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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%   

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% 

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% 

 

 

Hierbij enkele grafieken met de volledige data tot 
eind 2012, die de evolutie van de 5 jongste jaren 
samenvatten voor enkele parameters « per 
eenheid » : het aantal DDD per verpakking (DDD/NB 
– in het blauw), de kost per verpakking (in het rood), 

verdeeld over RIZIVkost (CI/NB) en remgeld 
(CP/NB), alsook de kost per DDD (in het groen), 
eveneens opgesplitst naar RIZIV (CI – cost 
insurance) en patiënt (CP – cost patient).  Daaruit 
blijkt duidelijk hoe de verpakkingsomvang de hele tijd 
toeneemt (links) en de kost per DDD afneemt 
(rechts), zowel voor het RIZIV als voor de patiënten. 
De prijs per verpakking (in het midden) is vrij 
regelmatig gestegen tot in 2011, maar in 2012 is er 
een duidelijk merkbare prijsdaling.  Vermits het 
gemiddeld remgeld de voorbije 5 jaar alleen maar 
daalde, gebeurde de kentering in 2012 in de 
RIZIVkost.  De RIZIV-tussenkomst per verpakking 
daalde in 2012 met gemiddeld 60 cent per 
verpakking en dit wordt onder meer verklaard door 
de opname in de referentieterugbetaling van enkele 

belangrijke moleculen, waaronder atorvastatine (zie ook volgende bladzijde). 
 
 

DDD/NB CI/NB CP/NB CI/DDD CP/DDD 

 

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

 

 
 
 

De linkergrafieken hierboven geven de verdeling weer van de aantallen 
verpakkingen (NB) en van de RIZIVuitgaven (CI – cost insurance) over de 
therapeutische hoofdklassen, in percentage (ijk onderaan) en in waarde (ijk 
bovenaan), en hebben betrekking op de meest recente 12 maanden : van 
februari 2012 tot en met januari 2013. 
 

We zien dat 10% van de verpakkingen overeenkomt met ruwweg 11,2 mio 
verpakkingen en dat 10% van de CI overeenkomt met iets meer dan 270 mio 
euro, wat inhoudt dat het RIZIV voor gemiddeld € 24 per verpakking 
tussenkomt.  En een snelle blik op de linkergrafieken leert dat de twee 
verdelingen niet al te veel verschillen, tenzij voor de klasse L, die slechts 1,3% 
van de verpakkingen uitmaakt, maar 14% van de CI.  De meest talrijke klassen 
zijn ook de klassen met de grootste kost.  Het zijn de klassen C (22% van NB, 
23% van CI) en N (16% van NB, 17% van CI).  
 

De rechtergrafieken vergelijken de periode februari 2012-januari 2013, met 
dezelfde periode een jaar geleden.  De vergelijking gebeurt zowel relatief (in 
percentages – blauw kader – ijk onderaan) als absoluut (verschillen in aantallen 
of bedragen – oranje – ijk bovenaan).  Vermits het effect van de veranderingen 
in de zuurstoftherapie aan huis op 1 juli 2012 (zie ook de ZOOM op de volgende 

bladzijde) te belangrijk werden, zijn een aantal staafjes van de klasse V afgebroken.  
 

Wat in de eerste plaats opvalt, zijn de belangrijke dalingen in de RIZIVkost voor de klassen C en N ten gevolge van de opname van enkele 
“grote” moleculen in de referentieterugbetaling.  Zo is er een vermindering van de CI met € 44 mio (-37%) voor atorvastatine (C10AA05 – 
Lipitor®), een vermindering van de CI met € 18,9 mio (-29%) voor de antipsychotica olanzapine (N05AH03 – Zyprexa®) en quetiapine 
(N05AH04 – Seroquel®) en een vermindering van de CI met € 9 mio (-25%) voor galantamine (N06DA04 – Reminyl®).  En vooral in de 
klasse N zien we parallel met de daling van de uitgaven ook een daling van het aantal verpakkingen.  Die wordt verklaard door een 
toename van de grote verpakkingen en niet door een daling van het verbruik.  De besparingen in de antibiotica (J01) en de antimycotica 
(J02), die in de ZOOM van vorige maand werden onderzocht, wegen niet op tegen de verhoging van de uitgaven elders in de klasse J, 

vooral voor antivirale middelen voor systemisch gebruik (J05) met zeer dure nieuwe geneesmiddelen zoals boceprevir (Victrelis®) met € 5 
mio voor 1500 verpakkingen of telaprevir (Incivo®) met € 3,4 mio voor 377 verpakkingen.  De toename van het aantal verpakkingen is het 
grootst in de klassen A en J, en situeert zich vooral bijde maagzuurremmers (A02), de antidiabetica (A10) en de antimycotica (J01). 

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 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 de uitbouw vooropgesteld van « een samenhangend beleid dat alle kostenelementen van de 
zuurstoftherapie aan huis of in het ziekenhuis omvat », waardoor « in totaal de uitgaven met 30% kunnen worden verminderd ».  Deze 
aankondiging van de Algemene Raad was de aanleiding om in een ZOOM (IPhEB Monthly met de gegevens tot februari 2012), 
gepubliceerd in mei 2012, te kijken naar de evolutie van de tussenkomst van de ziekteverzekering in de zuurstoftherapie binnen de 
terugbetaalde farmaceutische verstrekkingen in de publieke officina’s.  Die ZOOM eindigde met de aankondiging van een nieuwe analyse 
na het in werking treden van de nieuwe modaliteiten.  Hier is ze.  

De reglementering voor de terugbetaling van zuurstoftherapie werd grondig gewijzigd vanaf 1 juli 2012.  De nieuwe regels zijn gebaseerd 
op wetenschappelijke richtlijnen over indicaties voor het goed gebruik van zuurstof.  De hervorming geeft gevolg aan de aanbevelingen van 
het Kenniscentrum (KCE) (KCE rapport 156A, 2011, Zuurstoftherapie thuis) en maakt een belangrijke besparing mogelijk.  Iedere patiënt 
voor wie zuurstoftherapie aangewezen is, kan via een aangepast voorschrijven en behandeling rekenen op terugbetaling van de 
zuurstofbehandeling : 

 ofwel voor de korte termijn zuurstoftherapie ; 

 ofwel voor een zuurstoftherapie op lange termijn via een overeenkomst.  

De officina-apotheker behoudt enkel een rol in de korte termijn zuurstoftherapie.  De terugbetaling van de korte termijn zuurstoftherapie 

aan huis op voorschrift van de arts (huisarts of specialist) is mogelijk voor de volgende indicaties:  
 acute hypoxemie, behandeld met gasvormige zuurstof of met oxyconcentrator, voor 1, 2 of 3 periodes van maximaal 1 maand per 

jaar ; 

 hypoxemie bij palliatieve patiënten, , behandeld met gasvormige zuurstof of met oxyconcentrator ; 

 cluster hoofdpijn (“cluster headache”), uitsluitend behandeld met gasvormige zuurstof. 

Gasvormige zuurstof werd ingeschreven in hoofdstuk IV en de terugbetaling wordt toegekend na voorafgaande machtiging van adviserend 
geneesheer voor de kortdurende behandeling van acute hypoxemie en bij cluster hoofdpijn of met vermelding “derdebetalersregeling” bij 
palliatieve patiënten.  De terugbetaling van een oxyconcentrator wordt eveneens toegekend na voorafgaande machtiging van adviserend 
geneesheer voor de kortdurende behandeling van acute hypoxemie of met vermelding “derdebetalersregeling” bij palliatieve patiënten. 
 
Het effect van deze maatregel zien we op grafieken zoals die van vorig jaar, maar met een aangepast tijdsinterval. 

 
Omdat de wijzigingen op juli van vorig jaar in werking traden, 
kijken we naar de RIZIVuitgaven per semester.  We zien 
onmiddellijk de bruuske terugval van de uitgaven in het 
tweede semester van 2012, tot een derde van wat ze het 
semester daarvoor waren.  Dat komt overeen met een daling 
van minstens 13,6 miljoen euro op een semester.  Inderdaad.  
Als we kijken naar de evolutie van semester tot semester, dan 
zouden de uitgaven in het tweede semester van 2012,  – 
zonder wijzigin de reglementering – zeker hoger geweest zijn 
dan de 20,5 miljoen van het eerste semester.  We kunnen dus 
besluiten dat het RIZIV op jaarbasis zeker 27 miljoen 
bespaart. 
 
Het is wel zo dat de besparing binnen de zuurstoftherapie aan 
huis die hier wordt geëvalueerd een vermindering is van de 
uitgaven in de context van de publieke officina’s, nadat alle 

chronische behandelingen ten laste zijn gebracht van diensten 
pneumologie of pediatrie binnen de ziekenhuizen.  Om te 

kijken naar de globale besparing die werd gerealiseerd binnen de zuurstoftherapie aan huis, zouden we ook moeten beschikken over de 
uitgaven in de ziekenhuizen en kijken naar wat de chronische zuurstoftherapie thuis aan het RIZIV heeft gekost na de opname van de 
betrokken patiënten in de conventie ad hoc. 
 
Betreffende de uitgaven sinds 2008, hebben we reeds eerder opgemerkt dat de toename van de uitgaven voor de zuurstoftherapie thuis 
geleverd via de publieke officina’s er vooral gekomen is na het verschijnen van oxyconcentratoren in de zuurstoftherapie.  In het eerste 
semester van 2012, vertegenwoordigden de uitgaven voor oxyconcentratoren (in het blauw) 34% van het budget (7 miljoen euro op een 
totaal van 20 miljoen).  In het tweede semester van 2012, zorgt de oxyconcentrator voor 41% van2,9 miljoen euro die door het RIZIV 
werden uitgeven voor zuurstoftherapie aan huis. 
 
De andere uitgaven zijn die voor de behandeling met gasvormige of vloeibare zuurstof, en het bedrag van deze uitgaven bleef vrij stabiel 
rond 12 miljoen euro per semester, vanaf het eerste semester van 2008 tot het eerste semester van 2012.  In het tweede semester van 
2012, gaat het nog maar om 3,5 miljoen (30% van het bedrag van het eerste semester).  Op de grafiek zien we ook een verandering in 

2010.  Bij de invoering van een nieuw vergoedingssysteem voor de apothekers in april 2010, werden gasvormige en vloeibare zuurstof er 
buiten gehouden omdat de rol van de apotheker bij zuurstoftherapie te zeer verschilt van die bij de aflevering van andere farmaceutische 
specialiteiten.   
  

http://www.riziv.be/drug/nl/other-pharmaceutical-supplies/oxygen/modifications.htm
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De « commerciële » marge werd uit de zuurstofprijs gehaald en vervangen door een honorarium per maand voor een patiënt onder 
zuurstoftherapie (uitgezonderd oxyconcentrator), overeen gekomen met de verzekeraars.  En zo zien we in het eerste semester van 2010 
de maandelijkse honoraria verschijnen voor de vergoeding van de apothekers door honoraria, duidelijk onderscheiden van de kost van de 
zuurstof en de diensten en toebehoren zoals de huur van flessen of de oxyconcentrator, en kunnen de verschillende kosten van de 
zuurstoftherapie apart worden opgevolgd.   

 
De grafiek hiernaast geeft de maandelijkse uitgaven weer 
vanaf het tweede semester van 2010 als de situatie die van 
start ging op een april van dat jaar gestabiliseerd was.  De 
maandelijkse evolutie tot in februari 2013, laat goed zien dat 
de evaluatie op basis van de semestriële gegevens wellicht 
een onderschatting oplevert van de daling van de 
RIZIVuitgaven voor de zuurstoftherapie aan huis via de 
publieke officina’s.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De volgende grafiek, hiernaast, geeft enkel de totale 
RIZIVuitgaven weer, met trendlijnen, de ene tot in juni 2012 
en de andere vanaf juli.  En die suggereren dat in februari 
2013 de RIZIVuitgaven nog maar 1/7 zijn van wat ze zouden 
geweest zijn zonder de veranderingen in de reglementering. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Door de afzondering van de honoraria uit de rest van de 
uitgaven, voor de behandeling met gasvormige of vloeibare 
zuurstof, zowel als met een oxyconcentrator, kan een raming 
worden gemaakt van het aantal behandelde patiënten en 
daarom hebben we ook het aantal patiënten per type 
zuurstoftherapie bekeken tijdens de beschouwde periode. 
 
Zoals verwacht zijn er nu geen behandelingen meer met 
vloeibare zuurstof.  In februari 2013 werden ongeveer 1.400 
patienten behandeld met gasvormige zuurstof.  Volgens de 
trend voor juli 2012 zouden het er bijna 9000 geweest zijn.  
Dat geeft dus ongeveer 1/6 van het « verwacht » aantal 
patiënten behandeld met gasvormige zuurstof.  En voor de 
patiënten behandeld met een oxyxoncentrator zijn de 
aantallen de volgende : 2.800 patiënten in februari 2013, met 
een « verwacht » aantal van 13.500 als de stijgende trend 
zich zou hebben voortgezet met dezelfde groeivoet als in de 
periode van juli 2010 tot juni 2012, wat neerkomt op 21% van 
het « verwacht » aantal.  Het aantal patiënten is dus minder 

gedaald dan de RIZIVuitgaven : er is dus niet alleen een daling van het aantal patiënten, maar ook een daling van de gemiddelde kost per 
behandelde patiënt.  Als we kijken naar de componenten van de RIZIVkost, dan is de enige structureel veranderde component, het 
honorarium van de officina-apotheker.  Tot in juni 2012 bedroeg het maandelijks honorarium voor een patiënt die met gasvormige of 
vloeibare zuurstof werd behandeld € 23,51 en dat voor de behandeling met een oxyconcentrator € 4,15.  Sinds juli 2012 is er nog maar 
één honorarium zowel voor de behandeling met een oxyconcentrator als voor die met gasvormige zuurstof.  Aanvankelijk bedroeg het € 
11,75 en het werd geïndexeerd (tot € 12,07) in januari 2013.  
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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. 
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