
- 1 – IFEB vzw– Archimedestraat 11 – 1000 Brussel – info@ifeb.be – www.ifeb.be – 
Tel +32 2 285 42 26  -  Fax +32 2 285 42 25    -    januari 2013 

«IPhEB-Monthly» Oktober 2012 (publicatie januari 2013) 
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 2.715,847 517,935 3.204,107 109,818 5.017,741 13,013 11,7% 14,043 12,6% 8,171 11,9% 8,988 8,1% 

2012/2011 -1,37% -0,82% -1,39% 0,37% 2,90% -4,21%   2,34%   14,58%   13,28%   

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

201111 231,274 44,103 272,958 9,276 407,310 1,199 12,7% 1,288 13,6% 0,622 10,8% 0,696 7,4% 

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% 

 
Vermits de maatregelen met betrekking tot de antibiotica en de antimycotica nu toch al enkele maanden van kracht zijn, proberen we eens te zien in 
hoever de effecten ervan stilaan zichtbaar worden.  Deze 3 grafiekjes geven, vanaf januari 2010, de maandgegevens weer van het volume (millions 
(packs)), links, van de RIZIV uitgaven (millions (euros – CI)), in het midden, en van de gemiddelde RIZIV kost per verpakking (CI/NB), rechts.  Uit 
deze laatste grafiek blijkt duidelijk een daling van de kost per verpakking.  Maar omdat in de meeste maanden het aantal verpakkingen (links) in 2012 
hoger ligt dan in 2011 of in 2010, is het effect van de daling van de prijs per verpakking op het geheel van de RIZIV uitgaven niet zeer spectaculair.  
Maar we zien toch dat, van april tot september, de uitgaven in 2012 lager zijn dan die van de corresponderende maanden in de twee vorige jaren.  In 
de maand oktober vallen de uitgaven voor de drie voorgestelde jaren samen, ook al is het aantal verpakkingen in oktober 2012 hoger dan in oktober 
van de vorige jaren. 
 

Hoe moeten nu in feite de maatregelen worden geëvalueerd ?  De uitgaven in 2012 vergelijken met die in de vorige jaren ?  Of de werkelijke uitgaven 
in 2012 vergelijken met wat ze zouden zijn geweest zonder de prijsdalingen ?  
 

 

 

  

http://www.ipheb.be/
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 ATC - hoofdklassen 

 
De linkergrafieken hierboven geven de verdeling weer van de uitgaven over de 
therapeutische hoofdklassen, bovenaan die van het RIZIV (CI – cost insurance) en 
onderaan die van de patiënten (CP – cost patient), in percenten (ijk onderaan) en in 
waarde (ijk bovenaan), voor de twaalf meest recente maanden waarvoor de 
gegevens beschikbaar zijn, m.a.w.van november 2011 tot oktober 2012. 
 

We kunnen dus aflezen dat 10% van de CI overeenkomt met 272 miljoen euro, 
terwijl 10% van de CP met 52 miljoen euro correspondeert.  Met 23% van de CI en 
28% van de CP is de klasse C duidelijk de belangrijkste uitgavenpost.  De klassen C, 
N, en R wegen het zwaarst door in de CP : ze vertegenwoordigen samen 63% van 
de uitgaven van de patiënten, terwijl ze in de RIZIV uitgaven slechts 48% 
vertegenwoordigen.  Anderzijds vertegenwoordigt de klasse L 14% van de CI, daar 
waar ze minder dan 1 procent van de remgelden vertegenwoordigt. 
 

De rechtergrafieken vergelijken de meest recente 12 maanden met de 12 maanden 
ervoor (november 2010 tot oktober 2011), en geven zowel de relatieve 
veranderingen weer (percentages – blauw omkaderd – ijk onderaan) als de 
veranderingen in bedragen (oranje – ijk bovenaan).  We zien belangrijke dalingen 
van de RIZIV uitgaven binnen de klassen C (-24 miljoen euro) en N (-14 miljoen 
euro), die echter relatief gezien minder belangrijk zijn en binnen deze klassen 
dalingen van minder dan 5% voorstellen.  In de klassen G (-6,5%), S (-7,5%) en V 
(-19%) zijn de dalingen dan wel relatief belangrijker, maar ze stellen geen grote 

bedragen voor.  De CI stijgt in de klassen B (+9,5 miljoen) en J (+6,5 miljoen), wat overeenkomt met een stijging van de uitgaven met 6% (B) of 
2,5% (J).  In de klasse B stijgen vooral de uitgaven voor de bloedstollingsfactoren (B02BD - Helixate®, Advate®, Kogenate®), de uitgaven binnen de 
heparinegroep (B01AB), en die voor de nieuwe antithrombotica Xarelto® en Pradaxa®.  Binnen de klasse J situeert de stijging van de uitgaven zich 
binnen de direct werkende antivirale middelen (vooral proteaseremmers (J05AE) en de combinatiepreparaten van antivirale middelen voor de 
behandeling van HIV-infecties (J05AR). 
 

De patiëntenuitgaven dan, die dalen het sterkst binnen de klassen G (daling van het volume orale contraceptiva terugbetaalbaar in categorie Cx) en J 
(vermindering van het volume HPV vaccins) en ze nemen het sterkst toe in de klasse R (combinaties met formoterol – Symbicort® et Inuvair® ; 
budesonide met vooral een toename van de CP voor de specialiteit Pulmicort® ; indacatérol – Onbrez®).  Er zijn ook zichtbare stijgingen in de 
klassen N, L, en B.  In de klasse L is de stijging vooral relatief belangrijk omdat de geneesmiddelen van de klasse L meestal volledig terugbetaald 
worden.  De stijging hier komt vooral door de opname als “dure” specialiteiten in de referentieterugbetaling, op 1 april 2012, van de specialiteiten 
Lucrin® (L02AE02 – leuproreline) en Imuran® (L04AX01 – azathioprine).   

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 komst van generieken van sartanen 
In maart 2010 werden de eerste terugbetaalde generieken van losartan afgeleverd in de publieke officina’s.  Sindsdien werden ook andere sartanen 
en hun associaties met diuretica gegenerikeerd : valsartan in november 2011, candesartan in mei 2012 en irbesartan in september 2012.   
 

Het gaat hier om de meest recente antihypertensiva, dus om relatief dure geneesmiddelen, die bovendien vooral in grote verpakkingen voorkomen.  
We hebben gekeken naar het effect van de komst van generieken op het aantal presentaties (steeds weer indrukwekkend !), op het volume en op het 
verbruik, op de RIZIV uitgaven en op de remgeldmassa.  Vermits het hier veelal gaat om geneesmiddelen waarvoor het remgeld het plafond bereikt, 
zullen we zien dat de komst van generieken voordeliger is voor het RIZIV budget dan voor dat van de patiënten.  

 
We hebben de komst van generieken voor sartanen bekeken binnen het geheel van de angiotensine-II-antagonisten, enkelvoudig of gecombineerd 
met diuretica of calciumantagonisten, wat overeenstemt met de ATC-klassen C09C en C09D.  De tabel hierboven bevat de geneesmiddelen die 

werden weerhouden voor de analyse in deze ZOOM.  Binnen deze klassen hebben 
we onderscheid gemaakt tussen de generieken en hun referenties, en de 
geneesmiddelen die in oktober 2012 nog niet waren opgenomen in de 
referentieterugbetaling.  Het gaat om de combinatie van irbesartan met diuretica, 
om eprosartan, telmisartan en olmesartan medoxomil, enkelvoudig of met 
diuretica (behorend tot C09CA of C09DA), alsook om de combinaties van sartanen 
en amlodiopine, met of zonder diuretica (geclasseerd onder C09DB of C09DX). 

 

De eerste grafiek geeft een beeld van het aantal presentaties in de klassen 
C09C en C09D, per maand, van januari 2008 (_08A) tot oktober 2012 
(_12J), verdeeld over generieken, referenties van generieken, en nog niet 
gegenerikeerde substanties.  De verticale lijnen geven de ogenblikken aan 
waarop generieken verschenen, van links naar rechts zijn dat : losartan 
(_10C), valsartan ( _11K), candesartan (_12E), en ibesartan (_12I).  Zoals 
verwacht, geeft de komst van generieken aanleiding tot een 
verveelvoudiging van het aantal presentaties binnen de klassen met 
generieken, hier gaat het om een verviervoudiging.  Maar in dit geval zien 
we dat ook het aantal presentaties met actieve substanties buiten de 
referentieterugbetaling sterk toenam en meer dan verdubbelde.  Deze sterke 
toename is het resultaat van een oefening in combinatoriek wanneer 
verschillende doseringen van een sartan (bij voorbeeld 80mg, 160mg of 320 
mg voor valsartan) gecombineerd worden met 0 mg, 5mg of 10 mg 
amlodipine en deze combinaties op hun beurt nog eens worden 
gecombineerd met 0 mg, 12,5mg of 25 mg hydrochloorthiazide. 
 
 

De twee grafieken die volgen geven de evolutie weer van het volume (aantal verpakkingen) en het verbruik (uitgedrukt in DDD).  Als we deze twee 
grafieken vergelijken, zien we dat de ijk voor het volume (verticale as links) een honderdste bedraagt van de ijk voor het aantal DDD (verticale as 
rechts).  Mochten deze grafieken exact hetzelfde voorkomen hebben, dan zou dat betekenen dat een verpakking gemiddeld precies 100 DDD zou 
bevatten.  Vermits de DDD-krommen zich eerder hoger bevinden dan de volumekrommen, komt het erop neer dat de verpakkingen gemiddeld meer 
dan 100 DDD bevatten.  In de praktijk zijn grote verpakkingen voorzien voor een behandeling van 3 maanden of van 14 weken en dus bevatten 
verpakkingen met 98 comprimés in hogere doseringen (160 mg, 320 mg) aantallen DDD die veelvouden zijn van 98.  Dit hogere aantal DDD maakt 
het aantal DDD in dit geval minder adequaat om het aantal dagen behandeling te evalueren voor enkelvoudige sartanen.  Binnen het geheel van de 
generieken en hun referenties heeft de komst van generieken weinig veranderd aan het volume, maar we zien wel een toename van het aantal DDD.  
Dit betekent dus dat het aantal DDD per verpakking is toegenomen, wellicht meer ten gevolge van een verhoging van de gemiddelde voorgeschreven 
dosis dan ten gevolge van een toename van het aantal dagen behandeling per verpakking.  In de switch van originelen naar generieken, zien we 
trouwens dat de generieken belangrijker zijn in het aantal DDD dan in het aantal verpakkingen.  En hoger in de grafiek zien we dat volume en 
verbruik eveneens toenemen binnen de nog niet gegenerikeerde substanties, m.a.w de meest recente sartanen of de associaties van sartanen met 
amlodipine (met of zonder diuretica).  Voor deze associaties geeft de WHO geen DDD en in de Ifstat database rekenen we een DDD per comprimé. 
 

Onder de grafieken met het aantal verpakkingen of het aantal DDD, volgen de grafieken met de evolutie van de kosten voor de ziekteverzekering (CI 
– cost insurance – links) en die voor de patiënten (CP – cost patient – rechts).  We stellen vast dat tijdens de voorgestelde periode de CI van de 
gegenerikeerde substanties met de helft daalde, terwijl de daling van de uitgaven van de patiënten nog geen 25% bedroeg.  Zolang de prijs van een 
verpakking immers niet daalt tot onder de prijs waarop het remgeld geplafonneerd is, heeft enkel de ziekteverzekering baat bij de prijsdaling.   
  

active substances without diuretics with diuretics 

losartan  generics and references C09CA01 generics and references C09DA01 

eprosartan Teveten®, Epratenz®  C09CA02 Teveten Plus ® C09DA02 

valsartan generics and references C09CA03 generics and references C09DA03 

irbesartan generics and references C09CA04 Co-Aprovel® C09DA04 

candesartan generics and references C09CA06 generics and references C09DA06 

telmisartan Micardis®, Kinzalmono® C09CA07 Micardisplus®, Kinzalkomb ®  C09DA07 

olmesartan medoxomil Olmetec®,  Belsar® C09CA08 Olmetec Plus®,  Belsar Plus®  C09DA08 

valsartan and amlodipine Exforge®  C09DB01 Exforge HCT® C09DX01 

olmesartan medoxomil and amlodipine Sevikar®, Forzaten®  C09DB02 Sevikar HCT®, Forzaten HCT®  C09DX03 

telmisartan and amlodipine Twynsta®  C09DB04 
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Voor de specialiteiten buiten de referentieterugbetaling, evolueren de uitgaven grotendeels zoals het volume.  En vermits het gaat om dure 
geneesmiddelen, is de groei van de CI sterker dan die van de CP, vermits het mechanisme van de remgeldplafonds ook in die zin remmend werkt. 
 

 

 
 
Op de grafiek van de CI is te zien dat de daling van de uitgaven wordt ingezet op het ogenblik dat de gegenerikeerde molecule wordt opgenomen in 
de referentieterugbetaling.  Dat is vooral goed zichtbaar voor losartan : de eerste generieken waren er in maart 2010 (_10C), maar losartan werd pas 
opgenomen in de referentieterugbetaling op 1 juli (_10G), en het is op dat ogenblik dat de prijzen van de originelen worden afgestemd op die van de 
generieken.  Dit fenomeen komt nog duidelijker tot uiting als we kijken naar de CI en de CP per verpakking, voorgesteld  in de volgende grafieken. 
 

 
 
We zien dat van januari 2008 tot februari 2010 de gemiddelde CI per verpakking ongeveer € 70 bedraagt binnen het geheel van de geneesmiddelen 
van de klassen C09C et C09D, en dat deze overeenstemt met een CP van ongeveer € 12.  Vanaf maart 2010, bij de komst van de eerste generiek van 
losartan, verandert de situatie.  De gemiddelde CI van de sartanen in de referentieterugbetaling gaat zeer sterk dalen, tot een gemiddelde van € 30 
per verpakking in oktober 2012, iets hoger voor de originele specialiteiten en merkelijk lager voor de generieken.  De CP daarentegen is slechts 
gedaald tot iets onder de € 10, zelfs al is de CP van de generieken beduidend lager (€ 7,17 in oktober 2012).  Buiten de referentieterugbetaling is de 
CI per verpakking amper gedaald, zelfs al is het mogelijk om een beetje het effect te zien van de maatregel « prijsdaling met 1,95% » in april 2010 
en in april 2012.  Het gemiddeld remgeld is echter niet gedaald.  Integendeel.  We zien duidelijk het effect van de indexering van de remgeldplafonds 
in januari 2011 (_11A) en vooral in januari 2012 (_12A), die aanleiding geven tot remgeldverhogingen die relatief gezien belangrijker zijn dan de 
dalingen op het niveau van de CI.  Omdat voor het geheel van de geneesmiddelen in deze ZOOM, de DDD moeilijk te beschouwen valt als de 
gemiddelde dagdosis, hebben we liever naar de gemiddelde kost per verpakking gekeken dan naar de gemiddelde kost per DDD. 
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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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