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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 2.768,099 524,013 3.265,057 110,166 5.049,988 14,215 12,6% 13,895 12,3% 8,412 12,0% 9,339 8,3% 

2012/2011 0,53% 0,35% 0,48% 0,69% 3,56% 4,63%   1,25%   17,96%   17,70%   

201007 214,568 40,480 253,203 8,366 380,946 0,968 11,3% 0,961 11,2% 0,466 8,8% 0,508 5,9% 

201008 207,410 39,357 244,965 8,111 371,385 0,938 11,3% 0,940 11,3% 0,457 8,9% 0,497 6,0% 

201009 230,760 45,826 274,140 9,436 405,868 1,096 11,4% 1,368 14,2% 0,542 9,4% 0,620 6,4% 

201010 237,611 49,863 284,322 10,080 413,457 1,132 11,0% 1,907 18,6% 0,551 9,4% 0,656 6,4% 

201011 222,787 43,591 264,074 8,974 389,785 1,091 11,9% 1,265 13,8% 0,524 9,5% 0,592 6,5% 

201012 242,468 46,263 286,550 9,680 420,182 1,267 12,8% 1,106 11,2% 0,592 9,6% 0,653 6,6% 

201101 224,802 43,206 266,015 8,994 397,399 1,137 12,4% 0,989 10,8% 0,582 10,1% 0,643 7,0% 

201102 217,823 41,562 257,442 8,696 381,139 1,088 12,2% 0,956 10,8% 0,577 10,3% 0,639 7,2% 

201103 241,368 45,635 284,888 9,561 423,252 1,188 12,2% 1,042 10,7% 0,628 10,3% 0,695 7,1% 

201104 218,926 41,676 258,663 8,754 392,033 1,097 12,3% 0,965 10,8% 0,567 10,2% 0,627 7,0% 

201105 239,767 45,375 283,028 9,521 433,029 1,160 11,9% 1,066 11,0% 0,616 10,2% 0,681 7,0% 

201106 232,408 42,778 273,153 9,006 412,974 1,096 11,9% 1,030 11,2% 0,578 10,1% 0,636 6,9% 

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

 

De tabel bevat ook voorspellingen voor het hele jaar.  Ze zijn gemaakt op basis van de gegevens van het eerste semester, met als 
extrapolatiefactor voor elke parameter, zijn historisch gemiddelde van het eerste semester in het jaartotaal.  Maar omdat de 
besparingsmaatregelen pas in april van dit jaar begonnen in voege te treden, is het helemaal niet zeker dat de resultaten van deze oefening 
een correct beeld geven van de echte evolutie voor dit jaar.    
 

Zoals het er nu naar uitziet, zullen de uitgaven – of het 
nu de RIZIVuitgaven (cost insurance - CI) zijn, de 
publiekprijs (PP), of het remgeld (cost patient - CP) – 
niet veel stijgen, terwijl het verbruik uitgedrukt in DDD, 
met een niet verwaarloosbare tred blijft groeien.  Dat 
betekent dus dat de kost per DDD blijft afnemen.   
 

Binnen de huidige vooruitzichten zou de daling dit jaar 
3% bedragen, zowel voor de CI/DDD, als voor de 
PP/DDD of de CP/DDD, wat overeenkomt met de 
gemiddelde jaarlijkse daling van de CI/DDD of de 
PP/DDD in de periode 2005-2011.   
 

In de zelfde periode daalde de CP/DDD met gemiddeld 
6% per jaar. Maar in 2012 zou CP/DDD niet meer 
afnemen dan de CI/DDD of de PP/DDD.   
 

Maar we herhalen het : het is heel goed mogelijk dat 
de prijsdalingen uiteindelijk belangrijker zullen zijn dan 
wat we op dit ogenblik kunnen afleiden uit de 
gegevens.   
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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 332  4,3%  10,1%  627  5,8%  12,7%  0,53 -1,4% 
B BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN 172  2,0%  5,3%  388  6,8%  7,9%  0,44 -4,5% 
C HARTVAATSTELSEL 793  0,6%  24,2%  1.971  2,3%  40,0%  0,40 -1,7% 
D DERMATOLOGISCHE PREPARATEN 38  1,2%  1,2%  26  1,7%  0,5%  1,49 -0,5% 
G UROGENITAAL STELSEL EN GESLACHTSHORMONEN 62  -9,2%  1,9%  303  -4,6%  6,1%  0,21 -4,8% 

H SYSTEMISCHE HORMOONPREPARATEN, 
GESLACHTSHORMONEN UITGEZONDERD 92  0,8%  2,8%  168  2,8%  3,4%  0,55 -2,0% 

J ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK 317  1,3%  9,7%  131  3,1%  2,7%  2,41 -1,7% 
L CYTOSTATICA EN IMMUNOMODULERENDE MIDDELEN 383  2,1%  11,7%  50  4,2%  1,0%  7,67 -2,0% 
M SKELETSPIERSTELSEL 122  -3,7%  3,7%  247  1,6%  5,0%  0,49 -5,3% 
N ZENUWSTELSEL 586  2,9%  17,9%  518  4,5%  10,5%  1,13 -1,5% 

P ANTIPARASITAIRE MIDDELEN, INSECTICIDEN EN 
INSECTENWERENDE MIDDELEN 2  4,8%  0,0%  2  5,8%  0,0%  0,75 -0,9% 

R ADEMHALINGSSTELSEL 307  0,9%  9,4%  422  3,1%  8,6%  0,73 -2,1% 
S ZINTUIGLIJKE ORGANEN 50  1,0%  1,5%  71  -4,0%  1,4%  0,69 5,1% 
V DIVERSE MIDDELEN 26  -1,5%  0,8%  2  0,5%  0,0%  15,68 -2,0% 

 

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

ZOOM op de analgetica 
In deze bijdrage beperken we de analyse tot de analgetische geneesmiddelen uit de klasse ATC N02.  Dat houdt dus in dat andere 
geneesmiddelen voor de behandeling van pijn niet zijn opgenomen in de gegevens die we hier bekijken.  Het gaat dan ondermeer 
om AINS (niet steroïdale ontstekingsremmers) die vaak worden gebruikt bij acute pijn of bepaalde antiëpileptica of antidepressiva die 
ook geïndiceerd zijn voor de behandeling van neuropathische pijnen.   
 
In de klasse N02, onderscheiden we opioïden (N02A), overige analgetica en antipyretica (N02B) en migrainemiddelen (N02C).   
 
• De opioïden of narcotische analgetica kunnen worden geklasseerd volgens hun pijnstillend vermogen: 

o weinig krachtige analgetica : codeïne, dextropropoxyfeen, dihydrocodeïne (OPIOIDS (little strong)) ; 
o matig krachtige analgetica : pentazocine, pethidine, tilidine, tramadol (OPIOIDS (moderately strong)) ; 
o krachtige analgetica : buprenorfine, fentanyl, hydromorfon, methadon, morfine, oxycodon, piritramide (OPIOIDS (strong)). 

• Binnen de terugbetaalde overige analgetica en antipyretica, treffen we vooral paracetamol aan, dat onder voorwaarden 
terugbetaalbaar is voor bepaalde chronische patiënten.  Sinds 1 juli 2007 is er een tussenkomst van 20 % voor sommige 
pijnstillers voorgeschreven aan patiënten met chronische pijnen en sinds 1 april 2010, zijn enkele specialiteiten op basis van 
paracetamol terugbetaalbaar in categorie B, onder voorwaarden in Hoofdstuk IV van de RIZIVreglementering. 

• Het enige belangrijke migrainemiddel dat op dit ogenblik wordt terugbetaald, is sumatriptan. 

Omdat er ook zeer veel niet terugbetaalde analgetica zijn, hebben we uitzonderlijk ook het geheel van de geneesmiddelen afgeleverd 
in de publieke officina’s (IMS-Archifar gegevens) bekeken.  In 2011, het meest recente jaar waarvoor we beschikken over volledige 
gegevens, waren slechts 32% van de DDD in de klasse N02 terugbetaald (binnen de derdebetalerregeling) , goed voor 41% van de 
publiekprijs.  De situaties van de 5 deelklassen die we hierboven onderscheidden zijn echter zeer verschillend.  Die verschillen worden 
weergegeven op de taarten bovenaan de volgende bladzijde.  De donkere stukken van de taarten stemmen overeen met de aandelen 
van de terugbetaalde geneesmiddelen (Ifstatgegevens).  Binnen de weinig krachtige opioïden is het terugbetaalde deel zeer beperkt : 
5% van de DDD, 4% van de PP (publiekprijs).  De combinatiepreparaten met codeïne, dextropropoxyfeen of dihydrocodeine zijn 
immers wel voorschriftplichtig, echter niet terugbetaalbaar, en er worden meer combinatiepreparaten voorgeschreven dan 
afzonderlijke moleculen.  De krachtige of matig krachtige analgetica zijn daarentegen wel terugbetaalbaar, en het kleine aandeel niet 
terugbetaalde geneesmiddelen daar, correspondeert met afleveringen aan patiënten die om een of andere reden niet onderworpen 
zijn aan of niet kunnen genieten van de verplichte verzekering.  De overige analgetica en antipyretica, hoofdzakelijk acetylsalicylzuur 
en paracetamol, zijn bijna allemaal voorschriftvrij en worden vrijwel steeds afgeleverd buiten de terugbetaling.  Verderop zullen we 
het effect bekijken van de terugbetaling onder voorwaarden van paracetamol sinds 2007.  Tenslotte zijn in België alle 
migrainemiddelen, behalve dihydroergotamine, voorschriftplichtig.  Maar slechts een zeer beperkt aantal migrainemiddelen is ook 
terugbetaalbaar.   
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Uit deze taarten kunnen we afleiden dat we binnen de terugbetaalde analgetica bijna uitsluitend krachtige en matig krachtige 
opioïden zullen terugvinden.  De grafieken hieronder geven voor terugbetaalde analgetica de evoluties weer van de RIZIVuitgaven 
(CI – links) en van het aantal DDD (rechts). 
 

De evolutie van het verbruik (DDD) is veel « gladder » dan die van de RIZIVuitgaven.  Het verbruik neemt op zeer regelmatige wijze 
toe, met een tweevoudig verklaarbare « sprong » in 2008 : (1) de opname van de kleine risico’s van de zelfstandigen in de verplichte 
verzekering en zeker ook (2) de (gedeeltelijke) terugbetaling van paracetamol (in het geel) voor bepaalde patiënten met chronische 
pijnen.  Op basis van de gegevens van het eerste semester van 2012, voorzien we dit jaar 15 mio DDD, wat quasi neerkomt op een 
verviervoudiging van het aantal terugbetaalde paracetamol- DDD sinds 2008.  Het effect op de RIZIVuitgaven is veel beperkter, 
omdat in het begin de tussenkomst van de verzekering slechts 20% van de publiekprijs bedroeg en omdat de terugbetaling in 
categorie B (sinds 2010) slechts mogelijk is voor « goedkope » paracetamolverpakkingen.   
 
We zien ook dat de terugbetaalde migrainemiddelen slechts een kleine fractie uitmaken van de terugbetaalde analgetica, een fractie 
die kleiner is binnen het verbruik (DDD) dan binnen de uitgaven.  Terugbetaalde migrainemiddelen blijven dus relatief duur, zelfs na 
de komst van generieken van sumatriptan in 2009. 
 
De opioïden vertegenwoordigen op dit ogenblik (1ste semester 2012) 81% van de terugbetaalde DDD en 93% van de RIZIVuitgaven 
in de klasse N02.  We zien op de grafiek dat de weinig krachtige opioïden quasi verdwenen zijn uit de terugbetaalde geneesmiddelen.  
Anderzijds is er een zeer sterke toename van het verbruik van matig krachtige opioïden, gemiddeld 10% per jaar tijdens de 
voorgestelde periode.  In 1996 was het verbruik verdeeld in 2/3 tilidine (N02AX01) en 1/3 de tramadol (N02AX02).  Het verbruik van 
tilidine nam gemiddeld met 3% per jaar toe en vertegenwoordigt op dit ogenblik 24% van het verbruik van matig krachtige opioïden.  
Tramadol vertegenwoordigt 51%.  En Zaldiar®, een combinatie van tramadol en paracetamol (N02AX52) die in 2003 op de markt 
kwam, is op dit ogenblik goed voor 25% van de DDD binnen de matig krachtige opioïden.  De komst van generieken van tramadol in 
2004 en de verscherping van de referentietieterugbetaling in 2005 veroorzaakten een daling van de uitgaven in 2005 et 2006, 
uitgaven die sindsdien beheerst blijven ondanks het stijgend verbruik.  Ook bij de krachtige opioïden zien we een sterke groei, vooral 
na de komst van fentanyl (N02AB3) in september 1997.  Vandaag vertegenwoordigt fentanyl 2/3 van de DDD en 54% van de 
RIZIVuitgaven voor krachtige opioïden.  In maart 2003 werd oxycodone (N02AA05) terugbetaalbaar en in maart 2011 een associatie 
van oxycodone en naloxone (N02AA55).  Oxycodone, alleen of in combinatie, vertegenwoordigt nu 17% van de DDD en 22% van de 
uitgaven voor krachtige opioïden.  Verder vertegenwoordigen hydromorfon en morfine 8% van de DDD en 5% van de uitgaven, en 
staat buprenorfine voor 8% van de DDD en voor 19% van de uitgaven.  Tenslotte hebben we opgemerkt dat het vooral het verbruik 
van sterke opiöiden onder de vorm van pleisters (fentanyl of buprenorfine) is, dat stijgt. 
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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 tweede kwartaal 
van 2012, volledig. 
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