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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 2.207,12 517,809 2.724,92 98,967             3.335,69 

2006 2.165,08 539,519 2.704,60 99,605 15,164 15,22% 3,481 3,49%     3.553,42 

2007 2.301,36 556,680 2.858,04 103,304 16,158 15,64% 3,985 3,86% 3,111 3,01% 3.785,16 

2008 2.609,98 599,922 3.209,91 112,399 17,510 15,58% 5,867 5,22% 3,651 3,25% 4.243,80 

2009 2.681,71 589,424 3.271,13 113,971 14,769 12,96% 12,353 10,84% 4,413 3,87% 4.607,16 

2010 2.718,77 537,204 3.237,41 111,367 13,635 12,24% 12,855 11,54% 6,605 5,93% 4.758,76 

2011 2.773,23 522,211 3.270,58 111,782 13,731 12,28% 13,586 12,15% 7,933 7,10% 4.873,41 

2012                       

201102 219,406 41,611 259,184 8,886 0,956 10,76% 1,088 12,24% 0,639 7,19% 381,226 

201103 242,96 45,702 286,667 9,752 1,042 10,69% 1,188 12,18% 0,695 7,13% 423,343 

201104 220,541 41,725 260,438 8,948 0,965 10,79% 1,097 12,27% 0,627 7,01% 392,124 

201105 241,431 45,428 284,865 9,723 1,066 10,97% 1,160 11,93% 0,681 7,00% 433,122 

201106 233,998 42,841 274,921 9,199 1,031 11,21% 1,096 11,91% 0,636 6,91% 413,065 

201107 212,953 38,706 249,902 8,317 0,953 11,45% 0,984 11,83% 0,568 6,83% 376,457 

201108 221,006 40,313 259,488 8,638 1,010 11,69% 1,014 11,74% 0,587 6,79% 393,220 

201109 234,632 44,928 277,152 9,566 1,436 15,01% 1,111 11,61% 0,677 7,07% 411,356 

201110 241,068 48,783 286,842 10,235 1,875 18,32% 1,186 11,59% 0,740 7,23% 420,084 

201111 232,692 44,142 274,553 9,469 1,289 13,61% 1,199 12,66% 0,696 7,35% 407,322 

201112 245,550 45,329 288,754 9,863 1,117 11,33% 1,326 13,45% 0,746 7,56% 428,484 

201201 229,923 43,116 271,259 9,234 1,025 11,10% 1,190 12,88% 0,707 7,65% 408,666 

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

 
In 2011 vertegenwoordigden de geneesmiddelen voorgeschreven op INN 7,1% van het totale volume (aantal verpakkingen).  Deze taarten 
vergelijken de verdeling van de geneesmiddelen voorgeschreven op INN over de belangrijkste therapeutische klassen (zie legende in de tabel 
bovenaan bladzijde 2) met de analoge verdeling voor de andere geneesmiddelen.  Uit deze taarten blijkt dat de INN voorschriften meer 
geconcentreerd zijn op die belangrijkste klassen.  In het bijzonder valt de concentratie op in de klassen J (met de antibiotica en antimycotica) en M 
(met de niet steroidale ontstekingsremmers). 
 

 
 
In het kader van de budgetmaatregelen met betrekking tot de INN voorschriften, zullen we de evoluties daaromtrent nauwgezet opvolgen in de loop 
van dit jaar.  
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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 328  3,1%  10,0%  617  4,8%  12,6%  0,53 -1,6% 
B BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN 171  -2,1%  5,2%  382  6,3%  7,8%  0,45 -7,9% 
C HARTVAATSTELSEL 790  -1,0%  24,1%  1.957  1,4%  40,0%  0,40 -2,4% 
D DERMATOLOGISCHE PREPARATEN 38  1,9%  1,2%  26  1,3%  0,5%  1,49 0,6% 
G UROGENITAAL STELSEL EN GESLACHTSHORMONEN 64  -8,8%  1,9%  305  -3,9%  6,2%  0,21 -5,1% 

H SYSTEMISCHE HORMOONPREPARATEN, 
GESLACHTSHORMONEN UITGEZONDERD 92  2,6%  2,8%  166  2,3%  3,4%  0,55 0,3% 

J ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK 315  1,4%  9,6%  128  1,8%  2,6%  2,45 -0,4% 
L CYTOSTATICA EN IMMUNOMODULERENDE MIDDELEN 383  3,3%  11,7%  49  4,1%  1,0%  7,74 -0,8% 
M SKELETSPIERSTELSEL 122  -4,0%  3,7%  246  1,2%  5,0%  0,50 -5,2% 
N ZENUWSTELSEL 585  3,2%  17,9%  513  4,1%  10,5%  1,14 -0,8% 

P ANTIPARASITAIRE MIDDELEN, INSECTICIDEN EN 
INSECTENWERENDE MIDDELEN 2  8,5%  0,0%  2  4,9%  0,0%  0,76 3,4% 

R ADEMHALINGSSTELSEL 309  1,8%  9,4%  421  4,3%  8,6%  0,73 -2,4% 
S ZINTUIGLIJKE ORGANEN 50  6,1%  1,5%  73  -2,0%  1,5%  0,69 8,2% 
V DIVERSE MIDDELEN 26  -1,0%  0,8%  2  1,7%  0,0%  15,78 -2,7% 

 

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

ZOOM op de antipsychotica 
 
De antipsychotica zijn de geneesmiddelen van de therapeutische klasse N05A.  Om te beginnen kijken we hoe deze klasse zich situeert in het geheel 
van de terugbetaalde geneesmiddelen die worden afgeleverd in de publieke officina’s, voor wat betreft het verbruik (gemeten in aantal DDD) en de 
uitgaven van de verplichte verzekering (RIZIV-uitgaven – CI – cost insurance). 
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De eerste grafieken, bovenaan, zijn indexen die de groei illustreren vanaf het jaar 2000.  Net zoals het globale verbruik (links), nam het verbruik van 
antipsychotica met 75% toe in de periode 2000-2011, wat overeenkomt met een gemiddelde jaargroei van 5,2%.  Dit is iets lager dan de groei 
binnen het geheel van de geneesmiddelen met actie op het centrale zenuwstelsel (N) waar het verbruik met gemiddeld 6,4% per jaar toenam.  Het 
beeld van de uitgaven (rechts) is totaal verschillend : globaal groeiden de uitgaven minder snel dan het verbruik, de uitgaven voor geneesmiddelen 
van de klasse N namen iets meer toe dan hun verbruik, en de RIZIV-uitgaven voor antipsychotische geneesmiddelen zijn sinds 2000 verviervoudigd .  
De staafdiagrammen onder de indexgrafieken vervolledigen de informatie : ze geven grafisch de verdeling weer van de verdeling van de DDD en van 
de RIZIV-uitgaven, verdeling over de antipsychotica, de andere geneesmiddelen met actie op het centraal zenuwstelsel (N_notN05A) en de 
terugbetaalde geneesmiddelen van de andere therapeutische klassen.  Daaruit blijkt dat tijdens de ganse voorgestelde periode de antipsychotica 1% 
vertegenwoordigden in het totale verbruik van terugbetaalde geneesmiddelen, terwijl hun aandeel in de totale uitgaven toenam van 1,8% in 2000 tot 
4,4% en 2011. 
 

In het Gecommentarieerd Geneesmiddelenreprtorium (BCFI) worden de 
antipsychotica als volgt onderverdeeld : 
• fenothiazinen en thioxanthenen (overeenstemmend met de volgende 

ATC-codes : N05AA-N05AB-N05AC-N05AD-N05AH06 (clotiapine - 
Etumine®) -N05AX07 (prothipendyl - Dominal®) 

• butyrofenonen en difenylpiperidinen (N05AD-N05AG) 
• benzamides (N05AL) 
• andere antipsychotica (N05AH-N05AX zonder Dominal® & Etumine®).  

In deze classificatie zijn de lithiumzouten (N05AN) niet opgenomen.  Ze zijn 
niet zo belangrijk in het verbruik in de uitgaven, maar ze zijn toch 
toegevoegd om de volledige klasse N05A te dekken.  De volgende grafieken, 
hiernaast, geven de evoluties weer van de uitgaven en van het verbruik, op 
vergelijkbare schalen : 1 euro op de kostengrafiek stemt overeen met 1 DDD 
op de grafiek van het verbruik.  Twee feiten springen in het oog : 
• het zijn de « andere antipsychotica » (cf. tabel hieronder) die 

geleidelijk in de plaats gekomen zijn van de andere klassen, en veel 
duurder zijn. 

• De as van de uitgaven is drie keer zo hoog als die van de DDD, wat 
voor het jaar 2011 overeenstemt met een gemiddelde RIZIV-kost van 
ongeveer 3 euro per DDD. 

 

Bekijken we dus van naderbij de « andere antipsychotica ».  Het zijn er 6 : 
 

 

 
 
 
 
 
De « blauwe » grafiek geeft voor deze actieve bestanddelen de evolutie 
weer van de uitgaven.  Als we de grafiek van het verbruik zouden 
toevoegen, zouden we precies hetzelfde plaatje zien.  Het volstaat om de ijk 
van de verticale as aan te passen : 4 euro in de grafiek van de kosten 
vervangen door 1 DDD in het verbruik en de klus is geklaard !   
 

Clozapine, de goedkoopste molecule binnen de « andere antipsychotica », 
wordt niet vaak voorgeschreven.  Olanzapine en risperidone waren reeds 
aanwezig in 2000.  Het verbruik van deze substanties nam fors toe in de 
eerste jaren van het millenium, maar de toename vertraagde na de komst in 
2002 van quetiapine, waarvan het verbruik blijft groeien.  Sindsdien zijn er ook nog twee nieuwe antipsychotica op de markt verschenen : aripiprazole 
in 2005 en paliperidone in 2009. 
 

In 2007 verschenen de eerste generieken van risperidone en in 2011 die van olanzapine.  En op dit ogenblik zien we ook generieken verschijnen van 
quetiapine.  Zal de progressieve komst van nieuwe generieken een halt toeroepen aan de stijgende uitgaven voor antipsychotica ?  Dat is nog zo 
zeker niet.  De tabel hieronder geeft de evolutie weer van de gemiddelde kost per DDD voor de moleculen in de “blauwe” grafiek.  We zien weliswaar 
dat de uitgaven voor – bij voorbeeld – risperidone in 2008 gedaald zijn na het verschijnen van de eerste generieken.  Maar die daling neutraliseert de 
stijging sinds 2000 helemaal niet.  Dit wordt zeker mee verklaard omdat er ondertussen van risperidone intramusculaire vormen zijn verschenen, met 
vertraagde vrijstelling, waarvan het verbruik toemeemt en waarvan de kost per DDD meer dan 10 euro bedraagt. 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

N05AX13 paliperidone 3,96 3,97 4,11

N05AX12 aripiprazole 4,42 4,52 4,59 4,49 4,55 4,58 4,58

N05AX08 risperidone 3,16 3,20 3,21 3,19 3,37 3,83 4,14 4,33 3,40 3,41 3,47 3,52

N05AH04 quetiapine 3,77 3,77 3,77 3,74 3,64 3,64 3,70 3,73 3,67 3,64

N05AH03 olanzapine 3,99 4,11 4,15 4,15 4,14 4,11 3,94 3,94 4,03 4,10 4,09 4,02

N05AH02 clozapine 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 1,71 1,62 1,62 1,60 1,40 1,33

ensemble 3,42 3,53 3,58 3,63 3,72 3,88 3,91 3,98 3,73 3,78 3,79 3,79
 

Het verschijnen van nieuwe toedieningsvormen, gecombineerd met de komst van generieken en wellicht ook van nieuwe behandelingen, maken dat 
elke voorspelling van de evolutie van de kosten verbonden met het verbruik van antipsychotica, zeer speculatief is.   

PALIPERIDONE (Invego®)

ARIPIPRAZOLE (Abilify®)

RISPERIDONE (Risperdal®)

QUETIAPINE (Seroquel®)

OLANZAPINE (Zyprexa®)

CLOZAPINE (Leponex®)
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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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