3% 
V DIVERSE MIDDELEN 26  -0,9%  0,8%  2  1,4%  0,0%  15,73 -2,3% 

 

De gegevens zijn die van de meest recente 12 maanden (maart 2011 tot februari 2012).  De evoluties zijn berekend ten opzichte van 
de vorige 12 maanden (maart 2010 tot februari 2011).  
 

ZOOM op de zuurstoftherapie aan huis 
 

In de nota van de Algemene Raad met de vaststelling van de globale begrotingsdoelstelling 2012 en de verdeling in partiële 
begrotingsdoelstellingen wordt vooropgesteld om « een samenhangend beleid dat alle kostenelementen van de zuurstoftherapie aan 
huis of in het ziekenhuis omvat » uit te bouwen, waardoor « in totaal de uitgaven met 30% kunnen worden verminderd ».  Dit is de 
aanleiding om hier eens te kijken naar de evolutie van de tussenkomst van de ziekteverzekering voor zuurstoftherapie aan huis 
binnen de terugbetaalde geneesmiddelen afgeleverd in de publieke officina’s.  . 
 

Tot in 1998 waren medicinale gassen geregistreerd als grondstoffen en werd medicinale zuurstof afgeleverd als een magistrale 
bereiding « als dusdanig » .  In de loop van 1998 werd zuurstof daarnaast ook als farmaceutische specialiteit geregistreerd omdat 
zuurstof beantwoordt aan de Europese definitie van geneesmiddel.  Op dat ogenblik bevond zuurstof zich dus op twee lijsten, die van 
de terugbetaalbare farmaceutische specialiteiten en die van de terugbetaalbare magistrale bereidingen.  In november 2004 werd 
zuurstof bij koninklijk besluit geschrapt uit de lijst van de terugbetaalbare magistrale bereidingen.  Het is dus vanaf 2005 dat 
terugbetaalde zuurstof afgeleverd via de publieke officina volledig is opgenomen in de Ifstatdata farmaceutische specialiteiten.  De 
eerste Ifstatgegevens betreffende zuurstof dateren van januari 2001 en zijn beperkt tot gasvormige zuurstof.  Het is pas eind 2002 
dat ook vloeibare zuurstof voorkomt in de gegevens, met een onmiddellijk zeer duidelijk effect in de gegevens van de uitgaven.  
 

Op het ogenblik dat medicinale zuurstof als geneesmiddel werd geregistreerd, werd een prijsstructuur vastgelegd met ondermeer 
maximumprijzen af fabriek en maximale marges voor de apotheker, verschillend naargelang de installatie bij de patiënt gebeurde 
door de apotheker zelf of door de firma.  Zuurstof als specialiteit wordt vergoed in categorie A, maar bij zuurstoftherapie zijn er ook 
uitgaven voor diensten en toebehoren.  En zuurstoftherapie aan huis vereist ook opvolging door de apotheker, zowel farmaceutisch 
als administratief.  De programmawet van mei 2004 voorziet een tussenkomst van de ziekteverzekering in de uitgaven voor diensten 
en toebehoren bij zuurstoftherapie aan huis.  De modaliteiten van deze tussenkomst zijn vastgelegd in artikel 6bis van de 
Overeenkomst Apothekers – Verzekeringsinstellingen, via de 8ste wijzigingsclausule die in augustus 2004 voor een beperkte periode in 
werking trad, en daarna geregeld werd aangepast en verlengd (10de, 15de en 18de wijzigingsclausules) tot eind maart 2010.  
Ondertussen zijn er ook de oxyconcentratoren gekomen en met hen een bijkomende mogelijkheid in de thuisbehandeling met 
zuurstof.  De tussenkomst van de ziekteverzekering voor de behandeling met een oxyconcentrator is niet conventioneel geregeld, 
maar via koninklijk besluit (KB 27 juni 2007 – BS 13 juli 2007). 
 

Bij de invoering van het nieuw vergoedingssysteem voor apothekers in april 2010, werden gasvormige en vloeibare zuurstof 
uitgesloten uit het systeem omdat de rol van de apotheker in het kader van zuurstoftherapie toch heel anders is dan bij de 
verstrekking van andere farmaceutische specialiteiten.  De « commerciële » marge werd uit de prijs van zuurstof gelicht en 
vervangen door een honorarium per maand en per patiënt onder zuurstoftherapie (behalve met oxyconcentrator), overeengekomen 
met de verzekeringsinstellingen in de 21ste wijzigingsclausule aan de Overeenkomst (sindsdien verlengd door de 24ste en 28ste 
wijzigingsclausules) die afloopt op het ogenblik van het in werking treden van de nieuwe reglementering die de wens van de 
Algemene Raad incarneert : samenhang van alle kostenelementen van de zuurstoftherapie aan huis of in het ziekenhuis (en 
besparingen).  De officina-apotheker wordt daarbij nog enkel betrokken bij zuurstoftherapie van korte duur.  De indicaties die 
hiervoor werden weerhouden zijn acute hypoxemie, met een behandelingsduur beperkt tot drie maanden behalve voor palliatieve 
patiënten, en clusterhoofdpijn (cluster headache), enkel te behandelen met gasvormige zuurstof of met een oxyconcentrator.  De 
terugbetaling van vloeibare zuurstof geleverd via de publieke officina’s wordt dus uitgesloten. 
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De volgende grafiek geeft vanaf 2001 de jaarlijkse uitgaven weer van het RIZIV voor zuurstoftherapie aan huis via de publieke 
officina’s, waarbij 2001 het eerste jaar is met Ifstatgegevens over de verstrekking van zuurstof.  Op deze grafiek zijn de verschillende 
etappes te zien die in het korte historisch overzicht hierboven werden aangehaald.  
 

Zoals reeds vermeld, namen in 2003 de uitgaven sterk 
toe, na de komst, eind 2002, van vloeibare zuurstof in 
de terugbetaalde specialiteiten.  Vanaf 2005 bevindt de 
totaliteit van terugbetaalde zuurstof in zich binnen de 
specialiteiten en in 2005 verschijnen ook de uitgaven 
van de tussenkomst voor diensten en toebehoren in 
het kader van zuurstoftherapie.  Gedurende drie jaar, 
van 2007 tot 2009, is er een opmerkelijke stabiliteit in 
de drie posten : gasvormige zuurstof, vloeibare 
zuurstof en « diensten en toebehoren ».  In 2010 is er 
een lichte toename van het totaalbedrag voor deze 3 
posten, maar vooral een verschuiving van uitgaven 
voor vloeibare of gasvormige zuurstof naar « diensten 
en toebehoren ».  Dit is het effect van het aftrekken 
van de marge, begrepen in de prijs van de specialiteit, 
naar een honorarium per patiënt en per maand, 
opgenomen in het geheel van diensten en toebehoren.   
 

Vanaf 2008 groeien de kosten voor zuurstoftherapie 
aan huis fors, en dit komt duidelijk door de komst van 
de oxyconcentratoren.  In 2011, vertegenwoordigden 
de uitgaven voor oxyconcentratoren 28% van het 
budget voor zuurstoftherapie : 11 miljoen euro op een 
totaal bedrag van 39 miljoen. 
 

Vanaf april 2010 is de vergoeding van de apothekers 
door maandhonoraria duidelijk gescheiden van de 
uitgaven voor zuurstof of voor toebehoren en andere 
diensten zoals de huur van flessen of concentratoren, 
en kan ze apart van de andere uitgaven voor 
zuurstoftherapie worden voorgesteld, wat in de grafiek 
hiernaast gebeurd is.  In de maandgegevens vanaf 
april 2010 zijn de honoraria gescheiden van de andere 
uitgaven voor de behandeling met gasvormige of 
vloeibare zuurstof of met een oxyconcentrator.  En dan 
blijkt dat het aandeel van de honoraria in de uitgaven 
beperkt is : in 2011, het eerste volledige jaar van het 
nieuw vergoedingssysteem, vertegenwoordigen de 
honoraria 7,5% van de uitgaven voor zuurstoftherapie.  
Het aandeel is belangrijker voor de verstrekking van 
vloeibare of gasvormige zuurstof dan voor 
oxyconcentratoren.  Binnen de uitgaven van 2011 voor 
de verstrekking van vloeibare of gasvormige zuurstof 
vertegenwoordigden de honoraria 10,5% (8,6% van 
de globale uitgaven voor zuurstoftherapie).  Binnen de 
uitgaven voor de behandeling met een 
oxyconcentrator vertegenwoordigden de honoraria 
3,9% (1,1% van de globale uitgaven voor 
zuurstoftherapie). 
 

Met deze maandgegevens kunnen we ook het aantal 
patiënten schatten onder zuurstoftherapie aan huis.  
Op de grafiek hiernaast zien we dat, vrij constant, per 
maand 1.300 à 1.400 patiënten worden behandeld 
met vloeibare zuurstof.  Het aantal maandelijks met 
gasvormige zuurstof behandelde patiënten daalt 
lichtjes : tijdens de voorgestelde periode waren het er 
in 2010 per maand gemiddeld 9.700 en in 2011 
gemiddeld 9.200.  Maar het aantal patiënten met een 
oxyconcentrator stijgt fors.  Tijdens de 20 

voorgestelde maanden is hun aantal bijna verdubbeld : in juli 2010 waren er 5.900 patiënten met een oxyconcentrator en in februari 
2012 waren het er 10.700.  Het gaat niet op om het aantal patiënten onder zuurstoftherapie aan huis te schatten door de som te 
maken van deze aantallen : er zijn immers patiënten die behandelingen « cumuleren » en die, bij voorbeeld, thuis zowel over een 
oxyconcentrator beschikken als over gasvormige zuurstof. 
 

Over een jaar zullen we de zuurstoftherapie aan huis via de officina’s opnieuw bekijken , en zien wat er veranderde na het in voege 
treden van de nieuwe modaliteiten.  
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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 eerste kwartaal van 2012, onvolledig. 
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