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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 
(mio)  

CI  CP   PP  NB CIV 
NB        % 

CII  
NB        % 

INN  
NB       %(all) DDD  

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

2006 2.165,078 539,519 2.704,597 99,605 15,165 15,2% 3,481 3,5%   3.553,419 

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 

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 

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 

2010 2.718,092 537,871 3.237,375 111,366 13,635 12,2% 12,855 11,5% 6,605 5,9% 4.758,756 

201012 244,156 46,327 288,426 9,884 1,106 11,2% 1,267 12,8% 0,653 6,6% 420,275 

201101 226,433 43,258 267,811 9,187 0,990 10,8% 1,137 12,4% 0,643 7,0% 397,489 

201102 219,406 41,611 259,184 8,886 0,956 10,8% 1,088 12,2% 0,639 7,2% 381,226 

201103 242,960 45,702 286,667 9,752 1,042 10,7% 1,188 12,2% 0,695 7,1% 423,343 

201104 220,541 41,725 260,438 8,948 0,965 10,8% 1,097 12,3% 0,627 7,0% 392,122 

201105 241,431 45,428 284,865 9,723 1,066 11,0% 1,160 11,9% 0,681 7,0% 433,083 

201106 233,998 42,841 274,921 9,199 1,031 11,2% 1,096 11,9% 0,636 6,9% 412,922 

201107 212,953 38,706 249,902 8,317 0,953 11,5% 0,984 11,8% 0,568 6,8% 376,229 

201108 221,006 40,313 259,488 8,638 1,010 11,7% 1,014 11,7% 0,587 6,8% 392,909 

201109 234,632 44,928 277,152 9,566 1,436 15,0% 1,111 11,6% 0,677 7,1% 410,836 

201110 241,068 48,783 286,842 10,235 1,875 18,3% 1,186 11,6% 0,740 7,2% 419,376 

201111 232,692 44,142 274,553 9,469 1,289 13,6% 1,187 12,5% 0,696 7,4% 406,485 

estimation 
2011 2.774,933 524,149 3.272,875 111,744 12,269 12,1% 12,413 12,3% 7,175 7,1% 4.879,169 

2011/2010 
% growth 
estimation 

2,1% -2,6% 1,1% 0,3% -10,0%  -3,4%  8,6%  2,5% 

 
 
 
 
 

Deze grafiek laat zien hoe de gemiddelde verpakkingsomvang 
evolueerde, met betrekking tot de verdeling van de terugbetaalde 
geneesmiddelen zoals op p.4 van deze IPhEB Monthly.  De lichte 
stippellijn met de evolutie van de gemiddelde verpakkingsomvang 
in het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen (all) is in 
zekere zin de referentie, met daarboven, in het rood, de evolutie 
binnen de referentieterugbetaling (refpricing) en eronder, in het 
blauw, die er buiten (not refpricing).  Binnen de 
referentieterugbetaling zijn de verpakkingen dus gemiddeld groter 
dan erbuiten.   
 
Binnen de referentieterugbetaling is er het onderscheid tussen 
generieken en kopieën (generics, in het groen), goedkope 
originelen (cheap originals, lichtgroen) en de dure binnen de 
referentieterugbetaling (in het oranje), die noodzakelijkerwijs 
originelen zijn.  Deze laatste hebben een verpakkingsomvang die 
vergelijkbaar is met die van geneesmiddelen buiten de 
referentieterugbetaling.  Ze hebben hun prijspeil niet aangepast 
aan dat van de generieken, en ze hebben evenmin hun gamma 
uitgebreid met grotere verpakkingen.  Algemeen genomen zijn het  

 

immers generieken die in grotere verpakkingen zijn gekomen, en zoals deze grafiek klaarblijkelijk suggereert, hebben de generieken waarvan de prijs 
minstens is gedaald is tot op het niveau van de terugbetalingsbasis, ook grote verpakkingen toegevoegd aan hun gamma. 
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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 326  2,5%  10,0%  611  4,6%  12,6%  0,53 -2,0% 
B BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN 170  -5,4%  5,2%  378  6,6%  7,8%  0,45 -11,3% 
C HARTVAATSTELSEL 789  -1,6%  24,1%  1.951  1,5%  40,1%  0,40 -3,1% 
D DERMATOLOGISCHE PREPARATEN 38  3,6%  1,2%  26  1,0%  0,5%  1,49 2,6% 
G UROGENITAAL STELSEL EN GESLACHTSHORMONEN 65  -7,6%  2,0%  309  -2,5%  6,4%  0,21 -5,2% 

H SYSTEMISCHE HORMOONPREPARATEN, 
GESLACHTSHORMONEN UITGEZONDERD 92  5,0%  2,8%  165  2,3%  3,4%  0,56 2,7% 

J ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK 316  3,2%  9,7%  127  2,5%  2,6%  2,50 0,7% 
L CYTOSTATICA EN IMMUNOMODULERENDE MIDDELEN 382  4,5%  11,7%  49  4,3%  1,0%  7,78 0,3% 
M SKELETSPIERSTELSEL 123  -3,3%  3,8%  245  1,3%  5,0%  0,50 -4,6% 
N ZENUWSTELSEL 583  3,4%  17,8%  510  4,0%  10,5%  1,14 -0,6% 

P ANTIPARASITAIRE MIDDELEN, INSECTICIDEN EN 
INSECTENWERENDE MIDDELEN 2  12,2%  0,0%  2  4,6%  0,0%  0,76 7,3% 

R ADEMHALINGSSTELSEL 308  1,5%  9,4%  418  4,3%  8,6%  0,74 -2,7% 
S ZINTUIGLIJKE ORGANEN 50  10,1%  1,5%  74  0,1%  1,5%  0,68 10,0% 
V DIVERSE MIDDELEN 26  -2,2%  0,8%  2  1,9%  0,0%  15,80 -4,0% 

 

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

ZOOM op de antidepressiva   

De antidepressiva vormen een klasse geneesmiddelen die geregeld opduikt in de media, vaak gepaard gaand met eerder alarmistische berichten die 
doen vermoeden dat een steeds groter deel van de bevolking antidepressiva gebruikt.  Deze eerste grafieken situeren de jaarconsumptie van 
antidepressiva (gemeten in DDD), alsook de uitgaven van de ziekteverzekering die ermee overeen komen (CI –cost insurance) binnen het geheel van 
de terugbetaalde geneesmiddelen tijdens de periode 2001-2011. 
 

  
 
Als we kijken naar de linkergrafiek, dans zien we dat van 2001 tot 2004 het verbruik van terugbetaalde antidepressiva (N06A) sterker toenam dan het 
verbruik binnen het geheel van terugbetaalde geneesmiddelen.  Daarna, en tot in 2008, steeg het aantal DDD binnen de antidepressiva net zoals 
binnen het geheel.  En van dan af, van in 2009 is het verbruik van antidepressiva minder snel gaan stijgen dan het totale verbruik.  En als we dan 
kijken naar de rechtergrafiek, die van de uitgaven, dan zien we dat die voor de antidepressiva in 2011 ongeveer even hoog zijn als in 2001, terwijl de 
globale uitgaven van de verplichte verzekering voor terugbetaalde geneesmiddelen in de publiek officina’s met ongeveer een miljard euro zijn 
toegenomen, wat neerkomt op een toename van meer dan 50%.  
 
De beheersing van de uitgaven voor antidepressiva is het gevolg van de belangrijke penetratie van generieken binnen de antidepressiva.  Als we de 
informatie in de grafieken hieronder vergelijken met de informatie op pagina 4, dan kunnen we daaruit gemakkelijk afleiden dat het aantal generieke 
DDD binnen de antidepressiva (36% in 2011) relatief groter is dan binnen het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen (30,8% tijdens het 
vierde, onvolledige, kwartaal), en dat het aandeel van de generieken in de CI binnen de antidepressiva (25% in 2011) ongeveer even groot is als het 
aandeel van de generieken in de CI binnen het geheel, eind 2011.  Daaruit valt dan af te leiden dat generieke antidepressiva goedkoper zijn dan 
generieken in andere therapeutische klassen. 
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Hoe verdelen zich nu de generieken over de verschillende therapeutische deelklassen binnen de antidepressiva.  In de volgende grafieken proberen 
we dit te illustreren.  De evoluties van de aantallen DDD (links) en de uitgaven van de ziekteverzekering (rechts) voor originelen en generieken zijn 
hier opnieuw voorgesteld, maar dan per therapeutische deelklasse, volgens de legende die zich onder de grafieken bevindt.  
 

 
 
Tijdens de voorgestelde periode onderscheiden we vier deelklassen : niet-selectieve monoamine-heropnameremmers (N06AA, in het 
geel), selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI - selective serotonin reuptake inhibitors, N06AB, in het oranje), MAO-
remmers type A (N06AG, in het blauw, nauwelijks zichtbaar op de grafiek) en overige antidepressiva (N06AX, in het paars).   
 
In de klasse N06AA zijn er geen generieken.  De consumptie is beperkt en lijkt nog af te nemen.  Als de uitgaven de jongste jaren 
toenemen, dan is dat vooral omdat de meest voorkomende actieve substantie in deze klasse, amitriptyline (N06AA06 – Redomex®), 
in grotere dosissen wordt voorgeschreven. 
 
De klasse N06AG bevat generieken van moclobemide (N06AG02 – Aurorix®).  Maar geneesmiddelen van die klasse worden zo 
weinig voorgeschreven dat ze bijna niet te onderscheiden is op de grafieken . 
 
De belangrijkste klassen, zowel qua verbruik als qua uitgaven, zijn de SSRI en de overige antidepressiva.   

 
Van in 2001, het jaar waarin de referentieterugbetaling werd ingevoerd, waren er al generieke SSRI, namelijk generieken van fluoxetine (N06AB03 – 
Prozac®) en van fluvoxamine (N06AB08 – Floxyfral®), twee actieve bestanddelen die sindsdien aan belang hebben ingeboet.  In 2003 zijn er 
generieken gekomen van citalopram (N06AB04 – Cipramil®), en net op dat ogenblik verscheen ook es-citalopram (N06AB10 – Sipralexa®) waarvan 
er tot nu toe nog geen generieken zijn.  In de jaren daarna zijn er ook generieken gekomen van paroxetine (N06AB05 – Seroxat®) en van sertraline 
(N06AB06 – Serlain®).  In combinatie met de budgettaire maatregelen van 2005 en 2006, heeft dat geleid tot een forse daling van de uitgaven voor 
antidepressiva. 
 
Binnen de overige antidepressiva (N06AX) zijn er geleidelijk generieken gekomen voor de oudste moleculen van deze klasse : in 2003 voor trazodon 
(N06AX05 – Trazolan®), in 2005 voor mirtazapine (N06AX11 – Remergon®) en eind 2008 voor venlafaxine (N06AX16 – Efexor®).  Het effect van de 
komst van generieken van venlafaxine is duidelijk zichtbaar op de grafieken.  Maar gedurende de voorgestelde periode, zijn er ook nieuwe « overige 
antidepressiva » verschenen.  De belangrijkste daarvan zijn buproprion (N06AX12 – Wellbutrin®, met als hoofdindicatie tabakontwenning), reboxetine 
(N06AX18 – Edronax®) en duloxetine (N06AX21 – Cymbalta®), en het effect daarvan is vooral zichtbaar op de kostengrafiek.  



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

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 vierde kwartaal van 2011, met de gegevens van zijn eerste twee maanden (oktober 
en november 2011). 
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