
- 1 –– IFEB asbl– Archimedesstraat 11 – 1000 Brussel – info@ipheb.be – www.ifeb.be – 

Tel +32 2 285 42 26  -  Fax +32 2 285 42 25    -    Januari 2014 
  

 «IPhEB-Monthly» Oktober 2013 (publicatie Januari 2014) 
Verantwoordelijke uitgever : Luc Vansnick, Archimedesstraat 11 – 1000 Brussel 
 

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 2.641,492 499,992 3.111,403 109,250 5.107,599 13,212 12,1% 12,213 11,2% 8,545 12,4% 9,283 8,5% 

2013/2012 -1,75% -2,77% -1,97% -0,17% 2,36% -0,01% 0,33% -0,81% -0,48% 5,82% 5,50% 4,48% 6,17% 

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%   

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% 

201307 215,615 39,367 252,742 8,684 419,022 0,984 11,3% 0,899 10,4% 0,692 11,7% 0,646 8,0% 

201308 199,129 36,513 233,548 8,021 393,097 0,894 11,1% 0,843 10,5% 0,635 11,6% 0,590 7,9% 

201309 209,882 39,787 247,124 8,745 408,831 0,998 11,4% 1,109 12,7% 0,734 12,2% 0,662 8,4% 

201310 240,737 48,869 285,857 10,542 460,021 1,158 11,0% 1,923 18,2% 0,880 12,3% 0,756 8,3% 

 

 
 
Na de grafische voorstelling van de globale parameters in het vorig nummer, geven we hier de evolutie weer van de gemiddelde kost per 
eenheid (verpakking links – DDD rechts), in vergelijking met de gemiddelde verpakkingsomvang.  In beide gevallen zien we een groeiende 
kloof tussen de prijs per eenheid en de gemiddelde omvang, meer nog voor de prijs per DDD dan voor de prijs per verpakking.  Zoals ook 
naar voren kwam in de ZOOM van de IPhEB Monthly van de voorbije maand oktober (gegevens van juli), zijn de dalingen van de bijdrage 
van de patiënten (CP) aanzienlijk.  Zo is, sinds 2008, de CP/NB met 14% gedaald, en de CP/DDD zelfs met 31%. 
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Veranderingen in de ATC- hoofdklassen 

 
 

Deze taarten geven de verdeling weer van de ATC-hoofdklassen 
voor de periode oktober 2012 – september 2013.  Voor de 
verschillende parameters zijn telkens de 5 belangrijkste klassen 
voorgesteld.  Vergeleken met die van vorige maand, zien de 
taarten er volledig gelijkaardig uit.  We zien wel een daling van de 
kosten, zowel CI als CP, en een toename van het aantal DDD.  
 
De grafieken die volgen geven een beeld van de relatieve (blauwe 
kaders) en de absolute (oranje rechthoeken) veranderingen voor 
alle ATC(1) klassen, als we de laatste 12 maanden vergelijken 
met de 12 maanden die eraan vooraf gingen.  
 
Over het geheel beschouwd vermindert de CI, met zeer 
aanzienlijke dalingen in C10AA (statines), na de komst van 
generieken van atorvastatine, alsook in N05AH (antipsychotica) en 
N06DA (middelen tegen dementie), eveneens na de komst van 
generieken binnen deze klassen. 
 
 

 

 

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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Maar er zijn ook klassen waar de uitgaven toenemen.  Dit is het geval voor de klassen B, H, J, en M.  Zoals dat naar voren kwam in de 
ZOOM van de maand oktober met de gegevens van augustus, situeert de toename van de kosten binnen de klasse B zich vooral binnen 
B01AE (directe trombineremmers) en B01AF (directe factor Xa remmers).  Binnen de klasse H is er een toename van de CI, en ook van de 
andere parameters.  Deze toename betreft de deelklasse H03AA (schildklierhormonen) die in feite beperkt is tot één enkel bestanddeel, 
levothyroxine (H03AA01).  De jongste 12 maanden nam het verbruik daar toe met 8 % ten opzichte van de vorige 12 maanden, en dat 
heeft geleid tot hogere kosten (CI en CP) en meer verpakkingen.  In de klasse J stegen de kosten voor proteaseremmers (J05AE  +6,5 
mio euro  +29%) en voor combinaties van antivirale middelen voor de therapie van HIV-infecties (J05AR  +5,1 mio euro  +11%).  De 

stijging van de uitgaven binnen de klasse M situeert zich binnen de overige – lees « nieuwe » – middelen met invloed op de mineralisatie 
(M05BX).  Ze bedraagt 11,5 mio euro (+109%) en betreft de specialiteiten Prolia® et Xgeva®.   
 
Het is geweten dat de CP sterk daalt (zie ZOOM van de IPhEB Monthly van oktober, met de gegevens van juli).  De enkele stijgingen die 
we zien zijn die van de klasse B (cf. ZOOM van de maand november, met de gegevens van augustus), van de klasse H (levothyroxine-
H03AA01) en van de klasse L, na de opname in de referentieterugbetaling van methotrexaat (oraal) (L04AX03 – Ledertrexate®). 
 
We weten eveneens dat het verbruik (uitgedrukt in aantal DDD) blijft stijgen.  We zien enkel een daling van het verbruik binnen de klassen 
C en G.  In deze laatste klasse gaat het om orale contraceptiva (G03A) en om combinaties van cyproteron met oestrogenen (G03HB01), 
die ook als contraceptiemiddelen worden gebruikt. 
 
Het volume, uitgedrukt in aantal verpakkingen, is, globaal beschouwd, vrij stabiel, ook al stellen we op dit ogenblik toch een lichte daling 
vast (cf. tabel op bladzijde 1).  In de klasse A zien we echter wel een aanzienlijke toename van het volume.  Het gaat dan vooral om de 
PPI (A02BC) en om metformine (A10BA02).  De andere zichtbare volumetoenames liggen binnen de klasse H, waar het gaat om de 
glucocorticoïden (meer bepaald om betamethason H02BA01) en de schildklierhormonen (H03AA), en binnen de klasse L.  
 

ZOOM op de veranderingen in de klasse R 

 
De klasse R (ademhalingsstelsel) bevat terugbetaalde geneesmiddelen in 4 deelklassen (cf. tabel bovenaan op de volgende bladzijde).  De 

grafieken hieronder geven de relatieve aandelen weer van deze deelklassen, tijdens de 12 meest recente maanden (2012K-2013J), en 

tijdens de 12 maanden die eraan vooraf gingen (2011K-2012J), voor de 4 « gebruikelijke » parameters. 
 

2011K_2012J 2012K_2013J 2011K_2012J 2012K_2013J 

    
CI De RIZIV-uitgaven zijn met 1% gedaald, wat minder is dan 

de globale daling (cf. blz.1), wat dus betekent dat het aandeel 
van de klasse R in de totale CI gestegen is (van 8,4% tot 
8,7%).  Binnen de klasse R, nam het aandeel in de CI van de 
neuspreparaten (R01) toe, en nam dat van de hoest- en 
verkoudheidsmiddelen (R05) af. 

CP De uitgaven van de patiënten zijn eveneens met 1% 

gedaald, wat minder is dan de globale CP-daling, en 
overeenkomt met een stijging van het aandeel van de CP van de 
klasse R van 15,4% tot 16%.  Binnen de klasse R is het aandeel 
in de CP van de klasse R06 van de antihistaminica gedaald, 
maar ze blijft toch relatief belangrijk omdat deze klasse veel 
producten bevat die vergoedbaar zijn in categorie Cs.  

DDD Het verbruik nam toe met 2,27%, wat iets lager is dan 

de groeivoet van het totale geneesmiddelenverbruik.  We zien 
een groei van het aandeel van de antihistaminica (R06) en een 
relatieve daling van het belang van twee andere klassen, R05 et 
R03. 

NB Het aantal verpakkingen is ook met ongeveer 1% gedaald, 

wat iets meer is dan de gemiddelde daling, en de taarten 
hieronder laten zien dat de onderlinge verdeling van de 
deelklassen dezelfde is gebleven. 
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De taarten hierboven betreffen gegevens over terugbetaalde 

geneesmiddelen.  We mogen echter niet uit het oog verliezen dat de 

klasse R ook veel niet terugbetaalbare geneesmiddelen bevat, die dus 

niet terugbetaald worden.  Als we de IMS-gegevens raadplegen met 

betrekking tot de geneesmiddelen afgeleverd in de publieke officina’s, 

dan zien we bij voorbeeld dat er geneesmiddelen van de klasse R02 op 

de markt zijn, maar dat geen enkel daarvan terugbetaalbaar is.  De klassen R01 en R05 bevatten vooral niet terugbetaalbare 

geneesmiddelen die zonder voorschrift kunnen worden afgeleverd.  In de klasse R06 van de antihistaminica zijn ongeveer de helft van de 

verpakkingen terugbetaalbaar en onder voorschrift.  De andere helft bevat nog een groot aantal geneesmiddelen vrij kunnen worden 

afgeleverd, maar die terugbetaalbaar zijn als ze worden voorgeschreven.  Een derde daarvan wordt effectief terugbetaald.  De klasse R03 

bevat dan weer bijna uitsluitend geneesmiddelen die voorschriftplichtig en terugbetaalbaar zijn.  Als we de klasse R in haar geheel 

bekijken, dan blijkt dat er voor 31% van de afgeleverde verpakkingen een terugbetaling is.  Dat volume correspondeert met 61% van het 

totale bedrag (in publiekprijs) en met 60% van de DDD.  Deze vaststelling bevestigt dat terugbetaalde geneesmiddelen gemiddeld duurder 

zijn en dat ze voorkomen in grotere verpakkingen.  
 

Na deze uitweiding over het geheel van de klasse R, concentreren we ons terug op de Ifstat-gegevens, de gegevens betreffende de 

terugbetaalde geneesmiddelen afgeleverd in de publieke officina’s.  De grafieken hieronder geven een beeld van de absolute (in aantallen 

of bedragen – volle rechthoeken) en de relatieve (procentuele – blauwe kaders) veranderingen, als we de situatie op ATC(4)-niveau 

(gedetailleerd in de tabel bovenaan de volgende bladzijde) in de meest recente 12 maanden (2012K-2013J) vergelijken met de 12 

maanden die eraan vooraf gingen (2011K-2012J).     
  

 

 
 

(Grote) blauwe kaders met volle rechthoeken die nauwelijks zichtbaar zijn stemmen overeen met weinig talrijke of goedkope klassen.  Dat 

is ondermeer het geval voor de klassen R01AC, R06AB en R06AD, die weinig talrijk en goedkoop zijn. 
 

In de klasse R01AD zijn er twee overheersende moleculen, mometason (R01AD09 – Nasonex®) en fluticason fluoraat (R01AD12 – 

Avamys®) die ongeveer 80% vertegenwoordigen, zowel in de kosten als in de aantallen.  De stijgingen (CI, DDD, NB) die we zien komen 

van mometason.  De zichtbare daling van de CP komt echter door een daling van het aantal verpakkingen fluticason (R01AD08 – 

Flixonase®). 
 

De terugbetaalbare geneesmiddelen in R05DA zijn enkele presentaties van acetylcysteïne (R05CB01 – buiten octrooi) en dornase alfa 

(R05CB13 – Pulmozyme®).  We zien een lichte daling van het volume acetylcysteïne, iets meer in aantal verpakkingen (-3%) dan in DDD 

(-2%), wat dus overeenkomt met een grotere daling binnen de kleine verpakkingen.  En dat leidt tot een sterkere daling van de CP (-6%)  

dan van de CI (-2%).  Het aantal verpakkingen Pulmozyme®, terugbetaald in categorie A en dus zonder CP, bleef hetzelfde.  Maar door 

een prijsdaling nam de CI wel af met 11%. 

R01 neuspreparaten 

R02 orofaryngeale middelen 

R03 middelen voor obstructieve aandoeningen van de luchtwegen 

R05 hoest- en verkoudheidsmiddelen 

R06 antihistaminica voor systemisch gebruik 
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De veranderingen binnen de antihistaminica (R06) zijn vooral het gevolg van een verschuiving naar nieuwere geneesmiddelen.  Een andere 

zeer duidelijke verandering binnen deze klasse is de verschuiving naar steeds grotere verpakkingen, wat voor een aantal actieve 

bestanddelen heeft geleid tot een volumedaling ondanks een stijging van het verbruik.  We stellen ook vast dat een vermindering van het 

aantal verpakkingen ten opzichte van het verbruik een daling van de uitgaven tot gevolg heeft, en vooral dan een daling van de uitgaven 

van de patiënten.   

 De oudste geneesmiddelen, R06AB (R06AB02 – dexchloorfeniramine (Polaramine®)) en R06AD (R06AD02 – promethazine 

(Phenergan®)), worden quasi niet meer afgeleverd en de waargenomen veranderen zijn dan ook louter relatief, vermits de 

bedragen en hoeveelheden bijna verwaarloosbaar zijn.  

 Daarna kwamen de piperazinederivaten (R06AE) : eerst cetirizine (R06AE07 – Zyrtec®), daarna levocetirizine (R06AE09 – 

Xyzall®), en ook generieken van deze twee moleculen.  Zoals we kunnen zien op de grafieken hierboven, was er de laatste 12 

maanden een aanzienlijke daling van het aantal verpakkingen (- 82.213 dozen, - 6%) en daardoor ook een sterke daling van de 

CP (- € 1,234 mio, -12%).  Er was ook een daling van het verbruik, maar relatief gezien was die veel minder belangrijk (- 816.200 

DDD, -1%), wat dus weer betekent dat de daling vooral kleine verpakkingen betreft.  Deze veranderingen resulteren in een daling 

van de RIZV-uitgaven met € 430.157 (-6%). 

 De overige antihistaminica (R06AX), anders gezegd : de nieuwste, die in de gegevens voorkomen zijn de volgende : 

    Loratadine, mizolastine, en fexofenadine zijn weinig 

talrijk,vergeleken met de andere moleculen en hun aandeel in de 

uitgaven (CI of CP) is dan ook niet zeer groot.  En zowel de aantallen 

als de bedragen zijn de laatste 12 maanden gedaald.   

   Ebastine is belangrijker, zowel in aantallen als in uitgaven, maar 

het belang van ebastine daalt wel (-12% voor NB, -10% voor CP, - 6% 

voor CI), zelfs al nam het aantal DDD een beetje toe (+1%).    

   Het belangrijkste actief bestanddeel binnen de overige 

antihistaminica is desloratadine, dat gedurende de laatste 12 maanden 

de helft van de DDD van R06AX vertegenwoordigde, 27 mio DDD tegen 22 mio de DDD tijdens de vorige 12 maanden.  Met deze 

toename met 22% van het aantal DDD kwam een daling met 5% van het aantal verpakkingen overeen.  Gedurende de laatste 12 

maanden, bevatte een verpakking gemiddelde 52,13 DDD, tegen 40,69 tijdens de 12 maanden daarvoor.  Deze stijging van het 

verbruik in grotere verpakkingen is gebeurd zonder veranderingen in de uitgaven van de ziekteverzekering en met een daling met 

5% van de CP  

   Rupatadine is terugbetaald sinds november 2009.  En op dit ogenblik groeien de waarden van alle parameters.  De jongste 12 

maanden vertegenwoordigde dit bestanddeel 16% van de DDD binnen de overige antihistaminica, na een toename met 11% 

gedurende de laatste 12 maanden.  Het aantal verpakkingen nam toe met 5%, de CP met 8%, en de CI met 9%. 

   De grootste verandering komt van een nieuwe molecule, bilastine, die in september 2012 terugbetaald is en dus quasi niet 

voorkwam in de gegevens van de 12 maanden daarvoor.  En gedurende de recentste 12 maanden vertegenwoordigde bilastine 

6% (3 mio) van de DDD binnen R06AX, 8% (81.000) van het aantal verpakkingen, 5% (€ 587.265) van de CP en 7% (€ 475.168) 

van de CI. 

 De klasse R03 (middelen voor obstructieve aandoeningen van de luchtwegen) is de belangrijkste deelklasse R binnen de  

terugbetaalde geneesmiddelen.  Ze bevat trouwens bijna uitsluitend terugbetaalde geneesmiddelen.  We weten dat de 

therapietrouw binnen deze klasse verre van optimaal is. Het is daarom dat de «Begeleidingsgesprekken Nieuwe Medicatie » 

(BNM), een nieuwe service in de apotheken sinds 1 oktober 2013, om te beginnen gesprekken zijn met nieuwe asthmapatiënten.   

R01AC anti-allergische middelen, excl. corticosteroiden 
R01A decongestiva en andere neuspreparaten voor lokaal gebruik 

R01AD corticosteroiden 

R03AC selectieve bèta-2-sympathicomimetica 

R03A sympathicomimetica via inhalatie R03AK sympathicomimetica met* 

R03BA glucocorticoiden 

R03BB parasympathicolytica 
R03B 

overige middelen voor obstructieve aandoeningen van de 
luchtwegen, via inhalatie R03BC anti-allergische middelen, excl. corticosteroiden 

R03CC selectieve bèta-2-sympathicomimetica R03C sympathicomimetica voor systemisch gebruik 

R03DA xanthinederivaten 

R03D 
overige middelen voor obstructieve aandoeningen van de 
luchtwegen 

R03DC leukotrieenreceptorantagonisten 

R03DX overige systemische middelen voor obstruct. aandoeningen vd luchtwegen 

R05CB mucolytica R05C expectorantia, excl. combinatiepreparaten met antitussiva 

R06AB gesubstitueerde alkylaminen 

R06A antihistaminica voor systemisch gebruik 
R06AD fenothiazinederivaten 

R06AE piperazinederivaten 

R06AX overige antihistaminica voor systemisch gebruik 

R06AX13 loratadine (Claritine® & generieken) 

R06AX22 ebastine (Estivan® & generieken) 

R06AX25 mizolastine (Mizollen®) 

R06AX26 fexofenadine (Telfast®) 

R06AX27 desloratadine (Aerius® & generieken) 

R06AX28 rupatadine (Rupatall®) 

R06AX29 bilastine (Bellozal®) 
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Deze worden als dusdanig geïdentificeerd als ze een behandeling starten met inhalatiecorticoïden (monopreparaten) van de klasse 

R03BA of combinatiepreparaten (inhalatiecorticoïden en sympathicomimetica) van de klasse ATC R03AK, beperkt tot de 

langwerkende bèta-sympaticomimetica.  Deze gesprekken zijn bedoeld om de patiënt te wijzen op het belang van de behandeling 

van zijn chronische aandoening, om zijn behandelingstrouw te bevorderen en om hem te motiveren voor een behandeling van 

lange duur. 

 

De tabel hieronder bevat de lijst van terugbetaalbare actieve bestanddelen die de jongste 24 maanden werden afgeleverd.  De 

bestanddelen in het geel zijn de bestanddelen voor behandelingen die in aanmerking komen BNM.  Samen vertegenwoordigen ze 

60% van de kosten (CI of CP) en 40% van de hoeveelheden (DDD of NB) binnen de klasse R03, en deze proporties zijn de 

jongste 12 maanden niet veranderd, als we vergelijken met de 12 maanden die eraan vooraf gingen.  We zien een toename met 

1% van de hoeveelheden (DDD of NB), een daling met 1% van de CI, en een toename met 5% van de CP.  Als we de 

monopreparaten en de combinatiepreparaten apart bekijken, dan leidt dat tot de volgende vaststellingen :  

   Salmeterol en formoterol samen vertegenwoordigen de helft van de RIZIV-uitgaven van de klasse R03, en 30% van het 

volume (zowel in DDD als in aantal verpakkingen).  Als we de jongste 12 maanden vergelijken met de 12 maanden die eraan 

vooraf gingen, zien we een groei in de waarden van alle parameters voor formoterol met*, en een daling binnen alle parameters 

voor salmeterol met*.  Daar de toename groter is dan de afname, betekent dit voor de twee samen een toename. 

   Voor het geheel van R03BA (glucocorticoïden) zien we een daling van de CI en van het aantal DDD, en een toename van de 

CP en van het aantal verpakkingen.  In beide gevallen is de wijziging in de bedragen belangrijker dan die in de aantallen.  Deze 

eerder ongewone verandering komt door het verschijnen in november 2012 van een kleine verpakking (Budesonide® Arrow 

0,25mg/ml vernevelsusp., 4x5 amp. ), die de jongste 

maanden vaak werd afgeleverd, en die, omdat ze 

klein is (in aantal DDD/NB), relatief duur is voor de 

patiënten. 

Voor het geheel van de overige bestanddelen 

(R03AC, R06AK03 en R03AK04, R03BB, R03C, R03D) 

bleef het verbruik constant, maar daalde het aantal 

verpakkingen met 2%, net als de CP.  De CI, 

daarentegen, is met 3% gedaald.  Maar er zijn toch 

verschillen naargelang van de deelklassen. 

   Voor de klasse R03AC (selectieve inhalatiebeta-

2-sympathicomimetica, tonen de grafieken 

hierboven een groei, behalve voor het aantal 

verpakkingen.  De stijging is de resultante van 

dalingen in het verbruik van salbutamol (-0,06%), 

salmeterol (-14%) en formoterol (-11%), en een 

zeer sterke stijging van het verbruik van indacaterol 

(+42%).  Dit is een vrij nieuw actief bestanddeel.  

Het komt in de gegevens van de terugbetaalde 

geneesmiddelen voor sinds juni 2011. 

   Het verbruik van moleculen met een korte 

werking, R03AK,  R06AK03 en R03AK04, is 

gedurende de jongste 12 maanden licht afgenomen. 

   De belangrijkste molecule in de klasse R03BB is 

tiotropiumbromide (R03BB04 Spiriva®) waarvan het 

verbruik de jongste 12 maanden met 7% is afgenomen, in vergelijking met de 12 voorafgaande maanden.  Dit wordt zeker mee 

verklaard doordat de tussenkomst voor Spiriva® sinds 1 april 2012 (opnieuw) onderworpen is aan voorwaarden uit hoofdstuk IV 

van de RIZIV-reglementering. 

   In de andere deelklassen van R03, stellen we belangrijke wijzigingen vast in de CI voor de deelklassen R03DC (- € 1 mio, -

6%) en R03DX (+ € 1 mio, +29%).  Het gaat om de respectievelijke effecten van een « oude » molecule, de montelukast 

(R03DC03) waarvoor de prijs per verpakking sterk gedaald is, en van een nieuw bestanddeel, omalizumab (R03DX05 – Xolair®), 

dat zeer duur is.  De CI/DDD van montelukast is gedaald van € 0,65 tot € 0,58, een daling met 10% en gedurende de voorbije 12 

maanden werden 25,7 mio DDD montelukast afgeleverd, tegen 24,6 mio tijdens de voorafgaande 12 maanden (+4%).  De 

CI/DDD van omalizumab bedraagt daarentegen € 41,43.  De voorbije 12 maanden werden 112.563 DDD van deze molecule 

afgeleverd, tegen 87.000 tijdens de 12 maanden voordien, wat een stijging betekent met 29%.  Vermits de prijs per DDD niet 

veranderde, is dat ook het percentage waarmee de CI toenam.  

R03AC02 salbutamol (Ventolin® & génériques) 

R03AC12 salmeterol (Serevent®) 

R03AC13 formoterol (Foradil® e.a.) 

R03AC18 indacaterol (Onbrez®) 

R03AK03 fenoterol met* (Duovent®) 

R03AK04 salbutamol met* (Combivent®) 

R03AK06 salmeterol met* (Sérétide®) 

R03AK07 formoterol met* (Symbicort® - Inuvair® - Flutiform®) 

R03BA01 beclometason (Qvar® - Ecobec®) 

R03BA02 budesonide (Pulmicort® & generieken) 

R03BA05 fluticason (Flixotide®) 

R03BB01 ipratropiumbromide (Atrovent®) 

R03BB04 tiotropiumbromide (Spiriva®) 

R03BB06 glycopyrroniumbromide (Seepri®) 

R03BC01 cromoglicinezuur (Lomudal®) 

R03CC02 salbutamol (Ventolin®) 

R03CC11 tulobuterol (Respacal®) 

R03DA04 theofylline (Euphyllin® - Theolair® - Xanthium®) 

R03DC01 zafirlukast (Accolate® - Resma®) 

R03DC03 montelukast (Singulair® & generieken) 

R03DX05 omalizumab (Xolair®) 

met* := met andere middelen voor obstructieve aandoeningen van de luchtwegen 
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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 
sinds de opname van de kleine risico’s van de zelfstandigen in de verplichte verzekering, rechts de 
recente evolutie per kwartaal.  Voorlopig is het laatste jaar dat voorgesteld wordt het jaar 2012 
(volledig) en het laatste kwartaal dat voorgesteld wordt het vierde kwartaal van 2013, onvolledig. 
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