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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 
(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 2.718,064 537,871 3.237,375 111,366 13,635 12,2% 12,855 11,5% 6,605 5,9% 4.758,756 

201011 224,426 43,650 265,901 9,173 1,266 13,8% 1,091 11,9% 0,592 6,5% 389,875 
201012 244,156 46,327 288,426 9,884 1,106 11,2% 1,267 12,8% 0,653 6,6% 420,274 
201101 226,433 43,258 267,811 9,187 0,990 10,8% 1,137 12,4% 0,643 7,0% 397,488 
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% 423,342 
201104 220,541 41,725 260,438 8,948 0,965 10,8% 1,097 12,3% 0,627 7,0% 392,119 

201105 241,431 45,428 284,865 9,723 1,066 11,0% 1,160 11,9% 0,681 7,0% 432,993 
201106 233,997 42,841 274,920 9,199 1,031 11,2% 1,096 11,9% 0,636 6,9% 412,751 
201107 212,946 38,704 249,894 8,317 0,953 11,5% 0,984 11,8% 0,568 6,8% 376,140 
201108 221,000 40,311 259,479 8,638 1,010 11,7% 1,014 11,7% 0,587 6,8% 392,853 
201109 234,623 44,926 277,142 9,565 1,436 15,0% 1,111 11,6% 0,676 7,1% 410,794 
201110 241,055 48,781 286,827 10,234 1,875 18,3% 1,186 11,6% 0,740 7,2% 419,345 

estimation 
2011 2.768,289 521,370 3.264,981 111,365 13,520 12,2% 13,940 12,5% 7,959 7,2% 4.869,853 

2011/2010 
% growth 
estimation 

1,8% -3,1% 0,9% 0,0% -0,8%  8,4%  20,5%  2,3% 

 

De grafieken hieronder geven de evolutie weer van de gemiddelde kost per verpakking, voor het RIZIV (CI/NB) en voor de patiënt (CP/NB), binnen 
het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen (in het rood), binnen de referentieterugbetaling (refpricing) of erbuiten (not refpricing).  De schaal 
is zo gekozen dat 1 euro voor de patiënt overeenstemt met 5 euro voor het RIZIV.   
 

Zoals te verwachten 
blijkt duidelijk dat voor 
het RIZIV (linkergrafiek), 
vooral de verpakkingen 
buiten de referentie-
terugbetaling steeds 
duurder worden, zelfs al 
stabiliseert de situatie 
zich in 2011. En het is 
dank zij de toename van 
het volume binnen de 
referentieterugbetaling 
(cf. p.4) dat de 
gemiddelde CI/NB (in het 
rood) maar beperkt 
toeneemt.  
 

Voor de patiënt (rechtergrafiek), zijn de verschillen in de gemiddelde kost tussen de gemiddelde kost van verpakkingen binnen of buiten de 
referentieterugbetaling veel kleiner.  Maar het is wel duidelijk dat de gemiddelde CP/NB de jongste jaren gedaald is, en dat deze daling groter is 
binnen de referentieterugbetaling dan erbuiten.  Dat kan ondermeer worden verklaard  door het feit dat in 2004 bijna alle geneesmiddelen die 
terugbetaalbaar zijn in categorie A zich buiten de referentieterugbetaling bevonden, en dat sindsdien een aantal daarvan (ondermeer geneesmiddelen 
voor de behandeling van diabetes of van epilepsie) in de referentieterugbetaling zijn opgenomen.  
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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 325   2,3%   10,0%   608   4,8%   12,5%   0,53 -2,4% 
B BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN 169   -6,8%   5,2%   376   7,0%   7,8%   0,45 -12,8% 
C HARTVAATSTELSEL 788   -1,6%   24,2%   1.946   1,9%   40,1%   0,40 -3,4% 
D DERMATOLOGISCHE PREPARATEN 38   4,8%   1,2%   26   1,1%   0,5%   1,49 3,7% 
G UROGENITAAL STELSEL EN GESLACHTSHORMONEN 65   -7,2%   2,0%   310   -1,9%   6,4%   0,21 -5,4% 

H SYSTEMISCHE HORMOONPREPARATEN, 
GESLACHTSHORMONEN UITGEZONDERD 92   6,1%   2,8%   164   2,0%   3,4%   0,56 4,1% 

J ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK 314   2,8%   9,6%   126   1,7%   2,6%   2,49 1,1% 
L CYTOSTATICA EN IMMUNOMODULERENDE MIDDELEN 382   5,4%   11,7%   49   4,6%   1,0%   7,80 0,7% 
M SKELETSPIERSTELSEL 123   -2,8%   3,8%   245   1,5%   5,0%   0,50 -4,3% 
N ZENUWSTELSEL 581   3,5%   17,8%   507   4,2%   10,5%   1,15 -0,7% 

P ANTIPARASITAIRE MIDDELEN, INSECTICIDEN EN 
INSECTENWERENDE MIDDELEN 2   14,5%   0,0%   2   4,6%   0,0%   0,76 9,5% 

R ADEMHALINGSSTELSEL 306   0,6%   9,4%   415   3,6%   8,5%   0,74 -2,9% 
S ZINTUIGLIJKE ORGANEN 50   11,7%   1,5%   74   0,8%   1,5%   0,68 10,8% 
V DIVERSE MIDDELEN 26   -2,2%   0,8%   2   2,4%   0,0%   15,83 -4,5% 

 

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

ZOOM op de anti-epileptica 
De klasse N03 van de anti-epileptica maakt deel uit van de klasse N van de geneesmiddelen voor de behandeling van aandoeningen 
van het zenuwstelsel.  De eerste twee grafieken vergelijken de evolutie vanaf 2001 van het verbruik, gemeten in DDD, (links) en de 
corresponderende RIZIVuitgaven (CI – rechts) voor de anti-epileptica (N03), voor alle terugbetaalde geneesmiddelen van de klasse 

N, en voor het geheel van de 
terugbetaalde geneesmiddelen (all).    
Het verbruik van anti-epileptica 
verloopt ongeveer zoals dat van het 
geheel.  Dat komt overeen met een 
groei van 70% over 11 jaar, wat 
neerkomt een gemiddelde jaargroei 
van iets meer dan 5%.  Binnen de 
klasse N bedraagt de groei van het 
verbruik over de hele periode 84%  
 

wat overeenkomt met een gemiddelde jaargroei van 6,3%.  Voor de uitgaven van de ziekteverzekering is de situatie anders.  In het 
geheel van de geneesmiddelen is de groei van de uitgaven kleiner dan die van het verbruik : de uitgaven stegen met 53% over 11 
wat neerkomt op een jaargemiddelde van 4,4%, terwijl het verbruik met 67% toenam, hetzij een gemiddelde jaargroei van 5,2%.  
Op de grafieken is ook het effect van de strenge maatregelen in 2005 en 2006 duidelijk te zien en merken we dat de uitgaven 
stabiliseren vanaf 2009.  Binnen de klasse N is de groei van de uitgaven ongeveer zoals die van het verbruik.  Maar in de deelklasse 
van de anti-epileptica, zien we de uitgaven vanaf 2007 de pan uitswingen met een gemiddelde jaargroei van12%. 

 
In de klasse N03 van de anti-epileptica onderscheiden we op het niveau ATC(4) de 6 
klassen in de tabel hiernaast. 
 
De grafieken op de volgende bladzijde laten zien hoe het verbruik en de uitgaven binnen 
deze klassen evolueerden.  Aan de staafdiagrammen die de evolutie weergeven zijn 
taartdiagrammen toegevoegd met de verdelingen per deelklasse in 2001 en 2001. 
 
 

  

barbiturates and derivatives

hydantoin derivatives

succinimide derivatives

carboxamide derivatives

fatty acid derivatives

other antiepileptics

N03AA
N03AB
N03AD
N03AF
N03AG
N03AX
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De klasse N03AD is verwaarloosbaar.  Ze bevat één enkel actief bestanddeel ethosuximide (Zarontin®), een anti-epileptisch 
geneesmiddel dat nooit de eerste keuze is bij de behandeling van epilepsie.  
 

In vergelijking met de andere anti-epileptische geneesmiddelen worden die van de klassen N03AA en N03AB steeds minder vaak 
voorgeschreven.  Het gaat om fenobarbital (N03AA02 – Epipropane®), primidon (N03AA03 – Mysoline®), fenytoine (N03AB02 – 
Diphantoine®) en combinatiepreparaten met fenytoine (N03AB52 – Mathoine® (tot in 2007) en Vethoine®). 

 

Binnen N03AF is het verbruik slechts licht gedaald, en nochtans is  het aandeel van het verbruik binnen N03 wel gehalveerd.  Deze 
klasse bevat carbamazepine (N03AF01 – Tegetrol® en generieken) en oxcarbazepine (N03AF02 – Trileptal® en generieken).  
Carbamazepine kan ook worden voorgeschreven bij andere indicaties dan epilepsie : neuropathische en andere chronische pijn, 
stemmingsstoornissen en trigeminusnevralgie.  Voor deze indicaties gebeurt de terugbetaling in categorie B, terwijl de terugbetaling 
voor de behandeling van epilepsie gebeurt in categorie A. 
 

Binnen N03GA blijft het verbruik vrij constant.  De stijging in 2008 correspondeert met de opname van de kleine risico’s van de 
zelfstandigen in de verplichte verzekering.  Deze klasse bevat valproinezuur (N03AG1 – Depakine®) en dit bestanddeel 
vertegenwoordigt quasi het gehele verbruik en de totaliteit van de uitgaven in N03AG, en verder ook vigabatrine (N03AG04 – 
Sabril®) en tiagabine (N03AG06 – Gabitril®) die add-on geneesmiddelen zijn bij de behandeling van epilepsie.  
 

De grote wijzigingen binnen de anti-epileptica situeren zich binnen de klasse N03AX van de « overige anti-epileptica» met de 
volgende actieve bestanddelen : lamotrigine (N03AX09 – Lamictal® en generieken, Lambipol®), felbamaat (N03AX10 – Tamoxa®), 
topiramaat (N03AX11 – Topamax® en generieken), gabapentine (N03AX12 – Neurontin® en generieken), feneturide (N03AX13 – 
Laburide®), levetiracetam (N03AX14 – Keppra®), pregabaline (N03AX16 – Lyrica®) en lacosamide (N03AX18 – Vimpat®).  Onder 
deze bestanddelen die allemaal terugbetaalbaar zijn in categorie A voor de behandeling van epilepsie, zijn er die ook terugbetaalbaar 
zijn in categorie B voor andere indicaties : de specialiteit Lambipol® (N03AX09) voor de preventie van depressieve episoden bij 
bipolaire stoornissen, topiramaat (N03AX11) voor de profylactische behandeling van migraine, alsook gabapentine (N03AX12) en 
pregabaline (N03AX16) bij neuropatische en andere chronische pijn.  De grafieken hieronder geven de evolutie weer van het verbruik 
en de uitgaven voor de actieve bestanddelen die in 2 categorieën terugbetaalbaar zijn ( terugbetaling in B ingekaderd ).  We zien dat 

het vooral de andere indicaties zijn van pregabaline (N03AX16 – Lyrica®), andere dan epilepsie, die aan de oorsprong liggen van de 
stijging van het verbruik en ook van de uitgaven, zelfs met een lager terugbetalingstarief.  We zien ook dat sinds de komst van 
generieken in 2010 de uitgaven voor topiramaat (N03AX11 – Topamax® en generieken), gedaald zijn. 
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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 2011, met de gegevens van zijn eerste maand (oktober 2011). 
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