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  «IPhEB-Monthly» Gegevens augustus 2015 (publicatie november 2015) 
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) 

2010 2.693,276 536,089 3.209,674 109,144 4.759,548 12,856 11,7% 12,275 11,2% 5,920 8,7% 6,605 5,9% 

2011 2.744,532 520,464 3.238,594 108,987 4.870,632 13,586 12,4% 11,897 10,9% 7,131 10,3% 7,934 7,1% 

2012 2.693,472 516,090 3.180,912 109,701 5.017,149 13,213 12,1% 12,314 11,2% 8,075 11,8% 8,885 8,0% 

2013 2.642,298 500,402 3.111,631 109,258 5.111,107 12,915 11,9% 12,361 11,3% 7,681 11,1% 8,379 7,7% 

2014 2.618,730 485,018 3.076,103 108,564 5.180,492 12,687 11,7% 11,738 10,8% 7,226 12,5% 7,834 7,2% 

2015 2.638,310 470,571 3.080,997 107,054 5.239,780 13,154 12,2% 11,463 10,7% 10,420 13,0% 11,334 9,3% 

2015/2014 0,75% -2,98% 0,16% -1,39% 1,14% 3,68% 4,45% -2,34% -1,62% 44,20% 4,78% 44,67% 29,26% 

2011/2010 1,90% -2,91% 0,90% -0,14% 2,33% 5,68%   -3,08%   20,46%   20,12%   

2012/2011 -1,86% -0,84% -1,78% 0,66% 3,01% -2,74%   3,50%   13,23%   11,98%   

2013/2012 -1,90% -3,04% -2,18% -0,40% 1,87% -2,25%   0,39%   -4,87%   -5,69%   

2014/2013 -0,89% -3,07% -1,14% -0,64% 1,36% -1,76%   -5,04%   -5,93%   -6,50%   

201409 221,214 41,569 260,125 9,266 434,334 1,041 11,2% 1,239 13,4% 0,732 12,5% 0,813 8,8% 

201410 235,532 46,420 278,520 10,290 462,304 1,133 11,0% 1,753 17,0% 0,784 12,6% 0,905 7,6% 

201411 208,587 38,958 245,108 8,815 414,105 1,062 12,0% 1,094 12,4% 0,707 12,4% 0,777 8,8% 

201412 229,752 41,254 268,673 9,505 447,734 1,248 13,1% 0,920 9,7% 0,797 12,5% 0,856 9,0% 

201501 222,907 40,656 261,302 9,292 441,704 1,180 12,7% 0,860 9,3% 0,804 12,8% 0,861 9,3% 

201502 209,280 37,764 244,910 8,673 408,182 1,105 12,7% 0,804 9,3% 0,765 13,0% 0,817 9,4% 

201503 225,954 40,297 263,956 9,329 448,007 1,138 12,2% 0,880 9,4% 0,808 12,9% 0,865 9,3% 

201504 217,498 38,828 254,066 8,763 436,389 1,056 11,9% 0,838 9,5% 0,735 12,8% 0,818 9,2% 

201505 209,662 37,102 244,596 8,391 424,041 1,006 11,9% 0,808 9,5% 0,730 12,9% 0,782 9,2% 

201506 231,456 40,667 269,762 9,216 465,989 1,088 11,7% 0,895 9,6% 0,792 12,8% 0,848 9,1% 

201507 215,499 36,811 250,164 8,374 427,680 0,970 11,5% 0,843 10,0% 0,698 12,5% 0,744 8,8% 

201508 195,793 33,533 227,437 7,658 390,760 0,873 11,4% 0,762 10,0% 0,634 13,3% 0,678 8,3% 

 
 
 
 

 
 
 
 
   

  

Tijdens de eerste 5 maanden dat ze in voege was (altijd nog gedeeltelijk) vertegenwoordigde de tarifering per eenheid € 2 mio binnen de RIZIV-uitgaven 
(tussenkomst in de prijs van de geneesmiddelen & honoraria), € 1,6 mio binnen de PP en 4,4 mio DDD, die niet zijn opgenomen in de totalen van de 
tabel hierboven.  Om een (voorlopig) idee te hebben van de evolutie volgen hierna twee grafiekjes met de evolutie gedurende de beginmaanden van de 
bedragen (CI van de producten, CP, honoraria) en de aantallen (aantallen "pillen" (NB), aantallen DDD, aantallen honoraria).  Het aantal honoraria komt 
overeen met het aantal patiënt-weken.  
 

Omdat we er niet meer om heen kunnen, gaan we vanaf volgende maand de gegevens met betrekking tot de tarifering per eenheid opnemen in deze 
tabel, alsook in de maandgegevens met betrekking tot de veranderingen in de ATC-hoofdklassen (bladzijde 2), en in de grafieken met de opvolging van 
de referentieterugbetaling (op de laatste bladzijde).  En de ZOOM zal worden gewijd aan enkele bespiegelingen naar aanleiding van deze nieuwe lay-out.  
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Veranderingen in de ATC-hoofdklassen 
De belangrijkste verandering van dit jaar is ontegensprekelijk de geleidelijke invoering van de tarifering per eenheid in rusthuizen (TUH – 
Tarification per Unit in Homes) die op 1 april 2015 van kracht werd en hierboven reeds ter sprake kwam.  De eerste maanden was de TUH 

nog marginaal, maar nu ze algemener wordt, kunnen we ze niet meer negeren.  Daarom hebben we in deze gegevens de 2 miljoen euro 
CI, de 4 miljoen DDD en de 360.000 euro CP van de TUH wel opgenomen.  Maar dat heeft wel tot gevolg dat we het totaal volume niet 
meer kunnen opnemen als parameter, vermits dat bestaat uit verpakkingen (notTUH) of pillen (TUH), die we zo maar niet mogen optellen.   
 

 
 
 
 

   

 

 
Deze taarten geven de verdeling weer van de verschillende grootheden (CI en CP voor de kosten, en het verbruik in DDD) over de 
therapeutische hoofdklassen gedurende de 12 voorbije maanden (september 2014 – augustus 2015).  De pijlen geven de veranderingen 
weer ten opzichte van de 12 maanden daarvoor (september 2013 – augustus 2014).  We zien dat tijdens de 12 voorbije maanden de 
RIZIV-uitgaven met meer dan 5 miljoen euro stegen (+ 0,2%), dat de remgeldmassa met 3 % verminderde (-15 miljoen euro), en dat het 
verbruik met meer dan één procent groeide (+ 58 mio DDD).  Het bedrag CI bevat de tussenkomst in het kader van de MAF 
(maximumfactuur) niet, en dit bedrag is ook niet afgetrokken van CP. 

 
De volgende grafieken geven voor elk van de parameters (CI, CP, DDD) de wijzigingen weer als we de 12 voorbije maanden (september 
2014 – augustus 2015) vergelijken met de 12 maanden daarvoor (september 2013 – augustus 2014), voor het geheel van de 
terugbetaalde geneesmiddelen afgeleverd in de publieke officina’s.  Op elk van de grafieken kunnen we zien hoe de absolute (oranje 
rechthoeken – ijk op de horizontale as bovenaan) of relatieve (blauwe kaders – ijk op de horizontale as onderaan) veranderingen verdeeld 
zijn over de verschillende klassen.  Voor elk van de parameters zijn de klassen geordend volgens de grootte van de absolute verandering 
van de voorgestelde parameter.   
 

 

A MAAGDARMKANAAL EN STOFWISSELING L CYTOSTATICA EN IMMUNOMODULERENDE MIDDELEN 

 B BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN M SKELETSPIERSTELSEL 

C HARTVAATSTELSEL N ZENUWSTELSEL 

D DERMATOLOGISCHE PREPARATEN P ANTIPARASITAIRE MIDDELEN, INSECTICIDEN EN INSECTENWERENDE MIDDELEN 

G UROGENITAAL STELSEL EN GESLACHTSHORMONEN R ADEMHALINGSSTELSEL 

H SYSTEMISCHE HORMOONPREPARATEN, GESLACHTSHORMONEN UITGEZONDERD S ZINTUIGLIJKE ORGANEN 

J ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK V DIVERSE MIDDELEN 

-3% 
+5,2 mio 
+0,2% 

-15 mio +58 mio 
+1,1% 
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We zien dat de uitgaven, zowel CI als CP, het sterkst afnamen in de 
klassen C, N, en R, en dat de stijgingen, eveneens voor beide 
kostencomponenten, het grootst waren in de klassen A, B en L.  We 
zien eveneens dat er in beide grafieken evenveel klassen zijn met 
toenames als met afnames.  Maar als we de twee grafieken 

vergelijken zien we dat voor CP de afnames veel groter zijn dan de 
toenames, terwijl dat niet zo is voor de RIZIV-uitgaven.   
 

Kijken we naar het verbruik (DDD), dan zien we meer en grotere 
toenames : in de meerderheid van de klassen is het verbruik 
toegenomen.  En als we nagaan in welke klassen het verbruik het 
meest toenam, dan zien we opnieuw de klassen A en B die ook in 
de TOP3 van de uitgavengroei staan.  Maar op de derde plaats 
staat de klasse N, en dat was nu net een van de klassen waar de 
uitgaven het sterkst gedaald zijn.  Ondanks een sterke stijging van 
het verbruik binnen de klasse N, zijn de uitgaven er dus zichtbaar 
afgenomen. 
 

ZOOM op de klasse G (urogenitaal stelsel en geslachtshormonen) 
 
Bij de maandelijkse analyse van de veranderingen binnen de therapeutische hoofdklassen, zijn de vaststellingen met betrekking tot de 
klasse G steeds weer dezelfde : alle parameters dalen.  En als we kijken naar de jaarlijkse evolutie vanaf 2008 (het jaar van de opname 
van de kleine risico’s van de zelfstandigen in de verplichte verzekering) is het ook zo: het verbruik (DDD) neemt elk jaar af, de kosten (CI 
en CP) dalen, het aantal verpakkingen vermindert.  Maar het is ooit anders geweest. 
 
In de Ifstat-database beschikken we over betrouwbare gegevens over de terugbetaalde geneesmiddelen sinds 1996.  Voegen we er de 
voorlopige gegevens van 2015 aan toe, gebaseerd op de eerste 8 maanden, en hun historische gemiddelden in de jaartotalen, dan hebben 
we een zicht op de evolutie gedurende een periode van 20 jaar.   

 
Om te beginnen vergelijken we de evolutie van de de terugbetaalde 
geneesmiddelen van de klasse G (fuchsia), de terugbetaalde 
geneesmiddelen buiten de klasse G (allATCbutG – groen), en het 

geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen (allATC – grijs).  Om 
deze vergelijking te kunnen maken, gebruiken we indexen met 
basis (100 in) 1996, die de toe- en afnames weergeven van de 
parameters in de verschillende geneesmiddelengroepen.  Eén 
enkele blik op de grafieken is voldoende om te zien dat de evolutie 
van 2008 tot nu veel gelijkmatiger is dan in de periode daarvoor. 
 

Tijdens de voorgestelde periode is het verbruik (eerste grafiek) van 
terugbetaalde geneesmiddelen meer dan verdubbeld, terwijl het 
verbruik in de klasse G met meer dan een kwart is afgenomen over 
het geheel van de periode.  In 2005 werd het merendeel van de 
orale contraceptiva uit de terugbetaling gehaald, wat aanleiding gaf 
tot een plotse daling van het aantal DDD in G, sterk dat ze een 
impact had op het totale geneesmiddelenverbruik, ook al bleef het 

verbruik in de andere klassen toenemen.  Maar los daarvan is er 
een vrij regelmatige daling van het verbruik binnen de klasse G. 
 

Binnen het geheel van de geneesmiddelen is er een regelmatige 
groei van het verbruik tot in 2004.  Dan volgen enkele jaren van 
vertraagde groei, tot de toename door de opname van de kleine 
risico’s van de zelfstandigen in 2008.  De jongste jaren, sinds 2012, 
lijkt de groeisnelheid terug wat af te nemen. 
 

Kijken we naar de evolutie van de RIZIV-uitgaven (tweede grafiek), 
dan zien we dat binnen het geheel, de opname of niet van de klasse 
G, weinig verschil uitmaakt.  De klasse G weegt dus minder zwaar 
door in CI dan in het verbruik.   
 

En in tegenstelling tot wat zich voordeed binnen het verbruik, is de 
CI van de klasse G toegenomen in de periode voor 2008.  Zo is er 
een sterke stijging van de CI, net op het ogenblik van de bruuske 
daling van het verbruik van terugbetaalde contraceptiva.  Verderop 
zullen we zien hoe dat wordt verklaard. 
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In de « huidige » periode (vanaf 2008), zien we overal een 
aanzienlijke daling van de CP (cost patient – derde grafiek), daar 
waar voordien de CP toenam, behalve in de klasse G.  In de 
beginperiode van de datacollectie was de CP in de klasse G vrij 
stabiel, maar vanaf 2000 begon hij af te nemen.  Na het intermezzo 
« uit de terugbetaling », is de CP terug gaan toenemen, maar niet 
tot op het niveau van 2004.  En sindsdien zien we een versnelde 
afname van de CP in G, een grotere daling dan die binnen het 
geheel van de geneesmiddelen, mede dank zij de extra 
tegemoetkoming van het RIZIV voor de « contraceptie jongeren ».  

Terwijl het aantal verpakkingen (vierde grafiek) elders slechts 
lichtjes afneemt na 2008, is het aantal verpakkingen in G sindsdien 
gehalveerd.  Deze volumedaling is grotendeels het resultaat van 
steeds grotere verpakkingen voor contraceptiva, waarvan er nu toch 
een heel aantal zijn die bedoeld zijn voor een volledig jaar. 
 

 
De grafieken hierboven zijn indexen waarmee de evoluties kunnen worden vergeleken van de parameters voor de verschillende groepen 
geneesmiddelen die zijn weergegeven.  Maar ze zeggen niets over de onderlinge verhouding van deze groepen.  In de grafieken die volgen 
staat (links) het gewicht van de klasse G in het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen afgeleverd in de publieke officina’s.  En 
omdat de tijdelijke terugtrekking van de contraceptiva uit de terugbetaling een aanzienlijk effect had, kijken we eveneens (rechts) naar het 
aandeel van de contraceptiva in het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen van de klasse G. 

 

  
 
Twintig jaar geleden, in 1996, vertegenwoordigde de klasse G 16% 
van het verbruik, uitgedrukt in DDD.  Dit aandeel is geleidelijk 
gedaald, en op dit ogenblik vertegenwoordigt de klasse G nog maar 
5,5% van de DDD.  In 1996 vertegenwoordigden die 16% van de 
DDD slechts 3,2% van de RIZIV-uitgaven.  En in 2015 bedraagt het 
aandeel van de klasse G in de CI nog maar 1,2%. 
 

Wat wel specifiek is voor de klasse G, is haar belang in de 
remgeldmassa, ten gevolge van de beperkte tussenkomst van de 

verplichte verzekering voor contraceptiva, die(tenzij voor de 
jongeren) terugbetaalbaar zijn in categorieën C, Cs of Cx.  Maar 
toch is ook het aandeel van de klasse G in de CP gedaald, van 
ongeveer 12% in 1996 en 1997 tot 4,2% op dit ogenblik.   

 
De contraceptiva vertegenwoordigen ongeveer ¾ van het verbruik 
(DDD) binnen de klasse G.  Deze fractie is weinig veranderd 
doorheen de tijd, van 78% in 1996, tot 73% nu.  Ze 
vertegenwoordigen ruwweg 70% van wat de patiënten betalen (CP) 
voor terugbetaalde geneesmiddelen van de klasse G.  Maar voor de 
CI ligt het anders.  Tot in 2006, vertegenwoordigde de CI van de 
contraceptiva zelfs geen kwart van de CI van de klasse G in haar 
geheel.  Sinds 2007, vertegenwoordigt de CI van de contraceptiva 

wel ongeveer een derde van de CI van deze klasse.  Deze groei van 
het aandeel van de contraceptiva in de CI wordt onder meer 
verklaard door de « contraceptie jongeren » die in april 2004 van 
start ging en een grotere tussenkomst voorziet voor contraceptiva 
die aan jongeren tot 20 jaar (inbegrepen) worden afgeleverd.  Als 
dit effect niet vroeger tot uiting komt, dan is dat omdat de start 
ervan samen viel met het verdwijnen uit de terugbetaling van de 
rest van de contraceptiva. 
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Sinds 2008 is het aandeel van de contraceptiva binnen het gehaal 
van G vrij stabiel voor alle parameters, behalve voor het aantal 
verpakkingen (NB).  De contraceptivaverpakkingen 
vertegenwoordigden in 2008 ongeveer 60% van het volume.  Nu is 
dat nog 40%.  Maar in die periode is het aantal dagen waarvoor 

een verpakking contraceptie biedt wel gestegen van 90 dagen in 
2008 tot 194 vandaag. 

 
Op dit ogenblik vertegenwoordigen de contraceptiva dus nog steeds 73% van de DDD, en zo vormen ze dus het grootste deel van de 
consumptie binnen G.  Maar er zijn nog andere geneesmiddelenklassen binnen G.  Op het ATC(2)-niveau, vinden we 4 deelklassen terug 
(cf. legende hieronder, links). 

In de grafieken die volgen, hebben we elk van deze klassen verder 
onderverdeeld in « contraceptiva » et « niet contraceptiva ».  De medische 
hulpmiddelen of « devices » (spiraaltjes, vaginale ringen) maken deel uit van 
de klasse G02 (G02AB - intra-uteriene anticonceptiva et G02BB – intra-
vaginale anticonceptiva).  De andere hormonale contraceptiva vinden we 
terug in de klasse G03 (G03A - hormonale anticonceptiva voor systemisch 

gebruik).  We hebben er de klasse G03HB, cyproteron met oestrogenen, aan toegevoegd, ondanks het feit dat 
volgens de richtlijnen van het BCFI de associatie van cyproteron en ethinylestradiol (Claudia®, Daphne®, 
Diane®, …) moet worden voorbehouden voor de behandeling van matig ernstige tot ernstige 
androgeenafhankelijke acne weerstandig aan lokale behandeling of systemische antibiotische behandeling, en 
voor de behandeling van hirsutisme, dit bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd en enkel binnen het kader van deze 
indicaties als anticonceptivum kan gebruikt worden. We hebben de klasse G03AD (noodanticonceptie) apart 
beschouwd.  In de gegevens komt noodanticonceptie weinig voor, ook al is de morning-afterpil terugbetaalbaar 
voor jongeren.  Maar wellicht wordt ze niet vaak binnen de derdebetalerregeling terugbetaald, en ontsnapt ze zo 
aan onze gegevensgaring.  Dit onderscheid tussen « contraceptiva of niet» leidt dan tot de uitgebreidere legende 
(rechts). 
 
De grafieken hieronder laten dan de evolutie zien van de verschillende parameters volgens deze onderverdeling van de klasse G, met 
bovendien voor elke parameter de taarten die de opsplitsing visualiseren bij het begin en bij het einde van de periode.  En wat de 
contraceptiva betreft, zijn enkele de orale contraceptiva (G03 (pill)) echt zichtbaar in het landschap van de klasse G. 
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Als we deze grafieken bekijken, dan valt onmiddellijk op dat die van het verbruik (DDD), van het volume (NB – aantal verpakkingen) en 
van het remgeld (CP – cost patient) op elkaar lijken.  Op de verhoudingen na, zien we gelijkaardige evoluties.  Maar de grafiek van de CI is 
helemaal anders.  We zien ook dat de stijging van de CI die hierboven reeds werd vastgesteld (tweede grafiek van deze ZOOM) zich in de 
klasse G03 bevindt, buiten de hormonale contraceptiva.  Om dit nog duidelijker te maken, hebben we er de taart aan toegevoegd met de 
verdeling van de CI in 2004 : in dat jaar vertegenwoordigt de CI van het deel G03 (not pill) 59% van de CI van de hele klasse G.  Om te 
begrijpen hoe deze verhoging van de CI en de er op volgende verlaging worden verklaard, maken we een meer gedetailleerde 
onderverdeling van de klasse G03 
 
De grafiek die volgt laat zien dat de grote uitgaven zich vooral situeren in de deelklassen G03G (gonadotropinen en andere 
ovulatiestimulerende middelen), en G03X (overige geslachtshormonen en modulatoren van het genitale stelsel), die in 2002 in de 
apotheken verschenen.  
 
De RIZIV-uitgaven voor G03G zijn zeer sterk beginnen te stijgen toen in 2002 Menopur® (G03GA02 - menopauzegonadotrofine (humaan)) 
in de apotheken is gekomen in de plaats van de specialiteit Humegon® met de zelfde ATC-code.  En in de zelfde periode zijn er ook 
biosynthetische gonadotropinen gearriveerd, met name Gonal-F® (G03GA05 – follitropine alfa) en Puregon® (G03GA06 – follitropine 
bêta).  En parallel hiermee is er in 2003 ook een tussenkomst van de verplichte verzekering gekomen voor in vitro fertilisatie (IVF), en dat 
heeft geleid tot een groter aantal IVF.  Om de ermee gelinkte uitgaven van de ziekteverzekering voor gonadotropinen te beheersen, 
werden de terugbetalingsvoorwaarden voor Menopur®, Gonal-F® (follitropine alfa) en Puregon® (follitropine bêta) op 1 oktober 2006 

aangepast.  Met de nieuwe terugbetalingsvoorwaarden werden de volgende doelstellingen nagestreefd :  
 

(1) de behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen bij vrouwen groeperen in erkende centra voor reproductieve geneeskunde,  

(2) de biosynthetische gonadotropinen toegankelijk maken vanaf de eerste cyclus van in-vitrofertilisatie (voorheen slechts vergoedbaar vanaf de 

3de cyclus),  

(3) en de biosynthetische gonadotropinen toegankelijk maken voor de behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen bij mannen. 
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Door deze maatregel werd de terugbetaling van gonadotropinene in de publiek officina’s de facto opgeheven, en dat effect blijkt dus 
duidelijk in deze grafiek (gele blokjes). 

 
 

               
 
 
De CI van G03X wordt zichtbaar (oranje) op de grafiek nadat in 2001 de specialiteit Evista® (G03XC01 – raloxifen) verscheen voor de 
behandeling van postmenopauzale osteoporose.  Gedurende enkele jaren is het verbruik geleidelijk toegenomen, maar sinds 2007 daalt 
het.  In 2013 zijn de eerste generieken van raloxifen gekomen, en dit heeft natuurlijk de vermindering van de uitgaven nog versterkt. 
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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 zien we de jaarlijkse 
evolutie van de jongste 5 volledige jaren en het lopend jaar (onvolledig), en rechts de recente evolutie 
per kwartaal.  Op dit ogenblik is het laatste voorgestelde kwartaal het derde kwartaal van 2015, 
onvolledig. 
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