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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) 

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 2.627,371 497,569 3.095,175 108,907 5.080,921 12,915 11,9% 12,361 11,3% 8,484 11,3% 10,055 8,4% 

2014              

2014/2013              

2013/2012 -2,27% -3,24% -2,48% -0,48% 1,83% -2,25% -1,73% 0,39% 0,93% 5,07% -4,28% 13,17% 5,23% 

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%   

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% 

201309 209,882 39,787 247,124 8,745 408,831 0,998 11,4% 1,109 12,7% 0,734 12,2% 0,662 8,4% 

201310 240,737 48,869 285,857 10,542 460,021 1,158 11,0% 1,923 18,2% 0,880 12,3% 0,756 8,3% 

201311 216,178 41,274 254,743 9,086 418,355 1,096 12,1% 1,198 13,2% 0,776 12,4% 0,699 8,5% 

201312 223,688 41,162 262,402 9,195 426,249 1,193 13,0% 0,959 10,4% 0,745 13,5% 0,804 8,1% 

201401 223,154 41,596 262,564 9,334 444,492 1,102 11,8% 0,892 9,6% 0,757 13,6% 0,816 8,1% 

201402 205,177 38,074 241,365 8,614 405,101 1,015 11,8% 0,806 9,4% 0,720 13,6% 0,772 8,4% 

 

Het is al 2 jaar geleden dat we nog eens de TOP10 opmaakten van de RIZIV-uitgaven of het 
verbruik (cf. IPhEB Monthly met de gegevens van februari en maart 2012 respectievelijk 
gepubliceerd in mei en juni 2012).  Hiernaast staan de TOP10 van de actieve substanties van 
2013 voor de RIZIV-uitgaven (CI – cost insurance) en voor het verbruik, gemeten in DDD.   
Daar waar in 2011 atorvastatine op de eerste plaats stond, met 4,3% van de uitgaven, staat 
deze nu nog maar op de 8ste plaats, met 1,7%.  
Pantoprazole staat nu voor omeprazole, en 
escitalopram is in de TOP10 verschenen, terwijl 
interferon β-1A er uit verdwenen is. 
 

De TOP10 van de DDD verschilt sterk van die van 
de uitgaven.  Om te beginnen zien we dat 10 
actieve bestanddelen, van de 731 die in de 
gegevens voorkomen, bijna 30% van het verbruik  
vertegenwoordigen.  Twee PPI (A02BC) en twee 
statines (C10AA) komen voor in beide TOP10, 
maar verder is er niets in de doorsnede.  
Acetylsalicylzuur is het meest afgeleverd actief 
bestanddeel, met meer dan 6% van het totale 
aantal DDD.  De twee PPI vertegenwoordigen 
samen ook quasi 6% van het verbruik.  En voor de 
rest zien we in deze TOP10 vooral de kleur van de 
cardiovasculaire geneesmiddelen (statines of 
antihypertensiva).  Daarbuiten komt enkel nog 
levothyroxine voor, waarvan het verbruik van jaar 
tot jaar groeit.  Deze staat nu op de 7de plaats, 
daar waar ze in 2011 de 10de plaats innam.  

ATC 
TOP 
10 actief bestanddeel 

A02BC01 2 omeprazole 

A02BC02 2 pantoprazole 

B01AC06 DDD acetylsalicylic acid 

B02BD02 CI coagulation factor VIII 

C08CA01 DDD amlodipine 

C09AA04 DDD perindopril 

C09AA05 DDD ramipril 

C10AA01 DDD simvastatin 

C10AA05 2 atorvastatin 

C10AA07 2 rosuvastatin 

H03AA01 DDD levothyroxine sodium 

L04AB01 CI etanercept 

L04AB04 CI adalimumab 

N06AB10 CI escitalopram 

R03AK06 CI salmeterol combi 

R03AK07 CI formoterol combi 

mailto:info@ipheb.be
http://www.ipheb.be/
http://www.ipheb.be/


- 2 – IPhEB asbl– Rue Archimède 11 – 1000 Bruxelles – info@ipheb.be – www.ipheb.be – 
Tel +32 2 285 42 26  -  Fax +32 2 285 42 25    -   mei 2014 

Veranderingen in de ATC- hoofdklassen  

 
 

Deze taarten geven voor de twaalf voorbije maanden, dus van 
maart 2013 tot februari 2014, de verdeling weer over de 
therapeutische hoofdklassen van de belangrijkste parameters (CI, 
CP, DDD, NB) die we opvolgen.  Voor elk van deze parameters 
onderscheiden we de 5 belangrijkste klassen, en de « resterende» 
klassen (other).  Het aanschijn van deze taarten verandert weinig 
van maand tot maand.  Als we deze taarten naast die van de 
vorige maand zetten, is het enige wat opvalt, de 
plaatsverwisseling van de spieën van de klassen A en J in de 
taarten van CP en NB.  En vermits deze spieën zowel absoluut als 
relatief ongeveer even groot zijn gaat het niet echt om een 
relevante verandering.  De klasse C met de cardio-vasculaire 
geneesmiddelen blijft de belangrijkste klasse voor alle 
parameters, en ze vertegenwoordigt quasi 40% van het verbruik 
(DDD).  De klasse N (centraal zenuwstelsel) komt ook in alle 
taarten voor, maar ze is belangrijker in de uitgaven (CI (cost 
insurance – RIZIV-uitgaven) en CP (cost patient – remgeld)) en in 
het volume (NB (aantal verpakkingen).  De tweede belangrijkste 

klasse in het verbruik, eveneens aanwezig in de TOP5 voor de andere parameters, is de klasse A met onder meer de PPI en de 
geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes.  De klassen C, N, en A zijn de klassen die we in de 4 taarten zien.  Twee andere 
klassen, de klassen R en J, komen voor in 3 van de 4 taarten.  De klasse R staat niet in de TOP5 van de CI, en de klasse J, met onder 
meer de antibiotica, de antimycotica, de antivirale middelen en de vaccins, staat niet in de TOP5 van het verbruik (DDD).  En dan zijn er 
nog twee klassen die in slechts één taart voorkomen : de klasse B met 8% van de DDD, hoofdzakelijk omdat ze het terugbetaalde 
acetylsalicylzuur bevat, met veel goedkope DDD, en de klasse L die in de ZOOM van de vorige maand werd geanalyseerd, en die de klasse 
blijft met de duurste geneesmiddelen die in de apotheek worden afgeleverd. 
 

De grafieken bovenaan de volgende bladzijde geven de veranderingen weer in de therapeutische hoofdklassen tijdens de voorbije 12 
maanden (maart 2013 – februari 2014) ten opzichte van de 12 maanden daarvoor (maart 2012 – februari 2013).  De effecten van de 
recente grote veranderingen blijven zichtbaar : de reglementering voor de zuurstoftherapie die de aflevering van zuurstof door officina-
apothekers beperkt tot korte behandelingen en vooral impact heeft op het volume (NB), en de komst van generieken voor atorvastatine die 
leidt tot enorme besparingen, zowel voor het RIZIV (CI) als voor de patiënten (CP).  In de klasse C is er daarenboven ook nog een sterke 
daling van de CI na de komst van generieken voor andere sartanen (C09CA) dan losartan (C09CA01).  Andere belangrijke veranderingen in 

de CI zijn een daling van de uitgaven in de klasse N, maar die wordt quasi geneutraliseerd door een stijging in B.  In N situeert de daling 
zich vooral binnen de antipsychotica (N05A), terwijl de stijging van de uitgaven in B, zoals we weten, grotendeels verklaard wordt door de 
komst van nieuwe antithrombotica (B01AE, B01AF).   
 

Het totale verbruik (DDD) groeit, maar er zijn toch klassen waar we een daling zien.  Zoals we al eerder opmerkten is dat onder meer het 
geval binnen de klasse G.  De jongste 12 maanden zien we in het bijzonder een daling van het verbruik van contraceptiva die cyproteron 
bevatten (G03HB).  En we zien ook een lichte daling van het verbruik in de klasse C.  Ze situeert zich niet binnen de hypolipemiërende 
middelen (C10AA) waarvan het verbruik blijft toenemen, maar elders in de klasse C, meer bepaald binnen de enkelvoudige ACE-remmers 
(C09AA) of binnen de hartstimulantia en de anti-aritmica (C01).  De stijging van het aantal DDD is het grootst binnen de klassen A et B.  
Zo zijn er belangrijke toenames van het aantal DDD in B01AF (directe factor Xa remmers) en in A02BC (protonpompinhibitoren). 
 

Zelfs al wordt de vermindering van het volume voor een groot deel verklaard door de vermindering van de aflevering van zuurstof in de 
publieke officina’s, toch stellen we een vrij algemene daling vast van het aantal verpakkingen over de verschillende klassen.  Hierboven 
merkten we al op dat de klasse J een plaats naar achteren was geschoven in deTOP5 van het volume (NB) en van de patiëntenuitgaven 
(CP).  En in de grafieken hieronder zien we inderdaad sterke dalingen van de CP en van NB in de klasse J tijdens de voorbije 12 maanden.  
Er is zo binnen J01 (antibiotica) een vermindering met 420.000 verpakkingen en een daling van de remgeldmassa met 3 miljoen euro, wat 

zeker mee wordt verklaard door het feit dat er de voorbije winter minder luchtweginfecties waren dan de jaren 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 antiretrovirale geneesmiddelen tegen het HIV  
 
Precies 4 jaar geleden, was de ZOOM (IPhEB Monthly van mei 2010, met de gegevens tot en met februari 2010) gewijd aan de 
antiretrovirale geneesmiddelen tegen het HIV.  We zagen er een evoluerend landschap, met nieuwe actieve substanties en nieuwe 
combinaties.  In deze ZOOM zullen we zien dat dit niet veranderd is.  Vermits het virus (HIV) snel resistent wordt bij monotherapie, worden 
deze geneesmiddelen steeds gecombineerd gebruikt.  En dit risico op resistentie leidt ook tot onderzoek naar nieuwe behandelingen. 
 

Binnen de antiretrovirale geneesmiddelen tegen HIV onderscheiden we reverse-transcriptaseremmers (nucleoside reverse-
transcriptaseremmers, nucleotide reverse-transcriptaseremmers of niet-nucleoside reverse-transcriptaseremmers), protease-inhibitoren, 
fusie-inhibitoren, entry-inhibitoren en integrase-inhibitoren.  Via verschillende mechanismen pogen deze geneesmiddelen de 
vermenigvuldiging van het HIV te voorkomen, en op die manier de progressie van de HIV-infectie af te remmen. 

 

Het verbruik van antiretrovirale geneesmiddelen levert geen informatie over de prevalentie van het HIV in de Belgische bevolking. 
Informatie daaromtrent kan wel worden gevonden in een rapport van het WIV (Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - 
https://www.wiv-isp.be/Documents/WIV-ISP_Rapport_HIV-AIDS_2012.pdf), waarin we lezen dat in de voorbije 27 jaar, het aantal nieuw 
gediagnosticeerde HIV-infecties in ons land evolueerde tussen gemiddeld 1,9 en 3,4 nieuwe diagnoses per dag.  De hoogste incidentie 
werd vastgesteld in 2012 met 1227 nieuwe gediagnosticeerde gevallen in de loop van het jaar en de laagste in 1997, met 701 
genotificeerde infecties.  Wat betreft de evolutie doorheen de tijd van het aantal nieuwe zieken, was er een plateau in de periode 1991- 
1995, met een gemiddelde van 255 nieuwe ziektegevallen per jaar.  De incidentie van de ziekte daalde brussk in de jaren 1996 en1997 (-
50 %) dank zij het gebruik van nieuwe combinaties van antiretrovirale geneesmiddelen.  Deze daling is echter gestopt in 1998, en het 
aantal genotificeerde gevallen per jaar blijft sindsdien stabiel. 
 

We beschikken over gegevens met betrekking tot antiretrovirale geneesmiddelen afgeleverd in de publieke officina’s vanaf 1996.  Aan het 
eind van de tekst is er een tabel met de verschillende antiretrovirale geneesmiddelen tegen het HIV die in de gegevens voorkomen.  De 
eerste grafieken situeren de anti-HIV geneesmiddelen binnen het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen afgeleverd in de publieke 
officina’s.  De linkse grafiek geeft de evolutie weer van de uitgaven voor anti-HIV geneesmiddelen (die volledig ten laste zijn van de 
verplichte verzekering – CI – cost insurance) en van het corresponderend aantal DDD.  Als we kijken naar de ijken (links, in het groen, 
voor de kosten – rechts, in het blauw, voor de DDD), dan zien we dat in het begin van de voorgestelde periode, kosten en DDD parallel 
evolueerden, en dat een DDD ongeveer €10 kostte.  In de tweede helft van de periode groeien de krommen uiteen, ten gevolge van een 
versnelde groei van de uitgaven, die zich vooral manifesteert vanaf 2008.  De rechtergrafiek geeft de evolutie weer van de CI en van de 

DDD voor het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen, afgeleverd in de apotheken.  In het midden staat de evolutie van de kost per 
DDD, voor de anti-HIV en voor het geheel van de geneesmiddelen, een stippellijn voor het geheel van de geneesmiddelen (ijk rechts), en 
een volle lijn voor de anti-HIV (ijk rechts).   
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De gemiddelde kost per DDD bedroeg € 0,5, zowel in 1996 als in 2013, maar de prijs van een DDD van een anti-HIV nam toe van 
ongeveer € 10 in 1996 tot meer dan € 16 in 2013.  Dat betekent dus dat op dit ogenblik een DDD van een anti-HIV geneesmiddel 
ongeveer even veel kost als 32 “gemiddelde” DDD.  Dat wordt onder meer verklaard door het feit dat, gelukkiglijk, het aantal patiënten 
relatief klein is en omdat het therapeutisch domein complex is : patiënten veranderen vaak van therapie, er komen nieuwe moleculen in de 
plaats van oudere of ze komen erbij, met de bedoeling om interacties en ongewenste nevenwerkingen te beperken en therapietrouw te 
bevorderen. 
 

 
 
Deze grafieken geven de evolutie weer van de kosten (CI – links) en van het verbruik (DDD – rechts) van anti-HIV geneesmiddelen 
volgens de verdeling in reverse-transcriptase remmers (reverse), enkelvoudig of gecombineerd, protease-inhibitoren (protease), 
enkelvoudig of gecombineerd, en andere antiretrovirale geneesmiddelen tegen het HIV.  In 1996 waren er slechts twee enkelvoudige 
reverse-transcriptase remmers, zidovudine (J05AF01) en didanosine (J05AF02), in 1997 gevolgd door stavudine (J05AF04) en lamivudine 
(J05AF05) en in 1999 verscheen de eerste combinatie van reverse-transcriptase remmers (J05AR01 - zidovudine en lamivudine).  We zien 
dat er vanaf 2009, een verschuiving is van enkelvoudige reverse-transcriptase remmers naar combinaties, sinds de komst van J05AR03 
(tenofovir disoproxil en emtricitabine) en J05AR06 (emtricitabine, tenofovir disoproxil en efavirenz). 
 
De eerste protease-inhibitoren zijn er gekomen in 1997.  Het ging om saquinavir (J05AE01), indanavir (J05AE02) en ritonavir (J05AE03).  
In de periode 2005-2007 verscheen er een nieuwe reeks van protease-inhibitoren (fosamprenavir (J05AE07), atanazavir (J05AE08), 
tipranavir (J05AE09), en darunavir (J05AE10)).  Er is slechts één combinatie van protease-inhibitoren, J05AR10 (lopinavir en ritonavir), die 
er in 2002 gekomen is, en die de jongste jaren aan belang heeft ingeboet. 
 
Het eerste « overige » antiretroviraal geneesmiddel tegen het HIV is een fusie-inhibitor (J01AX07 – enfuvirtide), die verscheen in 2004.  
Sinds 2008 zijn er ook een integrase-inhibitor (J01AX08 – raltegravir) en een entry-inhibitor (J01AX09 – maraviroc) beschikbaar voor de 
HIV-geïnfecteerde patiënten.  
 
We voegen er aan toe dat er sinds 2014, ook een « algemeen, multiple » (J05AR09) combinatie wordt afgeleverd in de apotheken, een 
associatie van emtricitabine, tenofovir disoproxil, elvitegravir en cobicistat (die echter nog niet voorkomt in de grafieken hierboven). 
 
De grafieken die volgen tonen voor de jongste 5 volledige jaren de evoluties van de kosten (CI) en van het aantal DDD voor de 
combinaties van reverse-transcriptase remmers (RT), de protease-inhibitoren (PI) en de « overige » anti-HIV.  Deze drie groepen samen 
vertegenwoordigen in 2013 bijna de totaliteit van de kosten en van het verbruik binnen de antiretrovirale geneesmiddelen tegen het HIV.  
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We zien dat voor de combinaties 
van RT (hiernaast), de kosten en 
de aantallen DDD van de oudste 
combinaties (J05AR01 
(zidovudine en lamivudine) -
J05AR02 (lamivudine en 
abacavir) -J05AR04 (zidovudine, 
lamivudine en abacavir)) de 
jongste 5 jaar stabiel zijn 
gebleven, en dat ze relatief 
belangrijker zijn in de DDD dan 
in de kosten.  De toename 
tijdens de voorbije 5 jaar komt 
vooral van de combinaties 

J05AR03 (tenofovir disoproxil en emtricitabine) en J05AR06 (emtricitabine, tenofovir disoproxil en efavirenz), die sinds 2009 in de gegevens 
voorkomen, en waarvan het verbruik blijft toenemen.  Zelfs al is het nog te vroeg om het zeker te weten, kunnen we toch een 
gelijkaardige evolutie voorzien voor de combinatie J05AR08 (emtricitabine, tenofovir disoproxil en rilpivirine), die sinds 2012 in de 
gegevens voorkomt. 

 
 

Voor de PI, zien we – mutatis 
mutandis – hetzelfde.  De 
kosten en de aantallen DDD zijn 
quasi constant met een relatief 
groter belang binnen de 
DDD voor de substanties van 
voor 2000 : 

saquinavir J05AE01 1997 

indinavir J05AE02 1997 

ritonavir J05AE03 1997 

nelfinavir J05AE04 1998 

De kosten en het verbruik 
nemen toe voor de meer recente 
substanties, vooral dan voor 

J05AE08 (atanazavir – Reyataz®) en J05AE10 (darunavir – Prezista®).  Uit haar groter aandeel in de kosten, kunnen we afleiden dat deze 
laatste substantie de duurste is. 
 
 

Binnen de « overige » 
inhibitoren, worden raltegravir 
(J05AX08 – intergrase-inhibitor) 
en maraviroc (J05AX09 – entry-
inhibitor), allebei in de gegevens 
sinds 2008, het vaakst 
voorgeschreven.  Als we kijken 
naar de grafieken op de vorige 

bladzijde of als we de schalen 
vergelijken van de grafieken op 
deze bladzijde, dan zien we dat 
de « overige » inhibitoren 
relatief veel minder belangrijk 
zijn dan de combinaties van RT 
of dan de PI. 
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We sluiten deze ZOOM af met de evolutie van de kosten (CI – links) en het verbruik (DDD – rechts) voor anti-HIV geneesmiddelen, 
verdeeld volgens de periode waarin ze voor het eerst in de gegevens voorkwamen. 
 

 
 
 
 
 
 
Annex : 
 

middelen tegen retrovirussen (HIV)  

reverse-transcriptaseremmers nucleoside zidovudine J05AF01 Retrovir® ≤ 1996 

  
didanosine J05AF02 Videx® ≤ 1996 

  
stavudine J05AF04 Zerit® 1997 

  
lamivudine J05AF05 Epivir®, Zeffix® 1997 

  
abacavir J05AF06 Ziagen® 2002 

  
emtricitabine J05AF09 Emtriva® 2005 

  
combinaties van 
verschillende 
nucleoside reverse-
transcriptaseremmers 
  
  

J05AR01 Combivir® 1999 

  
J05AR02 Kovexa® & gen 2005 

  
J05AR04 Trizivir® 2002 

 
nucleotide tenofovir disoproxil J05AF07 Viread® 2003 

 
Niet-nucleoside neviparine J05AG01 Viramune® & gen 1998 

  
efavirenz J05AG03 Stocrin® 2001 

  
etravirine J05AG04 Intelence® 2009 

  
rilpirivine J05AG05 Edurant® 2012 

 
combinatiepreparaten van verschillende 
reverse-transcriptaseremmers 
  
  
  
  

J05AR03 Truvada® 2009 
 

 
J05AR06 Atripla® 2009 

 
J05AR08 Eviplera® 2012 

 
protease-inhibitoren (PI) saquinavir J05AE01 Invirase® 1997 

  
indinavir J05AE02 Crixivan® 1997 

  
ritonavir J05AE03 Norvir® 1997 

  
nelfinavir J05AE04 Viracept® 1998 

  
fosamprenavir J05AE07 Telzir® 2005 

  
atanazavir J05AE08 Reyataz® 2006 

  
tipranavir J05AE09 Aptivus® 2006 

  
darunavir J05AE10 Prezista® 2007 

  
combinaties van PI J05AR10 Kaletra® 2002 

fusie-inhibitoren enfuvirtide J05AX07 Fuzeon® 2004 

integrase-inhibitoren raltegravir J05AX08 Isentress® 2008 

entry-inhibitoren maraviroc J05AX09 Celsentri® 2008 
 

combinatiepreparaten van verschillende klassen van antiretrovirale middelen J05AR09 Stribild® 2014 
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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 
sinds de opname van de kleine risico’s van de zelfstandigen in de verplichte verzekering, rechts de 
recente evolutie per kwartaal.  Voorlopig is het laatste jaar dat voorgesteld wordt het jaar 2013 
(volledig) en het laatste kwartaal dat voorgesteld wordt het eerste kwartaal van 2014, onvolledig. 
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