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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) 

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 11,7% 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 2.651,781 504,356 3.126,299 109,511 5.133,521 13,492 12,3% 12,206 11,1% 8,851 12,8% 9,617 8,8% 

2013/2012 -1,36% -1,92% -1,50% 0,07% 2,88% 2,11% 1,99% -0,87% -0,99% 9,62% 9,08% 8,24% 9,55% 

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%   

201207 209,182 39,425 246,510 8,393 396,680 0,966 11,5% 0,873 10,4% 0,591 11,4% 0,639 7,5% 

201208 206,104 38,736 242,733 8,309 396,399 0,940 11,3% 0,873 10,5% 0,601 11,6% 0,648 7,7% 

201209 209,300 40,933 247,653 8,744 398,077 0,985 11,2% 1,192 13,6% 0,640 12,1% 0,713 8,1% 

201210 244,562 50,688 291,567 10,693 457,451 1,179 11,0% 1,920 17,9% 0,756 12,3% 0,870 8,1% 

201211 222,492 43,084 262,937 9,324 418,986 1,144 12,2% 1,172 12,6% 0,778 12,2% 0,706 8,3% 

201212 219,047 41,293 258,013 9,036 410,898 1,158 12,8% 0,926 10,2% 0,768 12,4% 0,713 8,5% 

201301 228,995 43,821 270,393 9,501 438,186 1,173 12,3% 0,939 9,9% 0,830 12,7% 0,772 8,7% 

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% 

 

De grafiek hieronder geeft een beeld van de gegevens in de tabel hierboven, meer bepaald die van de linkerbovenhoek.  Wat onmiddellijk 
opvalt is dat het aantal DDD (in het rood) van jaar tot jaar toeneemt.  De gegevens voor dit jaar (lichter) zijn schattingen op basis van het 
eerste semester en zijn historisch gemiddelde in het jaartotaal.  Het is duidelijk dat het aantal DDD dit jaar de 5 miljard zal overschrijden.  
Het aantal verpakkingen (paars, ijk op de rechter verticale as) waar deze DDD in zitten is de jongste jaren vrij stabiel gebleven.  Na een 

stijging in 2008 en 2009, was er in 2010 een daling en 

sindsdien is er niet veel meer veranderd.  De totale kost 
(publiekprijs, geel op de grafiek) van de terugbetaalde 
geneesmiddelen heeft wat geschommeld in de loop van 
de voorgestelde periode, maar globaal gezien is de 
tendens toch neerwaarts: vorig jaar was het bedrag lager 
dan in 2008 en de huidige schattingen voorzien ook, dit 
jaar een daling.  De uitgaven van de patient (remgeld – 
CP – cost patient – blauw) is gedurende de voorgestelde 
periode voortdurend gedaald.  De grootste daling kenden 
we in 2010, op het ogenblik dat men het remgeld is gaan 
berekenen in functie van de prijs af fabriek in plaats van 
de publiekprijs.  De RIZIV uitgaven (CI – cost insurance – 
groen) zijn blijven stijgen tot in 2011.  De daling in 2012 
lijkt zicht voort te zetten in 2013.  We zien ook dat de 
som CI+CP groter is dan de PP, omdat de CI ook de 

specifieke honoraria van de apothekers bevat die geen 
deel uitmaken van de publiekprijs. 

http://www.ipheb.be/
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Veranderingen in de ATC hoofdklassen 

 
 

Deze taarten geven de verdeling weer van de therapeutische 

hoofdklassen gedurende de jongste 12 maanden (juli 2012 – juni 
2013).  Voor elke van de parameters zijn de 5 belangrijkste 
klassen weergegeven.  De klasse C staat op de eerste plaats voor 
elk van de parameters : ze vertegenwoordigt quasi 40% van de 
DDD en 22% van de RIZIV uitgaven, wat dus betekent dat 
geneesmiddelen van deze klasse relatief goedkoop zijn.  Ook de 
klassen A en N komen in alle vier de taarten voor.  De klasse J 
komt niet voor in de taart van de DDD, omdat geneesmiddelen 
van deze klasse meestal bedoeld zijn voor acute behandelingen 
en dus in kleinere verpakkingen voorkomen.  De klasse R behoort 
niet tot de klassen die het duurst zijn voor de ziekteverzekering.  
Tenslotte zijn er ook 2 klassen die maar in 1 taart voorkomen : de 
klassen L en B.  De klasse L bevat de duurste geneesmiddelen en 
komt enkel voor in de taart van de RIZIV uitgaven.  De klasse B 
bevat het enorm grote aantal goedkope DDD acetylsalicylzuur 

voor de cardiovasculaire preventie, die worden aangeboden in 
zeer grote verpakkingen.  De grafieken die volgen geven een 

beeld van de relatieve (blauwe kaders) en absolute (oranje rechthoeken) veranderingen voor alle ATC(1) klassen, veranderingen van de 
jongste 12 maanden in vergelijking met de vorige 12 maanden.  Zoals we eerder reeds opmerkten verandert dit type grafieken niet veel 
van maand tot maand.  De daling van de CI ligt vooral in de klassen C en N.  In voorbije ZOOMs hebben we die klassen 
geanalyseerd (ZOOM op de komst van de generieken voor atorvastatine in de publicatie van mei, ZOOM op de veranderingen in de klasse 
N in de publicatie van juni).  Een van de komende ZOOMs zal gewijd zijn aan de dalingen van het remgeld die we in bijna alle hoofdklassen 
vaststellen.  En terwijl de uitgaven dalen, zien we een stijging van het verbruik (aantal DDD) in alle ATC klassen, op de klasse G na (die de 
orale contraceptiva bevat).  Het globale verbruik heeft nu de 5 miljard DDD per jaar overschreden.  Het aantal verpakkingen neemt lichtjes 
toe, maar is toch vrij stabiel, met een toename in bepaalde klassen en een afname in andere klassen.  
 
In de ZOOM die volgt bekijken we van naderbij de klasse M, met anti-inflammatoire en anti-reumatische geneesmiddelen en de 
geneesmiddelen met invloed op de botstructuur en -mineralisatie.  In de grafieken zien we dat gedurende de jongste 12 maanden de RIIV 
uitgaven (CI) alsook het verbruik (DDD) lichtjes toenamen, terwijl het aantal verpakkingen (NB) stabiel bleef en het remgeld (CP) afnam. 

 

 

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 M 

De volgende taarten geven de verdeling weer binnen de klasse M (skeletspierstelsel) van de RIZIV uitgaven (CI), het remgeld (CP), het 
aantal DDD en het aantal verpakkingen (NB) in de periode juli 2011 – juni 2012 (1) en in de periode juli 2012 – juni 2013 (2). 
 

 
 
 
 
 
 

 
De eerste verdeling gebeurde op het niveau ATC(2), met 4 klassen.  De klasse M01 is de belangrijkste : in beide periodes vertegenwoordigt 

ze 81% van de verpakkingen en ongeveer 70% van het remgeld, terwijl haar 
aandeel in de RIZIV uitgaven en in het verbruik (DDD) lichtjes daalde.  De totale 
remgeldmassa van M verminderde met 9%.  En zelfs al groeide het aandeel van 
M01 in de CP lichtjes, daalde het remgeldbedrag van M01 met 8,6%.  De daling van 
het aandeel van de DDD komt dan weer wel overeen met een daling van het aantal, 

van 157,5 tot 156,1 mio DDD.  Hetzelfde geldt voor de CI die daalde van 53,5 tot 
52,0 mio euro.  De situatie van de spierrelaxantia en van de jichtmiddelen binnen 

het geheel van de klasse M is evenmin veel veranderd.  
 

M01 anti-inflammatoire en anti-reumatische middelen 

M03 spierrelaxantia 

M04 jichtmiddelen 

M05 middelen voor de behandeling van beenderziekten 

+3,0% +2,6% -9,0% -1,3% 
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De belangrijkste wijzigingen gebeurden binnen de klasse M05 van de geneesmiddelen voor de behandeling van beenderziekten, die in feite 

samenvalt met de klasse ATC(3) M05B van de geneesmiddelen met invloed op 
de botstructuur en -mineralisatie.  Ze zijn verdeeld over 3 ATC(4) klassen die in 
het blauw zijn voorgesteld in de taarten hierboven.  In vergelijking met de 12 
vorige maanden, zijn de aandelen van de bifosfonaten, alleen of in combinatie, 
gedaald : prijsdalingen (en dus daling van de uitgaven) na de komst van 

generieken van ibandroninezuur (M05BA06 – Bonviva®) en risedroninezuur (M05BA07 – Actonel®) en eveneens een daling van de 
volumes (DDD en aantal verpakkingen).  Gedurende de geanalyseerde periode is er ook een nieuw actief bestanddeel bij gekomen, 
denosumab (M05BX04 – Prolia® of Xgeva®).  Deze behandeling onder injecteerbare vorm, a ratio van 1 toediening per jaar, zorgt voor 
een groot aantal DDD voor zeer weinig verpakkingen.  En de impact op de uitgaven – vooral dan die van de ziekteverzekering – is 
proportioneel nog groter. 
 
De klasse M01 is in haar geheel lichtjes afgenomen in vergelijking met een jaar geleden.  Zoals we hierboven reeds opmerkten is deze 

daling wat het remgeld betreft wel vrij aanzienlijk.  Maar er waren ook wat 
verschuivingen binnen deze klasse.  Daarom zijn hieronder taarten toegevoegd met 
de verdeling van de klasse M01 (anti-inflammatoire en anti-reumatische 
geneesmiddelen) in haar ATC(4) deelklassen.  Voor alle parameters is er een daling 
van de aandelen van M01AB en M01AC, en een groei van die van de klassen M01AE 

en M01AX.  In de klassen waarvan het aandeel daalt zijn de belangrijkste moleculen 
diclofenac (M01AB05), aceclofenac (M01AB16), piroxicam (M01AC01) en meloxicam 
(M01AC06).  En in de klassen waarvan het aandeel stijgt zijn dat ibuprofen 

(M01AE01), naproxen (M01AE02) en nabumeton (M01AX01- Gambaran®).  De klasse M01AX bevat trouwens geen enkele andere 
specialiteit.  Het aandeel van de deelklasse van de coxibs met twee terugbetaalbare bestanddelen, celecoxib (M01AH01 – Celebrex®) en 
l’etoricoxib (M01AH06 – Arcoxia®) zijn stabiel gebleven, maar er is wel een verschuiving gebeurd van celecoxib naar etoricoxib. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vermits de klasse M01 ook heel wat niet terugbetaalbare geneesmiddelen bevat, willen we tenslotte toch nog de aandacht op vestigen dat 
de taarten hierboven enkel betrekking hebben op de terugbetaalde anti-inflammatoire en anti-reumatische geneesmiddelen. 
 

  

M05BA bifosfonaten 

M05BB bifosfonaten, combinatiepreparaten 

M05BX overige middelen met invloed op de mineralisatie 

M01AB azijnzuurderivaten en verwante stoffen 

M01AC oxicamderivaten 

M01AE propionzuurderivaten 

M01AH coxibs 

M01AX overige  

-2,3% -1,5% -0,9% -8,6% 
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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 twede kwartaal van 2013, volledig. 

  
  
  

  
  

  
  

  
  

D
D

D
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 a

a
n
ta

l 
v
e
rp

a
k
k
in

g
e
n
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
 r

e
m

g
e
ld

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
R

IZ
IV

-u
it
g
a
v
e
n
 


