
- 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    -    december 2012 

«IPhEB-Monthly» September 2012 (publicatie december 2012) 
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 2.714,749 516,301 3.203,636 109,357 5.003,871 12,941 11,6% 11,418 10,3% 8,176 11,9% 9,040 8,1% 

2012/2011 -1,41% -1,13% -1,41% -0,05% 2,61% -4,74%   -16,8%   14,65%   13,94%   

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

201110 239,659 48,730 285,199 10,040 420,041 1,186 11,6% 1,874 18,3% 0,629 10,7% 0,740 7,2% 

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% 

 
 
 

De grafieken hiernaast geven per maand, vanaf januari 2010 en gemiddeld per verpakking (NB), de 
evolutie weer van de publiekprijs (PP), van de RIZIV-kost (CI – cost insurance) en van het remgeld (CP – 
cost patient).  Door te kijken naar de evolutie per maand zien we beter de punctuele wijzigingen en 
komen ook de seizoenseffecten duidelijker tot uiting, maar is het moeilijker om de trends te 
onderscheiden die vorige maand werden belicht in grafieken met de evolutie van de zelfde parameters, 
maar per lopende 12 maanden in plaats van per maand.   
 

Tijdens de voorgestelde periode variëren de gemiddelde prijs en de gemiddelde verzekeringstussenkomst 
over een interval van 3 euro, terwijl de variatie van het remgeld bijna 50 eurocent bedraagt. 
 

Telkens in september en oktober zien we een daling van de gemiddelde prijs en van de RIZIV-
tussenkomst, terwijl het aandeel van de patiënt groter wordt.  Dat is het effect van de griepvaccins die 
talrijk zijn, maar relatief weinig kosten.  En vermits ze worden terugbetaald in categorie S, is het 
persoonlijk aandeel relatief belangrijk, wat zich vertaalt in een hoger bedrag voor het gemiddeld 
remgeld. 
 

Als we kijken naar de eerste maanden op de grafiek (begin 2010), zien we in april 2010 een daling met 
ongeveer 35 eurocent van het gemiddeld remgeld, wanneer de nieuwe berekening van de remgelden in 
voege, in functie van de prijs af fabriek in plaats van de publiekprijs.  Deze berekening die voordeliger is 
voor de generieken heeft dus een zichtbaar effect op het gemiddelde over het geheel van remgelden.  
 

En als we kijken naar de meest recente maanden die zijn voorgesteld, zien we dat vanaf mei 2012 de 
gemiddelde prijs en de gemiddelde verzekeringstussenkomst van maand tot maand regelmatig afnemen, 
waarbij de daling in september versterkt wordt door de reeds talrijk afgeleverde griepvaccins.   
 

  

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

 
De linkergrafieken hierboven geven de verdelingen weer over de therapeutische 
hoofdklassen van het aantal DDD en van het aantal verpakkingen, in percent 
(ijk op de onderas) en in waarde (ijk op de bovenas), voor de jongste twaalf 
maanden waarvan de gegevens beschikbaar zijn, i.e. van oktober 2011 tot 
september 2012. 
 

We zien dat 10% van de DDD overeenkomen met 500 miljoen DDD, daar waar 
10% van de verpakkingen overeenkomen met 12 miljoen.  Met 40% van de 
DDD en bijna 25% van het aantal verpakkingen is de klasse C veruit de 
talrijkste. 
 

De rechtergrafieken vergelijken de huidige situatie met die van de 12 maanden 
een jaar geleden (i.e. van oktober 2010 tot  september 2011), zowel qua 
relatieve wijzigingen (percentages – blauw kader – ijk onderaan) als wat betreft 
verschillen in aantallen (oranje – ijk bovenaan). 
 

Behalve voor de klassen A, C, N en R, zijn de relatieve wijzigingen binnen de 
DDD minder belangrijk dan de verschillen in aantal en we zien dat er een daling 
is van het verbruik in de klassen G (binnen de orale contraceptiva), S (binnen 
de antimicrobiële middelen voor oogheelkundig gebruik) en V (door de 
zuurstof).  

 

In vergelijking met de vorige twaalf maanden, blijft het globale aantal verpakkingen vrij stabiel, maar we stellen wel belangrijke dalingen van 
de aantallen vast in de klassen C, G, N en V.  In de klasse G gaat het om orale contraceptiva waarvan het verbruik binnen de terugbetaalde 
specialiteiten daalt en in de klasse V zien we het effect van de nieuwe regels voor de zuurstoftherapie aan huis.  In de klassen C en N zijn de 
relatieve dalingen niet zo groot, maar het gaat wel om vrij belangrijke aantallen verpakkingen : 210.000 verpakkingen in de klasse C en 
185.000 in de klasse N.  In de klasse C situeert de daling zich bij de bêta-blokkers (C07) en bij de calciumantagonisten (C08) en ze wordt 
niet gecompenseerd door een stijging van het volume binnen de middelen aangrijpend op het renine-angiotensinesysteem (C09).  Voor de 
calciumantagonisten correspondeert de volumedaling met een daling van het aantal DDD, daar waar het aantal DDD bij de bêta-blokkers 
toeneemt, wat wil zeggen dat daar de omvang van de voorgeschreven verpakkingen stijgt.  In de klasse N, ligt de daling vooral bij de 
verpakkingen olanzapine (N05AH03 – Zyprexa®) en prothipendyl (N05AX07 – Dominal®), terwijl voor beide actieve bestanddelen het aantal 
DDD toeneemt, wat betekent dat ook daar vaker grote verpakkingen worden voorgeschreven en afgeleverd.    

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 behandeling met geneesmiddelen van de ziekte van Alzheimer 
De geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van de ziekte van Alzheimer zijn, binnen de ATC-classificatie, 
cholinesteraseremmers (N06DA) en de overige middelen tegen dementie (N06DX).  Binnen de cholinesteraseremmers vinden we 
donepezil (N06DA02 – Aricept®), rivastigmine (N06DA03 – Exelon®) en galantamine (N06DA04 – Reminyl®) en de overige 
middelen tegen dementie die worden afgeleverd in de publieke officina’s zijn memantine (N06DX01- Ebixa®) en ginkgo folium 
(N06DX02 – Tavonin® et Tavakan®).    
 
We mogen niet uit het oog verliezen dat, op gingko folium na, de terugbetaling van deze geneesmiddelen onderworpen is aan 
voorwaarden uit Hoofdstuk IV van de RIZIV-reglementering (paragrafen 2230000, 2880000, 4680000) en dat de medicamenteuze 
behandeling van de ziekte van Alzheimer controversieel is (zoals bij voorbeeld blijkt uit de transparantiefiche van het BCFI gewijd aan 
de geneesmiddelen bij dementie, update 2010 (http://www.bcfi.be/). 
 
De eerste geneesmiddelen uit deze groep die werden terugbetaald waren de 3 cholinesteraseremmers en ze komen in de gegevens 
voor vanaf juli 2002.  In maart 2003 zien we de eerste terugbetaalde geneesmiddelen op basis van ginkgo folium, en vanaf april 
2004 is ook memantine aanwezig in de data.  En recentelijk waren er een aantal wijzigingen binnen deze groep geneesmiddelen : 
sinds 1 juni 2011 zijn de geneesmiddelen op basis van gingko folium niet meer terugbetaalbaar, en in februari 2012 werden de eerste 
generieken van donepezil en van galantamine afgeleverd in de officinas.  Kunnen we nu al iets zien van deze veranderingen ? 
 
Om te beginnen kijken we, globaal en op jaarbasis, naar de evolutie van de klasse met geneesmiddelen tegen dementie (N06D) 
binnen de klasse van de psychoanaleptica (N06, waartoe ook de antidepressiva behoren), binnen het geheel van de geneesmiddelen 
voor het centraal zenuwstelsel (N), en binnen het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen (all ATC).  Om deze vergelijking te 
kunnen maken, gebruiken we indexen.  En omdat er sinds april 2004 geen nieuwe actieve bestanddelen zijn bij gekomen binnen de 
geneesmiddelen tegen dementie, hebben we het « 100 »-punt in 2005 gelegd.  Dat leidt dan tot de volgende grafieken. 

In beide grafieken zien we de jaarlijkse groei van de klasse N06D van de anti-alzheimergeneesmiddelen (in het groen) van 2005 tot 
2011.  Buiten een iets sterkere groei in 2008 – opname van de kleine risico’s van de zelfstandigen in de verplichte verzekering – is de 
groei zeer regelmatig.  In 2012 blijft het verbruik (in DDD – links) groeien, maar de groei lijkt wel minder sterk dan tijdens de vorige 
jaren, terwijl de RIZV-uitgaven (rechts) afnemen.  Dit is het gevolg van de komst van generieken van donezepil en van galantamine 
in februari 2012 en van de opname van deze twee moleculen in de referentieterugbetaling vanaf juli 2012.  De gegevens voor 2012 
die gebruikt zijn voor het maken van de grafieken zijn het resultaat van de extrapolatie van de gegevens van 9 maanden en, voor 
elke parameter, zijn historisch gemiddelde van de eerste 9 maanden in het jaartotaal. 
 
We zien dat tijdens de voorgestelde periode het verbruik van anti-alzheimergeneesmiddelen (in het groen) meer dan verdubbeld is.  
Dit betekent een veel grotere groei dan die van het verbruik binnen het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen waar de groei 
“slechts” 50% bedroeg, zoals dat trouwens ook het geval was voor de psychoanaleptica en de andere geneesmiddelen met werking 
op het centraal zenuwstelsel.  Wat de uitgaven betreft (voor het RIZIV), namen die in de periode van 2005 tot 2011 voor de 
geneesmiddelen tegen dementie toe met 88%, met een voorziene daling van 13% in 2012.  Op de grafiek kunnen we ook zien dat 
sinds 2009 het geheel van de uitgaven voor psychoanaleptica gedaald is en dat het zich in 2012 op het zelfde niveau bevindt als in 
2005, terwijl het verbruik van psychoanaleptica in de periode van 2005 tot 2012 met meer 40% is toegenomen.  Dit is wel minder 
dan de 50% groei van het verbruik binnen het geheel van terugbetaalde geneesmiddelen. 
 
Na deze globale kijk en de situering van de klasse van de geneesmiddelen tegen dementie binnen het geheel, willen we meer in 
detail bekijken wat er zich in deze klasse voordoet.  Vermits de veranderingen recent zijn, werken we met de voorstelling van de 

gegevens per maand vanaf januari 2009.  De meest opvallende grafiek is die met het aantal presentaties.  Het gaat hier voor elke 
maand om de verschillende modellen, geïdentificeerd door verschillende CNK, waarvan we afleveringen terugvinden binnen de 
terugbetaalde geneesmiddelen.  We zien aldus de verdwijning uit de terugbetaling van de geneesmiddelen op basis van gingko 
folium (in het groen), en het verschijnen van generieken voor donepezil (N06DA02_gen in het lichtblauw) en galantamine 
(N06DA04_gen in het lichtoranje).  En aldus blijkt dat in september 2012 (_12I) het aantal CNK in N06D (62) meer dan 
verdrievoudigd is ten opzichte van december 2011 (20).  En we zien ook dat voor donepezil, de komst van generieken heeft geleid 
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tot meer presentaties van het origineel (N06DA02_ori (Aricept®) in donkerder blauw)).  Zoals we het ook in andere gevallen 
vaststelden, is de komst van generieken met nieuwe doseringen en nieuwe verpakkingsgroottes de aanleiding geweest voor de 
uitbreiding van het gamma van de originele specialiteit.   

Hoe weerspiegelt zich nu deze overvloed aan nieuwe 
presentaties in het verbruik en in de uitgaven ? 

 
De rechtergrafiek hieronder laat duidelijk de « val » zien van de 
verzekeringsuitgaven vanaf juli van dit jaar, het ogenblik van de 
opname in de referentieterugbetaling van de twee 
gegenerikeerde substanties.  Op dat ogenblik werden de 
uitgaven voor donepezil (blauw) of voor galamantine (oranje) 
meer dan gehalveerd.  Voor alle presentaties – generiek of 
origineel – daalden de prijzen dus met meer dan de 31% die 
aan de generieken wordt opgelegd, om terugbetaalbaar te zijn.  
Maar ondanks hun uitgebreide gamma, zijn de uitgaven voor 
generieken zeer beperkt.  Zijn de generieken dan zó 
goedkoop ? Of is het omdat nog steeds overwegend het 
origineel wordt afgeleverd ?  Om het te weten kijken we naar 
de grafiek met de maandelijkse evolutie van het verbruik, 
gemeten in DDD, links van die van de uitgaven. 
 

 

Er zijn weinig veranderingen in het aantal DDD per 
maand, tenzij toch wel een daling in de laatste 3 
voorgestelde maanden (juli-september 2012).  
Maar dat is wellicht een gevolg van de verscherpte 
controle door de verzekeringsinstellingen bij de 
aanvragen tot terugbetaling.    
 
Maar het is wel duidelijk dat het verbruik van 
generieke geneesmiddelen beperkt blijft en dat 

voorlopig nog steeds overwegend originelen 
worden voorgeschreven. 
 
Het aantal DDD blijft wellicht de beste parameter 
om het verbruik te evalueren, maar de klasse van 
de geneesmiddelen voor de behandeling van 
dementie laat nog eens goed zien dat het zeer 
moeilijk is om conclusies te trekken over de 
prevalentie van dementie of over het aantal 
behandelde patiënten : in de tabel hiernaast staan 
voor de verschillende actieve substanties van deze 
klasse, de DDD volgens de WHO en ook de 
doseringen en verpakkingsgroottes die in de 
gegevens voorkomen.  De tabel draagt bij tot het 
begrijpen van de eerste grafiek op deze bladzijde, 
maar laat ook verstaan dat een wijziging van het 
aantal DDD zowel kan wijzen op een wijziging van het aantal patiënten als op een verandering in de voorgeschreven doses.  
  

N06DA02 DDD 
  

5mg 10mg 
    

donepezil 7,5 mg 28 x x 
    

(Aricept®) 
 

56 x x 
    

  
98 x x 

    

N06DA03 DDD 
  

1,5mg 3mg 4,5mg 6mg 4,6mg 9,5mg 

rivastigmine 9 (9,5) mg 28 x x x x     

(Exelon®) 
 

56 x x x x     

  
30         x x 

  
 

90         x   

N06DA04 DDD 
  

4mg 8mg 12mg 16mg 24mg 
 

galantamine 16 mg 14 x         
 

(Reminyl®) 
 

28   x   x x 
 

  
56 x x x     

 

  
84       x x 

 

  
112   x x     

 

N06DX01 DDD 
  

10mg           

memantine 20 mg 56 x           

Ebixa® 
        

N06DX02 DDD 
  

40mg           

gingko folium 0,12g 90 x 
     

 Tanakan® Tavonin® 100 x           
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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 derde kwartaal van 
2012, volledig. 
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