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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 – CII : Hoofdstuk II (a posteriori controle) 
 

Geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen 
 

GLOBAL 
DATA 
in mio  

CI  CP   PP  NB CIV 
NB        % 

CII  
NB        % 

INN  
NB       %(ref) 

DDD  MPH ou 
RPH  

2005 2.207,115 517,809 2.724,925 98,967       3.335,688 503,010 

2006 2.165,078 539,519 2.704,597 99,605 15,165 15,2% 3,481 3,5%   3.553,419 499,585 
2007 2.301,364 556,680 2.858,044 103,304 16,162 15,6% 3,985 3,9% 3,111 3,0% 3.785,160 520,381 

2008 2.609,984 599,922 3.209,906 112,399 17,538 15,6% 5,867 5,2% 3,651 3,2% 4.243,795 571,500 

2009 2.681,708 589,424 3.271,131 113,971 14,768 13,0% 12,353 10,8% 4,413 3,9% 4.607,158 571,984 
2010 2.718,064 537,871 3.237,375 111,366 13,635 12,2% 12,855 11,5% 6,605 5,9% 4.758,756 568,782 

201008 209,132 39,408 246,841 8,314 0,941 11,3% 0,938 11,3% 0,497 6,0% 371,478 42,764 
201009 232,415 45,883 275,990 9,638 1,369 14,2% 1,096 11,4% 0,620 6,4% 405,958 49,502 
201010 239,159 49,918 286,104 10,273 1,908 18,6% 1,132 11,0% 0,656 6,4% 413,541 52,978 
201011 224,415 43,646 265,888 9,172 1,266 13,8% 1,091 11,9% 0,592 6,5% 389,848 47,328 
201012 244,139 46,322 288,405 9,883 1,106 11,2% 1,267 12,8% 0,653 6,6% 420,228 50,797 
201101 226,413 43,252 267,785 9,186 0,990 10,8% 1,137 12,4% 0,643 7,0% 397,433 47,579 
201102 219,380 41,603 259,150 8,885 0,956 10,8% 1,088 12,2% 0,639 7,2% 381,153 46,022 
201103 242,920 45,689 286,615 9,750 1,042 10,7% 1,188 12,2% 0,695 7,1% 423,232 50,604 
201104 220,497 41,711 260,380 8,946 0,965 10,8% 1,097 12,3% 0,627 7,0% 391,997 46,269 
201105 241,373 45,410 284,789 9,722 1,066 11,0% 1,160 11,9% 0,681 7,0% 432,831 50,369 
201106 233,922 42,817 274,821 9,197 1,031 11,2% 1,095 11,9% 0,636 6,9% 412,559 47,867 
201107 212,867 38,679 249,790 8,314 0,953 11,5% 0,983 11,8% 0,568 6,8% 375,961 43,317 
present 

estimation 
2011 

2.760,368 517,376 3.259,624 111,203 13,327 12,0% 14,075 12,7% 8,194 7,4% 4.869,725 574,781 

2011/2010 
% growth 
estimation 

1,6% -3,8% 0,7% -0,1% -2,3%  9,5%  24,0%  2,3% 1,1% 

 
Zelfs al beschikken we nu over de gegevens van 7 maanden, toch blijft voorzichtigheid geboden aangaande de geschatte jaartotalen voor 2011 : als 
we vergelijken met de schattingen van een maand geleden dan zien we dat de groeivoeten nog helemaal niet stabiel zijn. 
 

Als we voor de jaren in de tabel hierboven (2005-2011) kijken naar de 
gemiddelde publiekprijs per verpakking (PP/NB) en het deel daarvan betaald 
door het RIZIV (CI/NB) (geijkt op de linkeras, in het blauw) dan stellen we 
vast dat deze bedragen een minimum bereikten in 2006.  Dat is het gevolg 
van de maatregelen die in de loop van 2005 in werking traden met het oog op 
de beheersing van het geneesmiddelenbudget, en die vooral betrekking 
hadden op de referentieterugbetaling en op de terugbetaling van « oude » 
geneesmiddelen.  Het is tevens het ogenblik waarop CP/NB (het bedrag ten 
laste van de patiënt, in het rood en geijkt op de rechteras) een maximum 
bereikte : de patiënt betaalde op dat ogenblik gemiddeld 25% van de prijs 
van een geneesmiddel.  Sindsdien is PP/NB geleidelijk gestegen, en de 
opsplitsing van de prijs in een deel betaald door de ziekteverzekering en een 
deel ten laste van de patiënt is gaan veranderen : de patiënt betaalt steeds 
minder en de tussenkomst van het RIZIV wordt alsmaar groter.  Op dit 
ogenblik vertegenwoordigt de gemiddelde CP/NB nog maar 19% van de 
gemiddelde PP/NB.  Sinds 2006 is immers het verhoogd remgeld voor de 
geneesmiddelen in ATC(4)-klassen met geneesmiddelen in de 
referentieterugbetaling afgeschaft, en in april 2010 werd het supplement ten 
laste van de patiënt voor dure geneesmiddelen in de referentieterugbetaling 

beperkt. 
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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 320  0,6%  9,9%  599  4,4%  12,4%  0,53 -3,6%
B BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN 168  -10,7%  5,2%  369  7,0%  7,7%  0,45 -16,6%
C HARTVAATSTELSEL 786  -2,6%  24,2%  1.934  1,8%  40,2%  0,41 -4,3%
D DERMATOLOGISCHE PREPARATEN 38  7,3%  1,2%  25  -0,2%  0,5%  1,50 7,5%
G UROGENITAAL STELSEL EN GESLACHTSHORMONEN 67  -6,3%  2,1%  315  -0,6%  6,5%  0,21 -5,7%
H SYSTEMISCHE HORMOONPREPARATEN, 

GESLACHTSHORMONEN UITGEZONDERD 92  9,0%  2,8%  163  2,2%  3,4%  0,56 6,7%
J ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK 314  1,9%  9,7%  128  3,2%  2,6%  2,46 -1,2%
L CYTOSTATICA EN IMMUNOMODULERENDE MIDDELEN 379  6,3%  11,7%  48  4,2%  1,0%  7,84 2,0%
M SKELETSPIERSTELSEL 124  -2,4%  3,8%  244  1,0%  5,1%  0,51 -3,3%
N ZENUWSTELSEL 575  2,9%  17,7%  501  4,1%  10,4%  1,15 -1,2%
P ANTIPARASITAIRE MIDDELEN, INSECTICIDEN EN 

INSECTENWERENDE MIDDELEN 2  23,3%  0,0%  2  4,8%  0,0%  0,76 17,7%
R ADEMHALINGSSTELSEL 305  -0,9%  9,4%  412  3,2%  8,5%  0,74 -3,9%
S ZINTUIGLIJKE ORGANEN 50  15,6%  1,5%  74  1,6%  1,5%  0,67 13,8%
V DIVERSE MIDDELEN 26  -3,7%  0,8%  2  2,5%  0,0%  15,91 -6,0%

 

De gegevens zijn die van de meest recente 12 maanden (augustus 2010 tot juli 2011).  De evoluties zijn berekend ten opzichte van 
de vorige 12 maanden (augustus 2009 tot juli 2010).  
 

Zoom op de nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes 
 
Als we kijken naar de evolutie van de antidiabetische geneesmiddelen (A10), stellen we vast dat er vanaf 2001 nieuwe 
geneesmiddelen zijn gekomen.  Om te zien in welke context deze geneesmiddelen zijn verschenen, zijn we drie jaar teruggegaan in 
de tijd en hebben we de evolutie bekeken vanaf 1998.  Om te beginnen hebben we gekeken naar het aantal actieve substanties (op 
niveau ATC(5)) en ook het aantal verschillende presentaties (CNK) verdeeld over de twee belangrijkste deelklassen : insulines en 
analogen (A10A) et andere hypoglykemiërende middelen (A10B) 
 

 _98 _99 _00 _01 _02 _03 _04 _05 _06 _07 _08 _09 _10 _11 

ATC(5) 
A10A 7 7 7 7 8 8 9 10 11 12 12 11 11 11 

A10B 6 7 6 7 9 10 11 10 10 10 12 14 17 17 

A10 13 14 13 14 17 18 20 20 21 22 24 25 28 28 

CNK 
A10A 48 57 58 58 63 59 49 46 45 49 45 37 39 40 

A10B 18 18 20 30 37 41 47 45 46 60 75 88 99 99 

A10 66 75 78 88 100 100 96 91 91 109 120 125 138 139 
 
 
 

Binnen de insulines en analogen (A10A) neemt het aantal actieve bestanddelen toe, maar vermindert het aantal verschillende 
geneesmiddelen.  De toename van de actieve substanties is een gevolg van de komst van biosynthetische insulines (de 
ultrasnelwerkende insuline-analogen lispro, aspart, of glulisine, en de langwerkende insuline-analogen glargine en detemir).  De 
vermindering van het aantal presentaties situeert zich vooral binnen de humane middellangwerkende insulines met snelle start. 
 

 

Binnen de andere hypoglykemiërende middelen (A10B) is er zowel een toename van het aantal actieve bestanddelen als van het 
aantal verschillende presentaties, dat gedurende de beschouwde periode meer dan vervijfvoudigde.  Drie factoren dragen bij tot deze 
vermenigvuldiging :  

• de echte nieuwe moleculen (8 nieuwe ATC(5) – 22 nieuwe geneesmiddelen); 
•  « oude » moleculen waarvoor er generieken zijn verschenen (21 x metformine – 12 x glicazide – 33 x glimepiride)  
• nieuwe geneesmiddelen die nieuwe moleculen combineren met klassieke behandelingen (4 dergelijke combinaties geven 

aanleiding tot 4 nieuwe ATC(5) – 16 nieuwe geneesmiddelen). 
 
 

In wat volgt zullen we vooral kijken naar de nieuwe moleculen.    
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De komst van nieuwe 
geneesmiddelen situeert zich in 
een context waar het gebruik 
van antidiabetische 
geneesmiddelen (uitgedrukt in 
DDD) en de uitgaven 
(uitgedrukt in RIZIVuitgaven 
(CI – cost insurance, de 
tussenkomst van de 
ziekteverzekering in de prijs 
van de geneesmiddelen) 
toenemen.  

Op de grafieken hierboven blijkt dat tijdens de voorgestelde periode het aantal DDD bijna verdubbelde (vermenigvuldiging met 1.8), 
iets meer voor de insulines, iets minder voor de andere hypoglykemiërende middelen).  In dezelfde periode werden de kosten met 
2.3 vermenigvuldigd, dezelfde factor voor beide klassen.  De antidiabetische geneesmiddelen zijn nu dus duurder dan in 1998.  Op 
deze grafieken ziet men ook dat de stijging van het verbruik regelmatig gespreid is in de tijd, terwijl de stijging van de kosten de 
jongste jaren versnelde.  In de grafieken die volgen bekijken we eerst de veranderingen binnen de insulines en daarna binnen de 
andere hypoglykemiërende middelen.  
 

In 2004 verschenen langwerkende insulines (A10AE) : uit de grafiek met de DDD (links) blijkt duidelijk dat ze een groot deel van de 
middellangwerkende insulines (A10AC) hebben vervangen.  Omdat ze duurder zijn hebben ze een forse stijging veroorzaakt van de 
CI voor insulines (zie periode 2007-2011 op de rechtergrafiek).  De verticale assen van de grafieken zijn gemakkelijk vergelijkbaar en 
daaruit lezen we onmiddellijk af dat in de periode 1998-2003 1 DDD (ongeveer) 1 euro kostte, dat daarna de uitgaven snellen 
toenamen dan het volume en dat deze stijging zich situeert in het gedeelte A10AE (het donkerste). 

 
 

• snelwerkende (A10AB) 
• middellangwerkende (A10AC) 
• middellangwerkende met 

snelwerkende (A10AD)  
• langwerkende (A10BE) 
insulines en analogen 
 
andere hypoglykemiërende 
middelen  
• biguaniden (A10BA – 

metformine) 
•  sulfonylureumderivaten (A10BB 

– glicazide e.a.) 
• combinaties (A10BD) 
• thiazolidinedionen (A10BG – 

Avandia®, Actos®) 
• dipeptidylpeptidase 4 (dpp-4) 

remmers (A10BH – Januvia®, 
Galvus®, Onglyza®) 

• andere (A10BX – Novonorm®, 
Byetta®, Victoza®)  

 
 
 

In de jaren 1998 et 1999, nam het verbruik van sulfonylureumderivaten toe met 6 miljoen DDD per jaar.  Met de komst van nieuwe 
actieve bestanddelen in 2001, stellen we vast dat het verbruik van sulfonylureumderivaten begint te dalen terwijl dat van metformine 
op regelmatige wijze blijft toenemen. 
 

In 2001verscheen repaglinide (A10BX02 – Novonorm®) in de klasse A10BX van de « andere » hypoglykemiërende middelen (in het 
rood op de grafieken) en het jaar daarna, in 2002, de eerste thiazolidinedionen (A10BG) : rosiglitazone (A10BG02 – Avandia®) en 
pioglitazone (A10BG03 – Actos®).  Eind 2008, kwam de eerste dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) remmer op de markt, sitagliptine 
(A10BH01 – Januvia®), gevolgd door vitaglipine (A10BH02 – Galvus®) in 2009 en saxagliptine (A10BH03 – Onglyza®) in 2010.  In 
2008 en 2010 kwamen er dan weer andere geneesmiddelen in A10BX, van de « andere » hypoglykemiërende middelen,  
respectievelijk exanatide (A10BX04 – Byetta®) en liraglutide (A10BX07 – Victoza®). 
 

Deze nieuwe geneesmiddelen zijn duidelijker zichtbaar inde kosten (rechts) dan in het verbruik (links).  Eind 2010 is uit studies 
gebleken dat de baten van rosiglitazone niet opwegen tegen de risico’s en sindsdien wordt het niet meer afgeleverd.  Het andere 
glitazone, pioglitazone, zou alleen nog als derde keuze mogen gebruikt worden, zodat de hele klasse A10BG bijna volledig verdwenen 
is, wat vooral duidelijk blijkt op de kostengrafiek (het fuchsiaroze deel van de grafiek). 
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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 derde kwartaal van 2011, voorlopig 
op basis van de gegevens van één enkele maand. 
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