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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 CI  CP   PP  NB DDD  
CII CIV  INN (refpricing)  INN 

(mio)  NB        % NB        % NB       %(ref) NB       %(all) 

2005 2.207,871 517,054 2.724,925 98,979 3.333,165                 

2006 2.165,802 538,795 2.704,597 99,613 3.551,789 3,481 3,5% 15,164 15,2%         

2007 2.302,156 555,888 2.858,044 103,300 3.783,795 3,985 3,9% 16,158 15,6% 2,480 4,1% 3,113 3,0% 

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 2.748,883 521,846 3.243,976 109,952 5.031,550 14,671 13,1% 12,914 11,5% 8,412 12,0% 9,339 8,3% 

2012/2011 -0,17% -0,07% -0,17% 0,49% 3,18% 7,99%   -5,89%   17,96%   17,70%   

2011/2010 1,85% -2,79% 0,88% -0,16% 2,46% 5,68%   0,67%   20,46%   20,12%   

201108 219,385 40,258 257,702 8,438 393,132 1,014 11,7% 1,010 11,7% 0,536 10,0% 0,587 6,8% 

201109 232,905 44,869 275,221 9,350 411,262 1,111 11,6% 1,435 15,0% 0,597 10,4% 0,677 7,1% 

201110 239,659 48,730 285,199 10,040 420,041 1,186 11,6% 1,874 18,3% 0,629 10,7% 0,740 7,2% 

201111 231,274 44,103 272,958 9,276 407,310 1,199 12,7% 1,288 13,6% 0,622 10,8% 0,696 7,4% 

201112 243,918 45,340 287,006 9,654 428,523 1,326 13,4% 1,116 11,3% 0,680 11,0% 0,746 7,6% 

201201 228,619 43,124 269,635 9,038 408,725 1,190 12,9% 1,024 11,1% 0,646 11,1% 0,707 7,7% 

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% 

 
De grafiek geeft de evolutie weer van het percentage 
VOS (INN : International Nonproprietary Name) per 
maand vanaf januari 2010.   
 

Op 1 april 2012 zijn de regels voor de aflevering van een 
geneesmiddel voorgeschreven op stofnaam gewijzigd en 
moet steeds een geneesmiddel zal uit de groep van 
“goedkoopste” geneesmiddelen worden afgeleverd.  
Bovendien moet de apotheker sinds 1 mei 2012 een 
voorschrift op merknaam van antibiotica of antimycotica 
voor een acute behandeling uitvoeren volgens dezelfde 
regels als bij een VOS.  De substitutie is enkel 
toegestaan voor die twee groepen van geneesmiddelen 
omdat de behandeling met deze geneesmiddelen 
meestal kort of acuut is en daarom geen continuïteit van 
merk vereist. 
 

Dat zijn de redenen waarom in de grafiek onderscheid is 
gemaakt tussen VOS binnen het geheel van de 
geneesmiddelen (all), VOS binnen de 
referentieterugbetaling (all_ref), VOS binnen de 
antibiotica (J01), binnen de antimycotica (J02) en binnen 
de twee samen (J01vJ02).  Rechts werden de 4 

maanden vanaf april 2012 naar voren gebracht.  En om beter te kunnen vergelijken werden dezelfde periodes (april – juli) van de vorige jaren ook 
met een groene rechthoek aangeduid.  Zo zien we opnieuw het effect op het percentage VOS van de invoering van het nieuw vergoedingssysteem 
voor de apotheken, en we zien ook dat telkens in de zomer het percentage VOS lichtjes daalt.  Dat gebeurt ook dit jaar, met dit verschil dat, vooral 
binnen de antibiotica en de antimycotica, het fenomeeen sterk is uitvergroot. 
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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 331  3,2%  10,1%  635  6,0%  12,8%  0,52 -2,6%
B BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN 175  4,2%  5,4%  393  6,5%  7,9%  0,44 -2,2%
C HARTVAATSTELSEL 784  -0,3%  24,0%  1.982  2,4%  39,9%  0,40 -2,7%
D DERMATOLOGISCHE PREPARATEN 39  3,2%  1,2%  26  3,2%  0,5%  1,50 0,0%
G UROGENITAAL STELSEL EN GESLACHTSHORMONEN 61  -8,6%  1,9%  303  -3,9%  6,1%  0,20 -4,9%

H SYSTEMISCHE HORMOONPREPARATEN, 
GESLACHTSHORMONEN UITGEZONDERD 91  -0,6%  2,8%  170  4,2%  3,4%  0,54 -4,6%

J ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK 318  1,1%  9,7%  133  4,1%  2,7%  2,39 -2,9%
L CYTOSTATICA EN IMMUNOMODULERENDE MIDDELEN 383  1,0%  11,7%  50  4,1%  1,0%  7,61 -3,0%
M SKELETSPIERSTELSEL 122  -1,8%  3,7%  250  2,5%  5,0%  0,49 -4,1%
N ZENUWSTELSEL 581  1,1%  17,8%  523  4,3%  10,5%  1,11 -3,1%

P ANTIPARASITAIRE MIDDELEN, INSECTICIDEN EN 
INSECTENWERENDE MIDDELEN 2  5,6%  0,0%  2  7,1%  0,0%  0,75 -1,4%

R ADEMHALINGSSTELSEL 309  1,1%  9,4%  428  4,1%  8,6%  0,72 -2,9%
S ZINTUIGLIJKE ORGANEN 48  -2,3%  1,5%  71  -3,6%  1,4%  0,68 1,3%
V DIVERSE MIDDELEN 25  -3,5%  0,8%  2  -0,7%  0,0%  15,47 -2,8%

 

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

ZOOM op de nieuwe actieve bestanddelen 
We hebben vaak de indruk dat alle nieuwe specialiteiten in de publieke officina’s generieken zijn of grote verpakkingen, maar er zijn 
ook terugbetaalde geneesmiddelen met nieuwe actieve bestanddelen.  We bekijken hier de geneesmiddelen die sinds 2008 
terugbetaalbaar werden.  De nieuwe terugbetaalde geneesmiddelen kunnen we opsplitsen in 3 groepen, naargelang hun actieve 
bestanddelen : 
 

• de « echte » nieuwe actieve bestanddelen, die overeenkomen met ATC-codes die voorheen niet bestonden ; 
• de combinatiepreparaten van meerdere actieve bestanddelen, met name binnen de antihypertensiva, maar ook binnen andere 

therapeutische klassen (diabetesgeneesmiddelen, antivirale middelen, opioïden, contraceptiva, …) ; 
• « oude » actieve bestanddelen die recentelijk terugbetaalbaar werden, zoals acetylsalicylzuur in de cardiovasculaire preventie of lidocaïne 

onder een nieuwe toedieningsvorm als lokaal analgeticum. 
 
Om te beginnen kijken we per therapeutische klasse waar zich de nieuwigheden situeren, volgens de hierboven gedefinieerde 
groepen.  De lijst die volgt is niet helemaal exhaustief : geneesmiddelen waarvan slechts enkele verpakkingen voorkomen in de 
gegevens zijn niet opgenomen in dit overzicht.  Vervolgens zullen we – in de volgende ZOOM – kijken naar de impact van deze 
nieuwe moleculen op het verbruik en op de uitgaven volgens de hierboven bepaalde groepen, binnen de verschillende therapeutische 
klassen en volgens jaar van verschijnen in de gegevens.   
 

• de « echte » nieuwe actieve bestanddelen 
 

ATC(1) ATC(5) naam van het actief bestanddeel naam van het 
geneesmiddel 

voor het 
eerst in 
Ifstat in 

situering van het geneesmiddel 

A MAAGDARMKANAAL EN STOFWISSELING : nieuwe diabetesgeneesmiddelen 
A10BH01 sitagliptin Januvia® 2008 3 moleculen binnen de nieuwe klasse A10BH van de 

dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4) remmers A10BH02 vildagliptin Galvus® 2009 
A10BH03 saxagliptin Onglyza® 2010 
A10BX04 exenatide Byetta® 2008 2 nieuwe actieve bestanddelen die behoren tot de 

incretinomimetica, geklasseerd onder de “overige” 
hypoglykemiërende middelen (A10BX) 

A10BX07 liraglutide Victoza® 2010 

B BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN : de nieuwe molecules zijn allemaal  antithrombotica (B01) 

B01AC22 prasugrel Efient® 2010 trombocytenaggregatieremmers 
B01AC24 ticagrelor Brilique® 2012 

B01AE07 dabigatran etexilate Pradaxa® 2009 directe trombineremmers 
B01AX06 rivaroxaban Xarelto® 2009 factor Xa inhibitor, geklasseerd onder de “overige” 

antithrombotica 
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C HARTVAATSTELSEL 

C01EB17 ivabradine Procoralan® 2008 geneesmiddel binnen de cardiaca (C01) voor de 
onderhoudsbehandeling van angina pectoris 

C09XA02 aliskiren Rasilez® 2008 renineremmer (behandeling van essentiële (primaire) 
hypertensie) 

G UROGENITAAL STELSEL EN GESLACHTSHORMONEN 
G03AD02 ulipristal ellaOne® 2009 noodcontraceptie 
G04BD11 fesoterodine Toviaz® 2009 behandeling van een overactieve blaas 

J ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK 

J02AC04 posaconazole Noxafil ® 2008 een nieuw antimycoticum (J02) 
J05AE protease inhibitors (boceprevir – nog 

geen ATC(5) toegekend) 
Victrelis® 2012 antivirale middelen die worden aangewend bij de behandeling 

van infecties met retrovirussen (HIV) of hepatitis C 
J05AG04 etravirine Intelence® 2009 
J05AX08 raltegravir Isentress® 2008 
J05AX09 maraviroc Celsentri® 2008 
J07AJ52 pertussis, purified antigen, 

combinations with toxoids 
Boostrix® 2009 2 nieuwe vaccins : een vaccin tegen kinkhoest en het tweede 

vaccin met humaan papillomavirus  
J07BM02 papillomavirus (human types 16, 18) Cervarix® 2008 

L CYTOSTATICA EN IMMUNOMODULERENDE MIDDELEN 
L02BA03 fulvestrant Faslodex® 2008 2 nieuwe moleculen binnen de antihormonen en aanverwante 

middelen (L02B) : een eerste voor de behandeling van lokaal 
gevorderd of gemetastaseerd hormoon-receptor positief 
borstcarcinoom, postmenopauzaal, en een tweede voor de 
hormonale behandeling van prostaatkanker. 

L02BX02 degarelix Firmagon® 2010 

L04AB05 certolizumab pegol Cimzia® 2010 binnen de immunosuppressiva (L04A) : 2 nieuwe anti-TNF en 
een monoclonaal antilichaam. L04AB06 golimumab Simponi® 2010 

L04AC05 ustekinumab Stelara® 2010 

M SKELETSPIERSTELSEL 
M04AA03 febuxostat Adenuric® 2012 een nieuw jichtmiddel (M04) 
M05BX04 denosumab Prolia® 2011 binnen de middelen met invloed op de botstructuur en -

mineralisatie (M05B), een monoclonaal antilichaam dat de 
activiteit van de osteoclasten blokkeert 

N ZENUWSTELSEL 

N03AX18 lacosamide Vimpat® 2010 anti-epileptica  
N03AX21 retigabine Trobalt® 2012 
N05AX13 paliperidone Invega® 2009 atypisch antipsychoticum (N05)  

N07BA03 varenicline Champix® 2008 behandeling van nicotine-afhankelijkheid 

R ADEMHALINGSSTELSEL 

R01AD12 fluticasone furoate Avamys® 2008 een corticosteroïde (R01AD), binnen de decongestiva en andere 
neuspreparaten voor lokaal gebruik (R01A) 

R03AC18 indacaterol Onbrez®  2011 een nieuw selectief β 2 sympathomimeticum binnen de 
middelen voor obstructieve aandoeningen van de luchtwegen 
(R03) 

R06AX28 rupatadine Rupatall® 2009 een nieuw H1 antihistaminicum 

 
• nieuwe combinatiepreparaten van meerdere actieve bestanddelen 

ATC(1) ATC(5) naam van het actief bestanddeel naam van het 
geneesmiddel 

voor het 
eerst in 
Ifstat in 

situering van het geneesmiddel 

A MAAGDARMKANAAL EN STOFWISSELING  
A10BD07 metformin and sitagliptin Janumet® 2010 combinatiepreparaten van nieuwe antidiabetica met metformine
A10BD08 metformin and vildagliptin Eucreas® 2009 

C SYSTEME CARDIO-VASCULAIRE : een hele lijst van verschillende combinatiepreparaten van antihypertensiva, met diuretica of andere 
hypertensiva 
C07BB12 nebivolol and thiazides Nobiretic® 2010  
C09BB02 enalapril and lercanidipine Zanicombo® 2009 
C09BB04 perindopril and amlodipine Coveram® 2009 
C09DB02 olmesartan medoxomil and 

amlodipine 
Sevikar® - 
Forzaten® 

2009 

C09DB04 telmisartan and amlodipine Twynsta® 2011 
C09DX01 valsartan, amlodipine and 

hydrochlorothiazide 
Exforge® 2010 

C09DX03 olmesartan medoxomil, amlodipine 
and hydrochlorothiazide 

SevikarHCT® 
ForzatenHCT®

2011 

C09XA52 aliskiren and hydrochlorthiazide RasilezHCT® 2009 
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G UROGENITAAL STELSEL EN GESLACHTSHORMONEN 

G03AA14 nomegestrol and estrogen Zoely® 2012 progestagenen met oestrogenen in vaste verhouding 
G03AA15 chlormadinone and estrogen Helen® 2012 
G03AB08 dienogest and estrogen Qlaira® 2009 progestagenen met oestrogenen, sequentieel preparaat voor de 

behandeling van overgangsklachten bij gemenopauzeerde 
vrouwen  

J ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK 
J05AR03 tenofovir disoproxil and emtricitabine Truvada® 2009 combinatiepreparaten van antivirale middelen die worden 

aangewend bij de behandeling van infecties met retrovirussen 
(HIV) of hepatitis C 

J05AR06 emtricitabine, tenofovir disoproxil 
and efavirenz 

Atripla® 2009 

M SKELETSPIERSTELSEL 
M01AE52 naproxen and esomeprazole  2011 combinatiepreparaat van een niet steroïdale ontstekingsremmer 

met een protonpompinhibitor  
M05BB04 risedronic acid, calcium and 

colecalciferol, sequential 
Actonel  
combi D®

2009 combinatiepreparaat met een bifosfonaat 

N ZENUWSTELSEL 
N02AA55 oxycodone, combinations Targinact® 2011 Deze twee nieuwe geneesmiddelen binnen de klasse N zijn 

allebei combinatiepreparaten van een opioïde met naloxone, 
het eerste in het kader van pijnbehandeling, het tweede binnen 
de behandeling van opiaatafhankelijkheid. 

N07BC51 buprenorphine, combinations Suboxone® 2008 

 
• « oude » actieve bestanddelen die recentelijk terugbetaalbaar werden 

ATC(1) ATC(5) naam van het actief bestanddeel naam van het 
geneesmiddel 

voor het 
eerst in 
Ifstat in 

situering van het geneesmiddel 

A MAAGDARMKANAAL EN STOFWISSELING 
A12AA12 calcium acetate, anhydrous Phoslo® 2010 bij chronische nierinsufficiëntie, in eindstadium 

B BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN 
B01AC06 acetylsalicylic acid  2008 in cardiovasculaire preventie 

C HARTVAATSTELSEL 
C01CA24 epinephrine Epipen® 2012 (adrenaline) spoedbehandeling bij een anafylactische shock 

H SYSTEMISCHE HORMOONPREPARATEN, GESLACHTSHORMONEN UITGEZONDERD 
H01CA03 histrelin Vantasse®  2011 hypothalamushormoon (H01C) onder de vorm van een 

implantaat, gebruikt bij gevorderde prostaatkanker 
M SKELETSPIERSTELSEL 

M01AX01 nabumetone Gambaran® 2008 een van de « overige » niet steroïdale ontstekingsremmers 

N ZENUWSTELSEL 
N01BB02 lidocaine Versatis® 2009 gebruikt als lokaal analgeticum (patches bij post-herpetische 

neuralgieën) 
  
Vermelden we in deze groep tenslotte ook nog deze twee migrainemiddelen waarvan enkel de generieken terugbetaalbaar werden :  
 

ATC(1) ATC(5) naam van het actief bestanddeel naam van het 
geneesmiddel 

voor het 
eerst in 
Ifstat in 

situering van het geneesmiddel 

N ZENUWSTELSEL 
N02CC02 naratriptan (Naramig®) 2012 migrainemiddelen 
N02CC03 zolmitriptan (Zomig®) 2012 

 
 
 

 
  



- 5 – IFEB vzw– Archimedestraat 11 – 1000 Brussel – info@ifeb.be – www.ifeb.be – 
Tel +32 2 285 42 26  -  Fax +32 2 285 42 25    -    juli 2012 

 

Referentieterugbetaling of niet, generieken & kopieën, goedkoop & duur 

 

 

 
 

Legende :                C 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 
2012, onvolledig. 
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