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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 (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 2.714,380 518,609 3.203,438 110,184 5.026,391 13,067 11,7% 13,873 12,4% 8,152 11,8% 8,966 8,0% 

2012/2011 -1,42% -0,69% -1,41% 0,70% 3,07% -3,81%   1,09%   14,31%   13,00%   

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

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% 

201208 206,104 38,736 242,733 8,309 396,399 0,940 11,2% 0,894 10,7% 0,601 11,6% 0,648 7,7% 

201209 209,300 40,933 247,653 8,744 398,077 0,985 11,2% 1,212 13,8% 0,640 12,1% 0,713 8,1% 

201210 244,562 50,688 291,567 10,693 457,451 1,178 11,0% 1,936 18,1% 0,756 12,3% 0,870 8,1% 

201211 222,492 43,084 262,937 9,324 418,986 1,141 12,2% 1,184 12,7% 0,778 12,2% 0,706 8,3% 

 
We hebben reeds dikwijls gekeken naar de evolutie van de gemiddelde verpakkingsomvang, 
uitgedrukt in DDD per verpakking.  Als we vandaag nog eens een grafische voorstelling maken van 
de evolutie van de gemiddelde verpakkingsomvang per lopend jaar vanaf 2008, dan zien we dat die 
blijft stijgen.  In de tweede grafiek zien we in welke therapeutische hoofdklassen de verpakkingen 
zich bevinden die het gemiddelde doen stijgen.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Het gaat dan vooral om de klassen 
 G, met de orale contraceptiva, waar het effect van de komst van 

jaarverpakkingen duidelijk zichtbaar is ; 

 C, met de chronische behandeling van hypertensie en 

hyperlipidemie en 

 B, waar het effect op de verpakkingsomvang vooral het gevolg is 

van de terugbetaling van acetylsalicylzuur sinds eind 2008.   

Tenslotte zien we ook dat ook  in de klasse A, met de 
maagzuurremmers (A02) en de antidiabetica (A10), de gemiddelde 
verpakkingsomvang groter is dan binnen het geheel van de 
geneesmiddelen. 

http://www.ipheb.be/


- 2 – IPhEB asbl– Rue Archimède 11 – 1000 Bruxelles – info@ipheb.be – www.ipheb.be – 
Tel +32 2 285 42 26  -  Fax +32 2 285 42 25    -    février 2013 

ATC - hoofdklassen 

De linkergrafieken hierboven geven de verdeling weer over de therapeutische 
hoofdklassen van de aantallen DDD en van de RIZIVuitgaven (CI – cost 
insurance), in percent (ijk onderaan) en in waarde (ijk bovenaan), voor de 12 
meest recente maanden waarvan de gegevens beschikbaar zijn, december 2011 
tot november 2012. 
 

We kunnen zien dat 10% van de DDD overeenkomt met iets meer dan 500 mio 
DDD en dat 10%van de CI correspondeert met een bedrag van € 270 mio.  De 
klasse C is de talrijkste, met bijna 40% van alle DDD.  Ze is ook de duurste maar 
haar aandeel in de CI bedraagt « slechts » 23% : een DDD van de klasse C is 
dus relatief goedkoop.  Gezien het belang van de klasse C in de  DDD, is het 
aandeel van de andere klasse noodzakelijkerwijs beperkter :  de klassen A, N, R 
en B vertegenwoordigen respectievelijk 13%, 10,5%, 9% en 8% van de DDD en 
voor de andere klassen is het nog minder.  Zoals voor de DDD, komt de klasse 
N, met 17%, ook in de CI op de tweede plaats.  Daarna volgt de klasse L met 
14% van de uitgaven (en slechts een beperkt aandeel in de DDD), en de klassen 
A en J die elk goed zijn voor 10% van de  CI (maar zeer verschillende aandelen 
hebben binnen de DDD). 
 

In de rechtergrafieken wordt de huidige situatie vergeleken met die van de 12 
maanden ervoor (december 2010 tot november 2011), met zowel relatieve 

wijzigingen (percenten – blauw kader – ijk onderaan) als absolute (oranje – ijk bovenaan).  We stellen belangrijke dalingen vast van de 
RIZIVuitgaven in de klassen C (- € 32 mio) en N (- € 20 mio), maar ze zijn relatief niet zo belangrijk, minder dan de 5%.  De dalingen in de 
klassen G (-6,4%), S (-8,7%) en V (-25%) zijn relatief belangrijker, maar het gaat niet om grote bedragen.  De CI stijgt in de klassen B (+ 
€ 10,7 mio) en J (+ € 4,7 mio), wat overeenkomt met stijgingen van de uitgaven met 6,4% (B) en 1,8% (J).  
 

In alle therapeutische hoofdklassen neemt het aantal DDD toe, behalve in de klassen G (contraceptiva), S (Terra Cortril®) en V (zuurstof).  
De belangrijkste toenames, althans in aantal, treffen we aan in de klassen A, B, en C. In A neemt het aantal DDD toe binnen de 
maagzuurremmers (A02, +22 mio DDD, +7%) en binnen de antidiabetica (A10, +10 mio DDD, +4%).  In de klasse B, zien we dat alleen al 
voor de specialiteit Asaflow®, 168x80mg het aantal DDD met 23 mio (+9%)  toenam.  In de klasse  C nam het aantal DDD vooral toe in 
de klassen C09 (middelen aangrijpend op het renine-angiotensinesysteem) en C10 (hypolipemiërende middelen), maar tezelfdertijd 
verminderden de uitgaven in C door de komst van generieken voor sartanen en atorvastatine.  In de klassen H, J, L, M, N, en  R steeg het 
aantal  DDD met ongeveer 4% zonder dat we deze stijgingen ondubbelzinnig kunnen lokaliseren, tenzij voor de klasse  N, waar we 
ondermeer een stijging zien van 10% (+ 6,5 mio DDD) binnen de analgetica (N02).  
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ZOOM op de bloedstollingsfactoren 
Bloedstollingsfactoren zijn geïndiceerd bij bloedingen ten gevolge van een gebrek aan deze factoren. Ze worden bereid uit humaan plasma 
(plasmaderivaten) of geproduceerd door middel van recombinanttechnologie.  
 

Binnen het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen afgeleverd in de publieke officina’s neemt deze klasse een zeer beperkt aandeel 
in van het volume : in de loop van de jongste 12 maanden (december 2011 tot november 2012) vertegenwoordigde ze ruwweg 50.000 
verpakkingen (0,045% van het geheel) en ongeveer 127.000 DDD (0.003% van het geheel), maar wel 58 miljoen euro in de RIZIV-
uitgaven (2,167% van het totaal).  Daarom is het niet te verwonderen dat ze binnen de 305 therapeutische klassen op het niveau ATC(4) 
binnen de Ifstatdata, op de 7ième plaats staat en dus voorkomt in de TOP10 van de uitgaven, met veruit de hoogste RIZIVkost per DDD. 
 

ATC(4) Benaming DDD CI ↓  CI/DDD 

C10AA HMG-CoA reductaseremmers (statines) 455.943.270 207.989.810 0,4562 

L04AB tumornecrosefactor-alfa (tnf-alfa) remmers 4.927.167 191.763.557 38,9196 

R03AK sympathicomimetica met andere midd. voor obstruct. luchtwegaandoeningen 99.046.169 102.188.663 1,0317 

A02BC protonpompinhibitoren 314.702.245 101.162.870 0,3215 

N06AX overige antidepressiva 102.590.745 63.677.297 0,6207 

N06AB selectieve serotonine-heropnameremmers 162.488.302 63.385.972 0,3901 

B02BD bmoedstollingsfactoren 126.743 58.483.208 461,4315 

N03AX overige anti-epileptica 25.609.832 57.470.276 2,2441 

L03AB interferonen 3.225.905 52.262.834 16,2010 

N05AX overige antipsychotica (neuroleptica) 15.873.685 51.955.706 3,2731 
 

Omwille van dit belang in de uitgaven, en de hoge kost van een 
DDD, is het zeker van belang om eens te kijken naar de evolutie 
van deze klasse.  In de gegevens zijn er vier ATC-codes voor de 
bloedstollingsfactoren die in de publieke officina’s worden 
afgeleverd.  De ATC-code B02BD02 is die van bloedstollingsfactor 
VIII (antihemofiliefactor A).  Hij kan worden bereid uit humaan 

plasma (Factane®), maar hij komt vaker voor in biosynthetische vorm (Recombinate®, Kogenate®, Refacto®, Helixate®, Advate®).  De 
ATC-code B02BD04 is die van bloedstollingsfactor IX (antihemofiliefactor B) bereid uit humaan plasma.  De producten met von Willebrand 
factor en bloedstollingsfactor VIII (B02BD06) zijn eveneens producten die worden bereid uit humaan plasma. De nonacog alfa (B02BD09) 
is de recombinante bloedstollingsfactor IX die in de gegevens aanwezig is onder de naam BeneFIX®.  
 

Hemofilie (ook wel bloederziekte genoemd) is een erfelijke stoornis in de bloedstolling. Er zijn twee typen hemofilie. Bij hemofilie A heeft 
de patiënt onvoldoende factor VIII.  Wanneer er te weinig factor IX is, spreken we van hemofilie B. Hemofilie komt vrijwel uitsluitend voor 
bij mannen omdat de productie van de factoren VIII en IX wordt geregeld door een gen op het X-chromosoom. Hemofilie is een tamelijk 
zeldzame ziekte : ongeveer 1 op de 10.000 mensen heeft hemofilie. Hemofilie A komt het meest voor (80%).  We kunnen er dus van 
uitgaan dat er in België iets meer dan 1000 hemofiliepatiënten zijn, waarvan er ongeveer 800 lijden aan hemofilie A. 
 

De von Willebrandfactor is een stollingseiwit dat betrokken is bij bloedstolling en vervult meerdere rollen, waaronder die van het transport 
van bloedstollingsfactor VIII.  Kwalitatieve of kwantitatieve deficiëntie van de von Willebrandfactor is een van de meest voorkomende 
aangeboren bloedstollingsstoornissen (wereldwijde prevalentie 1%) en treft zowel mannen als vrouwen.  De behandeling is afhankelijk van 
het type en de ernst van de bloedingen en slechts in een zeer beperkt aantal gevallen wordt een beroep gedaan op concentraten van de 

von Willebrand factor met bloedstollingsfactor VIII. 
 

In de grafieken die volgen hebben we links de evolutie van de DDD voorgesteld, per ATC en naargelang het gaat om biosynthetische 
producten (geproduceerd door middel van recombinatietechnologie) of producten bereid uit humaan plasma.  Rechts ervan zijn de 
corresponderende RIZIVuitgaven voorgesteld.  Vermits deze producten worden terugbetaald in categorie A, dekt het RIZIV de totale kost. 
 

We zien een opvallende toename van het aantal DDD, en dus ook van de uitgaven.  Vermits de indicaties eenduidig zijn en de prevalentie 
stabiel is, kan deze toename niet anders worden verklaard dan door verschuivingen.  De producten bereid uit humaan plasma komen quasi 
uitsluitend van het CAF (Centrale Afdeling voor Fractionering van het Rode Kruis ), en worden in een aantal gevallen rechtstreeks aan de 
patiënten bezorgd.  Deze producten kunnen, zoals trouwens de ook de biosynthetische producten, eveneens in hospitaalapotheken worden 
afgeleverd.   Wat de gegevens laten zien, is dat, sinds 2001, het aantal DDD dat in publieke officina’s wordt afgeleverd meer dan 
verdrievoudigde.  En de uitgaven hebben dezelfde evolutie gevolgd na een sterkere groei in 2002, ten gevolge van de prijsstijging van 
Recombinate® en de komst van nieuwe, duurdere, presentaties van Kogenate® en Helixate®.  Wat we spijtig genoeg niet kunnen 
afleiden uit de gegevens, is de evolutie van het verbruik en de uitgaven voor de behandeling van hemofilie buiten de publieke officina’s.  
 

De verschillend gekleurde staafjes stellen de verschillende stollingsfactoren voor, onderverdeeld naargelang het gaat om producten bereid 
uit humaan plasma (aangeduid met de letter « H » en ingekaderd) of biosynthetische producten (aangeduid met « B »).  De groene lijnen 
corresponderen met de totalen, donkergroen voor het geheel van de stollingsfactoren, en fluogroen voor de biosynthetische producten.   
 

Op de grafieken is duidelijk te zien dat de producten bereid uit humaan plasma maar een zeer kleine fractie vertegenwoordigen van de 
bloedstollingsfactoren die in de publieke officina’s worden afgeleverd.  Maar we zien toch een verhoging van de hoeveelheid factor VIII 
bereid uit humaan plasma (B02BD02H) vanaf 2008.  Toen besliste het Rode Kruis Vlaanderen om Factane®, de bloedstollingsfacor VIII 
van het CAF, van dan af af te leveren via de publiek officina’s en niet meer rechtstreeks te bezorgen bij de patiënten.  Laat deze 

B02BD02 bloedstollingsfactor VIII (antihemofiliefactor A) 

B02BD04 bloedstollingsfactor IX (antihemofiliefactor B) 

B02BD06 von Willebrand factor met bloedstollingsfactor VIII 

B02BD09 nonacog alfa (bloedstollingsfactor IX – recombinant) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Erfelijke_aandoening
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedstolling
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stollingseiwit&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedstolling
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“anekdote” duidelijk maken dat de aflevering van deze producten in de publiek officina’s ook afhangt van factoren die niet rechtstreeks 
verbonden zijn met de evolutie van het verbruik.  
 

 
 

De volgende grafieken laten ook de evolutie zien van het aantal DDD (links) en van de uitgaven (rechts), maar deze keer per 
stollingsfactor, en in percent. 
 

 
 

De factor von Willebrand (in associatie met factor VIII), is quasi onzichtbaar op de grafiek van de DDD, maar hij verschijnt wel in de 
rechtergrafiek, die van de uitgaven, wat dus betekent dat hij relatief duurder is dan de factoren VIII en IX.  
 

Volgens de zeer algemene, hierboven aangehaalde, prevalentiegegevens heeft 20% van de hemofiliepatiënten factor IX (hemofilie B) nodig 
en 80% factor VIII (hemofilie A).  Het is duidelijk dat in de afleveringen in de publiek officina’s de proportie factor IX lager is, en dat er 
geen duidelijke trend is : de proportie varieert tussen 5% (in 2003) en 13% (in 2011).  Het aandeel van factor IX in de uitgaven is nog 
kleiner.  Dat betekent dat hij minder duur is dan factor VIII, wat wordt bevestigd in de grafieken hieronder met de prijs per DDD. 
 

 
 

De prijs van de factoren VIII en IX evolueren rond de huidige gemiddelde prijs per DDD van € 461,4315, in de tabel aan het begin van 
deze ZOOM.  De gemiddelde prijs van de von Willebrand factor (in associatie met factor VIII) is veel hoger, en de extreem hoge prijzen in 
de grafiek komen door de aflevering van het product Wilate®, dat veel duurder is dan Haemate®, tot eind 2009 de enige von Willebrand 
factor (in associatie met factor VIII) afgeleverd in de publieke apotheken.  
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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 vierde kwartaal 
van 2012, onvolledig. 
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