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  «IPhEB-Monthly» Februari 2013 (publicatie Mei 2013) 
Verantwoordelijke uitgever : Luc Vansnick, Archimedesstraat 11 – 1000 Brussel 
 

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) 

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% 

2013              

2013/2012              

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%   

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% 

201301 228,995 43,821 270,393 9,501 438,186 1,173 12,3% 0,949 10,0% 0,830 12,7% 0,772 8,7% 

201302 209,071 40,093 246,926 8,724 397,961 1,082 12,4% 0,853 9,8% 0,773 12,8% 0,721 8,9% 

 

In de vorige nummers 
hebben we gekeken 
naar de evolutie 
tijdens de voorbije 5 
jaar, van de volumes 

en de kosten, zowel in 
jaartotalen als per 
eenheid.  Om dit 
overzicht af te sluiten, 
brengen we hier de 
evolutie van het aantal 
terugbetalingen onder 
voorwaarden uit 
Hoofdstuk IV (CIV) of 

Hoofdstuk II (CII) van de RIZIV-reglementering, en ook van het aantal voorschriften op stofnaam (VOS) (INN), binnen de 
referentieterugbetaling of er buiten.  Wat in de eerste plaats opvalt is de daling in 2009 van het aantal terugbetalingen CIV en de stijging 
van het aantal CII.  Dit wordt grotendeels verklaard door de opname onder Hoofdstuk II van de geneesmiddelen uit de klasse R03 (astma 
en COPD) en het overgrote deel van de PPI (A02BC).  De laatste twee jaren waren er evenveel CIV–voorschriften als CII : 14 miljoen in 
2011 (12,3%) en 13 miljoen in 2012 (ongeveer 12%).  Verder zien we ook een belangrijke toename van het aantal VOS in 2010, die voor 
een deel wordt verklaard door een betere registratie na de invoering van een nieuw vergoedingssysteem voor de apothekers.  Maar 

daarnaast zien we toch wel een regelmatige toename van het aantal VOS over de hele periode, vooral binnen de referentieterugbetaling, 
waar de VOS in 2012 bijna 12% vertegenwoordigden.  Buiten de referentieterugbetaling is het aantal VOS beperkt, maar het neemt wel 
geleidelijk toe : van 1,4% in 2008 tot 1,9% in 2012.  

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

 

 
 
De linkergrafieken hierboven geven de verdelingen weer van de aantallen 
verpakkingen (NB) en van de remgelden (CP – cost patient) over de 
therapeutische hoofdklassen, in percentage (ijk onderaan) en in waarde (ijk 
bovenaan) tijdens de jongste 12 maanden : van maart 2012 tot februari 2013. 
 

We zien dat 10% van NB overeenkomt met 11,2 mio verpakkingen en dat 10% 
van CP overeenkomt met 28 mio euro, wat er op neerkomt dat de patiënt 
gemiddeld € 2,5 remgeld per verpakking betaalt.  Een snelle blik op de grafieken 
laat duidelijk gelijkenissen zien.  Maar er zijn ook verschillen.  Voor allebei de 
parameters zijn C, N, en R de belangrijkste klassen.  Maar hun gewicht in de CP 
is groter dan volume : ze zijn dus relatief duurder voor de patiënten.  Ze 
vertegenwoordigen respectievelijk 23%, 16% en 11% van het volume en 28%, 
20% en 16% van de CP, wat dus betekent dat deze 3 klassen samen de helft 

van het volume vertegenwoordigen en bijna 2/3 van de remgeldmassa.  
 

De rechtergrafieken vergelijken de periode van maart 2012 tot februari 2013 met 
dezelfde periode, een jaar eerder, waarbij zowel de relatieve verschillen 
(percentages – blauwe boord – ijk onderaan) als de verschillen in aantallen of 
bedragen (oranje – ijk bovenaan) zijn weergegeven.  Wat onmiddellijk opvalt, is 
de stijging van het remgeld in de klasse L, met meer dan 25%.  Als we de 

gedetailleerde gegevens raadplegen, dan blijkt er een toename te zijn van het remgeld voor leuproreline (L02AE02) dat in de 
referentieterugbetaling werd opgenomen, wat geleid heeft tot een tussenkomst van de patiënten voor de originele specialiteit (Lucrin 
Depot®) waarvan de prijs niet gedaald is tot op het niveau van de terugbetalingsbasis.  En we stellen vast dat er ook een bijdrage is van 
de patiënten voor sommige anti TNF (), een bijdrage leidt tot een aanzienlijke groei in percentage maar die beperkt is in waarde.  Naast 

deze toename van de CP in de klasse L, zijn er ook nog kleine toenames in de klassen B, D, H, en R.  Maar we zien vooral zeer duidelijke 
dalingen in de andere therapeutische klassen.  In waarde zijn de remgelddalingen het grootst in de klassen J en A, ondanks een 
volumestijging in beide klassen, weliswaar minder groot in de klasse J dan in de klasse A.  De daling van de CP in J is vooral het gevolg 
van de « goedkoop »-maatregelen (cf. ZOOM van de publicatie van maart 2013).  In de klasse A, zijn de remgelden van de 
maagzuurremmers (A02) de jongste 12 maanden met bijna € 4 mio (-10%) gedaald ten opzichte van de vorige 12 maanden, terwijl het 
volume met meer dan 150.000 verpakkingen toenam (+3%).  Verder zien we ook een toename van 230.000 verpakkingen bij de 
diabetesmedicatie (+4%), en een toename met 109.000 euro van de CP door een patiënt-« supplement » voor de specialiteit Uni 
Diamicron®, 30 mg (glicazide – A10BB09) sinds 1 april 2012.  Sinds 1 april 2013 wordt deze dosering van Uni Diamicron® echter niet 
meer terugbetaald door de verplichte verzekering. 

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 statines na de komst van generieken voor atorvastatine 

Op 1 juli 2012 werd atorvastatine (C10AA05 – Lipitor®) opgenomen in de referentieterugbetaling.  Na simvastatine (C10AA01) en 
pravastatine (C10AA03), is er nu dus een nieuwe statine met generieken.  De generieken voor atorvastatine zijn verschenen in de loop van 
het eerste semester van 2012.  Er zijn op dat ogenblik verschenen ook generieken voor fluvastatine (C10AA04 – Lescol®), een veel minder 
belangrijke molecule, zoals we kunnen vaststellen als we het landschap van de statines in het tweede semester van 2012 vergelijken met 
dat in het tweede semester van 2011.  Op de taarten hieronder zien we dat de verdeling van de RIZIV-uitgaven grondig gewijzigd is : in 

het tweede semester van 2011 
(2011_S2) vertegenwoordigde 
atorvastatine ongeveer de helft van 
de uitgaven, in het tweede semester 
van 2012 bedroeg het aandeel zelfs 
geen 30% meer.  In 2011_S1 
vertegenwoordigde rosuvastatine 
(C10AA07 –Crestor®) 31% van de 
RIZIV-uitgaven voor statines, en in 
2012_S2 was dat 45%.  Deze 
verschuiving van de aandelen komt 
quasi exclusief door de daling van de 
uitgaven voor atorvastatine, die 
leidde tot een globale daling van de 
uitgaven voor statines met € 35 
miljoen per semester, een 
vermindering van de RIZIV-uitgaven 
op jaarbasis met € 70 miljoen.  De 
taarten met de verdeling van het 
verbruik (gemeten DDD) in deze 
twee semesters zijn niet zo 
verschillend : het aandeel van 
atorvastatine is met een percent 
gestegen, ten koste van simvastatine 
en het totale verbruik is toegenomen 
met 9 miljoen DDD, wat een stijging 
betekent van 4,2%.  De opname van 
atorvastatine in de 
referentieterugbetaling lijkt geen 
verschuivingen te hebben teweeg 
gebracht in het verbruik van statines, 

en lijkt ook niet te hebben geleid tot een grotere stijging van het verbruik van statines dan in het verleden.  De grafieken die volgen geven 
de evolutie weer per semester van wat het RIZIV (CI – cost insurance) en de de patiënten (CP – cost patient) uitgeven aan statines.  Het 
laatst voorgestelde semester is het eerste van 2013 waarvan de gegevens van de eerste 2 maanden beschikbaar zijn.  Deze gegevens zijn 
geëxtrapoleerd op basis van het gemiddeld historisch aandeel van de eerste twee maanden in het eerste semester.  Verderop zullen we 
ook de evolutie bekijken van het verbruik (gemeten in DDD) tijdens de zelfde periode.   
 

  
 
Zoals al wel werd gesuggereerd door de taarten, zien we dat de RIZIV-uitgaven voor atorvastatine meer dan gehalveerd zijn bij de 
overgang van het eerste naar het tweede semester van 2012.  We zien ook dat de daling van de uitgaven van de patiënten veel beperkter 
is.  Dit komt door de remgeldplafonds die ervoor zorgen dat voor dure verpakkingen het remgeld relatief laag is.  Als we kijken naar de 
grafiek van de remgelden voor de statines, zien we dat de daling van de remgelden in het tweede semester van 2012  zelfs minder groot is  
  



- 4 – IFEB vzw– Archimedestraat 11 – 1000 Brussel – info@ifeb.be – www.ifeb.be – 
Tel +32 2 285 42 26  -  Fax +32 2 285 42 25    -    mei 2013 

 
dan die in het tweede semester van 2008 of in het tweede semester van 2009.  Na de invoering in november 2005 van verhoogde 
remgeldplafonds voor originele specialiteiten waarvoor generieken beschikbaar zijn op ATC-niveau 4 (hier : ATC (4)-C10AA), werden deze 
verhoogde remgeldplafonds verlaagd in mei 2008 en werd de regel van verhoogde remgeldplafonds afgeschaft in juli 2009.  Vermits er 
generieke statines beschikbaar waren (ATC(4)-C10AA), waren de remgeldplafonds voor atorvastatine en rosuvastatine verhoogd op 1 
november 2005.  De versoepeling van de regel in mei 2008 en zijn afschaffing 2009 hebben dus verschuivingen veroorzaakt in de 
uitgaven, van de patiënt naar het RIZIV.  De bedragen in kwestie zijn, relatief gezien, belangrijker voor de patiënten dan voor het RIZIV, 
en zijn daardoor veel zichtbaarder op de grafieken van de CP, des te meer daar het voor het RIZIV deel uitmaakt van een globale stijging 
van de uitgaven, van semester tot semester. 
 
De volgende grafieken geven de evolutie weer van het verbruik (gemeten in DDD) en daarnaast het effect van de komst van generieken 
op het aantal presentaties, binnen de statines.  
 

 
 
Zoals we hoger ook al opmerkten, heeft de komst van generieken voor atorvastatine geen invloed gehad op de verdeling van het gebruik 
van statines en is de groei van het aandeel van atorvastine niet versneld door de komst van generieken.  Maar zoals te verwachten was 
heeft de verdwijning van de octrooibescherming van atorvastatine wel geleid tot een vermenigvuldiging van het aantal presentaties van 
atorvastatine.  En deze vermenigvuldiging gebeurde grotendeels al tijdens het eerste semester van 2011. 

 
Hierboven hebben we eerst gekeken naar het effect van de komst van generieken voor atorvastatine op de uitgaven van de verzekering en 
die van de patiënten.  Daarna hebben we gezien dat de daling van de uitgaven gebeurde binnen een stijgende consumptie.  Daarom kijken 
we om te eindigen ook naar de evolutie van de uitgaven per consumptieëenheid (DDD).  
 

 
 
Tussen het tweede semester van 2011 en het tweede semester van 2012, is de gemiddelde RIZIV-kost van een DDD atorvastatine gedaald 
van € 1,0850 tot € 0,4159, een daling met 61,7%.  Voor de patiënt is de gemiddelde kost van een DDD atorvastatine gedaald van € 0,1189 
tot € 0,0952, wat neerkomt op een daling met 19,7%.  En zoals zeer duidelijk blijkt op de rechtergrafiek, is deze daling veel minder groot 
dan die op het ogenblik van de versoepeling (in mei 2008) of van de afschaffing (in juli 2009) van de regel van de verhoogde 
remgeldplafonds voor de moleculen met generieken op niveau ATC(4).  Op deze grafiek zien we ook de daling van het remgeld per DDD 
voor fluvastatine (C10AA04), vooral in de tweede semesters van 2008 en in 2009, een daling die veel minder pertinent is binnen het geheel 
van de uitgaven, gezien het beperkte aandeel van fluvastatine binnen de statines. 
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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 eerste kwartaal van 2013, onvolledig. 

 

  
  
  

  
  

  
  

  
  

D
D

D
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 a

a
n
ta

l 
v
e
rp

a
k
k
in

g
e
n
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
 r

e
m

g
e
ld

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
R

IZ
IV

-u
it
g
a
v
e
n
 


