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Verantwoordelijke uitgever : Luc Vansnick, Archimedesstraat 11 – 1000 Brussel 
 

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%   

201302 209,071 40,093 246,926 8,724 397,961 1,082 12,4% 0,846 9,7% 0,773 12,8% 0,721 8,9% 

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% 

 
De grafieken hiernaast geven de evolutie weer van de 
uitgaven van de ziekteverzekering (CI – cost insurance) 
en van de patiënt (CP – cost patient) per eenheid 
(verpakking (NB) of DDD).  De volle lijnen geven de 
reële prijzen weer, terwijl de stippellijnen de bedragen 
weergeven in constante waarden van 2008.  Tijdens de 
voorgestelde periode bedroeg de inflatie, op basis van 
de gezondheidsindex, 9,5%.  In het tabelletje hieronder 
staan de procentuele wijzigingen die overeen komen 
met de evoluties die in de grafieken zijn weergegeven.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Wijzigingen 2008-2013 

  
reële 

prijzen 

1onstant 
prijzen 
2008 

CI/NB 3,8% -5,2% 

CP/NB -14,3% -21,8% 

CI/DDD -16,0% -23,3% 

CP/DDD -30,6% -36,7% 
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Veranderingen in de ATC- hoofdklassen  

 
 

Deze taarten geven voor de voorbije 12 maanden, de periode van 
februari 2013 tot januari 2014, de verdeling weer over de 

therapeutische hoofdklassen van de belangrijkste parameters (CI, 
CP, DDD, NB) die we opvolgen.  Voor elk van deze parameters 
maken we onderscheid tussen de 5 meest belangrijke klassen en 
de “overige” klassen (other).  Van maand tot maand veranderen 
deze taarten weinig van uitzicht. De klasse C met de 
geneesmiddelen voor het hartvaatstelsel is voor alle parameters 
de belangrijkste klasse, 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) en CP (cost patient)) en in het volume (NB 
(aantal verpakkingen)) dan in het verbruik (DDD).  De tweede 
belangrijkste klasse in het verbruik, en die ook aanwezig is in de 
TOP5 voor de andere parameters, is de klasse A met ondermeer 
de PPI en de diabetesmedicatie.  De klassen C, N, en A zijn de 

klassen die in de 4 taarten voorkomen.  Twee andere klassen, de 
klassen R en J, komen voor in 3 van de 4 taarten.  De klasse R 
ontbreekt in de TOP5 van de CI, en de klasse J, met ondermeer 

de antibiotica, de antimycotica, de antivirale middelen en de vaccins, komt niet voor TOP 5 van het verbruik (DDD).  En dan zijn er nog 
twee klassen die slechts in één taart voorkomen.  Er is de klasse B die 8% van de DDD vertegenwoordigt.  Dat komt omdat deze klasse het 
terugbetaald acetylsalicylzuur bevat, goedkoop, maar met een verbruik van een zeer groot aantal DDD.  De klasse L is dan weer de 
« duurste » klasse.  In de ZOOM die volgt, gaan we meer in detail in op de recente evoluties binnen deze klasse. 
 
De grafieken bovenaan op de volgende bladzijde geven de veranderingen weer binnen de therapeutische hoofdklassen als we de jongste 
12 maanden (februari 2013 tot januari 2014) vergelijken met de 12 maanden daarvoor (februari 2012 tot januari 2013).  De grote recente 
veranderingen blijven duidelijk zichtbaar : de gewijzigde reglementering voor zuurstoftherapie, die de levering van zuurstof door officina-
apothekers beperkt tot korte behandelingen en vooral effect heeft op het volume (NB), en de komst van generieken van atorvastatine die 
geleid heeft tot enorm belangrijke besparingen, zowel voor het RIZIV (CI) als voor de patiënten (CP).  In de klasse C is de CI eveneens 
fors gedaald na de komst van generieken voor andere sartanen (C09CA) dan losartan (C09CA01).  Andere grote veranderingen in de CI 
zijn een daling in N, die quasi wordt geneutraliseerd door en stijging in B.  In N situeert de grootste besparing zich in de deelklasse van de 

antipsychotica (N05A), terwijl de stijging van de uitgaven in B, zoals we dat al vaker opmerkten, op rekening komt van de nieuwe 
antithrombotica (B01AE, B01AF).   
 
Globaal stijgt het verbruik (DDD), zelfs al is in een aantal klassen toch een daling merkbaar.  Zoals we reeds eerder vaststelden, is dat zo in 
de klasse G.  Tijdens de jongste 12 maanden zien we meer bepaald een daling binnen de orale contraceptiva die cyproteron bevatten 
(G03HB).  Maar het is ook het geval in de klasse C.  Zelfs al blijft het verbruik van hypolipemiërende middelen (C10AA) stijgen, deze 
stijging compenseert de dalingen elders binnen C niet, zoals die van het verbruik van enkelvoudige ACE-remmers (C09AA, - 8 mio DDD) of 
die van het verbruik van molsidomine (C10DX12, - 4 mio DDD).  In de klassen A en B, stijgt het verbruik het sterkst.  Zo zien we een 
stijging van het verbruik met 18,6 mio DDD in B01AF (directe factor Xa remmers) en met 18 mio DDD in A02BC (protonpompinhibitoren). 
 
Zelfs al verklaart het verminderd afgeleverde zuurstofflessen een groot deel van de volumedaling, we zien toch dat er in het algemeen en 
over het geheel van de klassen een dalende trend is voor het aantal verpakkingen.  En als we kijken naar de correlatie met de 
verpakkingsomvang, dan zien we dat die negatief is : de kans is dus positief dat een daling van het aantal verpakkingen in een klasse 
correspondeert met een stijging van de gemiddelde verpakkingsomvang (uitgedrukt in aantal DDD per verpakking).  Zo stellen we, bij 
voorbeeld, binnen de SSRI (N06AB) een daling vast met 90.000 verpakkingen en een stijging van het verbruik met 5,25 miljoen DDD, wat 
overeenstemt met een stijging van de gemiddelde verpakkingsomvang van 60,4 DDD naar 64,4 DDD. 

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 veranderingen in de klasse L 

 
Als we kijken naar de grafieken hierboven, dan blijkt dat er in de klasse L, in haar geheel beschouwd, weinig veranderingen waren in de 
jongste 12 maanden.  Maar in de vorige ZOOM met de veranderingen in 2013 ten opzichte van 2012, zagen we dat er in 2013 belangrijke 
wijzigingen waren in de uitgaven in de deelklasse L04 van de immunosuppressoren.  Dat betekent dus dat er elders in de klasse L dalingen 
waren van de uitgaven.  Dat gaan we nu nader bekijken. 
 

 
 
 
 
 
 

De eerste opsplitsing van de klasse L is die in 4 
deelklassen 4 volgens het tabelletje hierboven.  
De grafiek hiernaast geeft, per deelklasse, de 
dalingen (-), de stijgingen (+) en het « saldo » 
weer van de RIZIV-uitgaven (CI, links) en van het 
verbruik (DDD, rechts), waar de verschillen die 
zijn van de periode van februari 2013 tot januari 
2014, in vergelijking met de 12 maanden 
daarvoor, van februari 2012 tot januari 2013.  In 
de rechtergrafiek zien we heel goed dat in de 4 
klassen, de negatieve verschillen (dalingen van 
het verbruik – lichte rechthoeken onder de 
horizontale as) gecompenseerd worden door 
stijgingen (lichte rechthoeken boven de 

horizontale as), en dat het saldo per klasse quasi 
nul is.  De grootste wijzigingen in het verbruik zijn die in de klasse L02.  En er is ook beweging in de klasse L04. 
 

Voor wat de uitgaven betreft, is het beeld helemaal anders.  In de klassen L01, L02, et L03 zijn de dalingen van de uitgaven belangrijker 
dan de stijgingen.  En zo is het « saldo » (donkere rechthoeken) in die klassen negatief, wat wil zeggen dat het RIZIV daar bespaart.  Maar  

L01 antineoplastic agents 

L02 endocrine therapy 

L03 immunostimulants 

L04 immunosuppressants 
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deze besparingen worden teniet gedaan door de stijging van de uitgaven in de klasse L04 van de immunosuppressoren, waar de stijgingen 
van de uitgaven zeer aanzienlijk zijn en samen oplopen tot meer dan 15 miljoen euro.   
 

Om de wijzigingen binnen de klasse L beter te kunnen analyseren, volgen hieronder de grafische voorstellingen met opsplitsingen van deze 
4 klassen op ATC(4)-niveau, en hun evoluties tijdens de voorbije jaren.  We hebben telkens de deelklassen voorgesteld die het belangrijkst 
zijn in kosten (CI – cost insurance) of in verbruik (aantal DDD).  De overige klassen zijn samen gebracht in een deelklasse met een 
sterretje (*).  Links staat telkens de evolutie van de kosten, daarnaast volgt de evolutie van het verbruik en rechts staat een tabelletje met 
de benamingen (in het Engels) van de voorgestelde deelklassen.   

 

 
 
  
 

 
In de klasse L01 (hierboven, in het groen) is er een belangrijke daling van de RIZIV-uitgaven in de « duurste » deelklasse (L01XE – donker 
groen), zonder merkbaar effect op het verbruik in die klasse.  Dit is het gevolg van een prijsdaling van imatinib (L01XE01 – Glivec®) begin 
2013.  In 2012 en 2013 zien we een daling van het verbruik in L01BA.  Het betreft hier een daling van het verbruik van methotrexaat 
(L01BA01). 

 

 
 
 
 
 
 

 
We zien dat in 2013 de uitgaven in L02 (hierboven, in het oranje) zeer zichtbaar zijn blijven dalen, terwijl het verbruik lichtjes bleef stijgen.  
Voor beide parameters is dit gewoon een voortzetting van de evolutie van de voorbije jaren.  Ook hier valt op hoe de aandelen van de 
verschillende deelklassen verschillend zijn in de uitgaven en in het verbruik.  
 
Zo zijn de anti-oestrogenen (L02BA) relatief belangrijker in het verbruik dan in de uitgaven.  We zien trouwens in de voorbije jaren een 
regelmatige stijging van het verbruik – ze bedroeg 4 % tijdens de jongste 12 maanden – voor een constant bedrag van de 
verzekeringsuitgaven.  Tamoxifen (L02BA01) vertegenwoordigt 98,4% van het verbruik in L02BA, maar slechts 74% van de uitgaven.  De 
rest van de uitgaven wordt besteed aan fulvestrant (L02BA03 – Faslodex®).    
 
Verder is het verbruik in L02 vooral verdeeld over L02AE (gonadoreline-analogen) en L02BG (aromatase-inhibitoren).  In beide klassen zien 
we een sterke daling van de uitgaven en een lichte toename van het aantal DDD.  De daling van de uitgaven is het sterkst voor de 
aromatase-inhibitoren – een daling met meer dan de helft in vergelijking met 2011 – ten gevolge van de komst van meerdere generieken, 
meer bepaald voor anastrozol (L03BG03), letrozol (L02BG04) en exemestaan (L02BG06). 
 
 
  

L01 
antineoplastic 
agents 

L01BA folic acid analogues 

L01BC pyrimidine analogues 

L01XE protein kinase 
inhibitors 

L01XX other antineoplastic 
agents 

L01*   

L02 endocrine therapy 

L02AE gonadotrophin 
releasing hormone 
analogues 

L02BA anti-estrogens 

L02BB anti-androgens 

L02BG aromatase inhibitors 

L02*  
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De belangrijkst deelklasse L03 van de immunostimulantia (L03 – hierboven in het robijnrood) is die van de interferonen (L03AB) met als 
voornaamste vertegenwoordiger het interferon β-1A (L03AB07) (multiple sclerose) met ruwweg 70% van de CI en 80% van de DDD.  In 
2013 verminderden de uitgaven voor het interferon β-1A sterk omdat de prijzen moesten dalen vermits het bestanddeel 12 jaar 
terugbetaalbaar was.  Voor het geheel van de interferonen was er een daling van het verbruik in 2013, dat daarmee terug op het niveau 

van 2011 komt, na een toename in 2012.  In 2012 nam het verbruik toe van peginterferon -2B (L03AB10 – Pegintron®) (hepatitis) en de 

uitgaven stegen mee. 
 
In 2013 stellen we een stijging vast van de uitgaven en van het verbruik binnen de « overige » immunostimulantia.  Het gaat hier om een 
groeiend verbruik van Copaxone® (L03AX13 – glatiramer acetaat), geïndiceerd bij multiple sclerose. 

 

 
 
 
 

 
In de klasse L04 van de immunosuppresiva (in het blauw – hierboven) nemen zowel de uitgaven als het verbruik toe.  Zoals ook elders 
binnen de klasse L, zien we dat ook hier het relatieve belang van de deelklassen in de uitgaven en in het verbruik verschillend zijn.  Wat in 
de eerste plaats opvalt, is een stijging van de verzekeringsuitgaven, met bijna 20 miljoen euro in 2012 en met ongeveer 10 miljoen euro in 
2013, voor de tnf--remmers (L04AB), na een uitbreiding van de indicaties waarvoor ze terugbetaalbaar zijn.  Zowel in 2012 als in 2013 

zien we daardoor een stijging van het verbruik, met 11% in 2012, met 5% in 2013.  Maar de stijging is wel groter voor de nieuwe 
moleculen certolizumab pegol (L04AB05 – Cimzia®) en golimubab (L04AB06 – Simponi®) dan voor de oudere (en toch iets goedkopere 
substanties) etanercept (L04AB01 – Enbrel®) en adalimubab (L04AB04 – Humira®).  
 
In de deelklasse van de calcineurine-remmers (L04AD), kwamen er in 2011 generieken voor tacrolimus (L04AD02).  Dat heeft geleid tot 
een daling van de uitgaven in 2011 en in 2012, die zich nu lijken te stabiliseren, maar heeft weinig impact gehad op het verbruik.  
 
De « overige » antisuppressiva zijn bijna niet zichtbaar in de uitgaven, maar ze vertegenwoordigen wel het leeuwendeel van de DDD.  Het 
gaat hier om twee actieve substanties : azathioprine (L04AX01) en methotrexaat (oraal) (L04AX03). 
 
In de resterende deelklassen zien we een stijging van de uitgaven met bijna 3 miljoen euro.  Er kwamen immers nieuwe moleculen 
gearriveerd in klassen die tot nu toe geen groot aandeel hadden in de uitgaven of in het verbruik van L04.  In 2010 verscheen ustekinubab 
(L04AC05 – Stelara® - in L04*), een interleukine-remmer voor de behandeling van matige tot ernstige plaque-psoriasis en in 2013 
abatacept (L04AA24 – Orencia® - in L04AA), een selectief immunostimulantium voor de behandeling van reumatoïde polyartritis bij 
volwassenen.  Dit bestanddeel vertegenwoordigt 1,7 mio euro in de CI van de voorbije 12 maanden terwijl het er voordien nog niet was.  
Dit bedrag stemt overeen met de stijging van de uitgaven in L04AA.  Voor de andere bestanddelen van L04AA zijn de veranderingen zeer 
beperkt.  Voor leflunomide (L04AA13 – Atava® en generieken), eveneens geïndiceerd voor de behandeling van reumatoïde polyartritis, 
wijzigden noch de CI (1,9 mio euro), noch het aantal de DDD (1,7 mio DDD) tijdens de voorbije 12 maanden.  De andere actieve 
bestanddelen van L04AA in de gegevens zijn geïndiceerd voor immunosuppressie bij transplantatie.  Het belangrijkste is mycofenolzuur 
(L04AA06 – Cellcept®) dat op dit ogenblik op jaarbasis 7 mio euro vertegenwoordigt voor 1,4 mio de DDD.  Daarnaast zijn er nog 
sirolimus (L04AA10 – Rapamune® - 1 mio euro voor 70.000 DDD) en everolimus (L04AA18 – Certican® - (3,5 mio euro voor 260.000 
DDD).  

L03 immunostimulants 

L03AB interferons 

L03AX other 
immunostimulants 

L03*  

L04 immunosuppressants 

L04AA selective 
 immunosuppressants 

L04AB tumor necrosis factor 
alpha (tnf-alpha) 
inhibitors 

L04AD calcineurin inhibitors 

L04AX other 
immunosuppressants 

L04*  
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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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