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  «IPhEB-Monthly» Gegevens juni 2015 (publicatie september 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 2.626,099 476,224 3.103,248 108,681 5.300,826 13,572 12,4% 11,585 10,6% 9,485 13,2% 10,343 9,5% 

2015/2014 0,28% -1,81% 0,88% 0,11% 2,32% 6,97% 6,06% -1,31% -2,14% 31,26% 6,14% 32,02% 31,26% 

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%   

201405 220,801 40,902 259,560 9,074 443,087 1,062 11,7% 0,854 9,4% 0,739 12,5% 0,793 8,8% 

201406 222,075 40,372 260,313 8,970 439,606 1,037 11,6% 0,864 9,7% 0,721 12,4% 0,775 8,7% 

201407 216,740 38,566 253,255 8,614 426,267 0,974 11,3% 0,848 9,8% 0,680 12,2% 0,726 8,4% 

201408 196,493 35,466 230,080 7,899 394,428 0,885 11,2% 0,778 9,8% 0,622 12,1% 0,665 8,4% 

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% 

 
 
 

 
 
 

 
Het is nu 3 jaar geleden dat de reglementering met betrekking 
tot de zuurstoftherapie aan huis veranderde (in juli 2012).  Als we 
kijken naar het aantal zuurstof-DDD afgeleverd in de publieke 
officina’s, dan zien we dat op dit ogenblik slechts 5% meer 
vertegenwoordigt van het aantal DDD van 2011, toen 1 miljoen 
zuurstof-DDD werden afgeleverd in de apotheken, een aantal dat 
toen sinds enkele jaren stabiel was.  Als we kijken naar 
daggemiddelden, dan komt dat overeen met een daling van 2800 
DDD (= patiënten ?) per dag in 2011 naar 140 DDD per dag in 
2015. 
 
Preciseren we tenslotte nog dat het hier gaat om vloeibare en 
gasvormige zuurstof, die als geneesmiddel geregistreerd zijn, en 
dat de zuurstoftherapie met oxyconcentrator is niet opgenomen 
in deze grafiek.   

Gedurende de eerste 3 maanden van haar (gedeeltelijke) toepassing vertegenwoordigt de tarifering per eenheid € 300.000 van de RIZIVuitgaven 
(tussenkomst in de geneesmiddelenkost & honoraria), € 173.000 van de PP en 445.000 DDD, die niet zijn opgenomen in de tabel hierboven.  Van zodra de 
tarifering per eenheid volledig zal zijn, zullen die gegevens geïntegreerd worden in de tabellen, net als in de maandgegevens betreffende de 
veranderingen in de therapeutische hoofdklassen (bladzijde 2), en in de grafieken die de referentieterugbetaling opvolgen (laatste bladzijde). 
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Veranderingen in de ATC-hoofdklassen 

 

 
 
 

 
 
Deze taarten laten de verdeling zien van de belangrijkste grootheden (CI en CP voor de uitgaven, DDD en NB voor het volume) over de 
therapeutische hoofdklassen gedurende de 12 voorbije maanden (juli 2014 – juni 2015).  De percentages in de pijlen geven de 
veranderingen aan ten opzichte van de 12 maanden daarvoor (juli 2013 – juni 2014). 

 
Als we deze taarten vergelijken met die van de voorbije maand, dan stellen we een aantal veranderingen vast : 
 

 De CI, die hier beperkt is tot de tussenkomst van het RIZIV in de geneesmiddelenprijs en dus de specifieke honoraria van de apothekers niet 

bevat, is lichtjes toegenomen. Verder zien we ook dat de klasse L, die enkel in deze taart voorkomt, zich nu in tweede positie bevindt.     

 Het aantal verpakkingen (NB) is gedaald 

 En de CP (cost patient – remgeldmassa) die blijft maar verminderen. 

 Het aantal DDD is toegenomen, maar de groeisnelheid neemt wel af. 

 
De grafieken in de tabel die volgt geven de veranderingen weer in de therapeutische hoofdklassen waar die het belangrijkst zijn als we de 
voorbije 12 maanden (juli 2014-juni 2015) vergelijken met de 12 maanden daarvoor (juli 2013-juni 2014).  In elk van deze grafieken zien 
we de absolute (oranje rechthoeken – ijk (in miljoenen) op de horizontale as onderaan) of relatieve (blauwe kaders – ijk op de horizontale 
as bovenaan) veranderingen van de parameters (CI, CP, DDD, NB). 
 
Naast deze grafieken bevinden zich, per therapeutische hoofdklasse, de « pertinente ATC » waarbinnen zich de belangrijkste 
veranderingen voordeden.  Voor elk van deze pertinente ATC zijn de belangrijkste betrokken parameter(s) weergegeven met de 
verandering van het bedrag of het aantal, (stijgingen in het groen, dalingen in het rood), met de corresponderende percentages. 
 
Voor een aantal van deze pertinente ATC zijn er grote veranderingen voor alle parameters. 
 

 A02 (maagzuurremmers) is de klasse waar het verbruik het sterkst toenam gedurende de voorbije 12 maanden.  En dat leidt ook tot grote 

stijgingen voor de andere parameters. 

 B01A(*) (NOAC - new oral anticoagulants) is de klasse waar de uitgaven van de ziekteverzekering het sterkst toenamen.  Het is ook de klasse 

met de hoogste groeivoeten voor alle parameters : ze stegen de voorbije 12 maanden allemaal met bijna 40%. 

 C01(*) (cardiaca behalve hartglycosiden of anti-aritmica, klassen I en III) is dan weer een klasse waar alle parameters afnemen.  Met meer dan 

80% van de uitgaven en bijna 90% van het verbruik, is molsidomine (C01DX12) de belangrijkste molecule binnen deze « overige cardiaca ».  

 C02 tot C09 (antihypertensiva) is een uitgebreide klasse, met indicaties die in feite wel ruimer zijn dan louter hypertensie.  Het is de 

therapeutische klasse waarbinnen de RIZIV uitgaven de jongste 12 maanden het sterkst gedaald zijn, en waarbinnen ook de andere 

parameters aanzienlijk afnamen. 

 

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 

+0,1% 
+1,4% 

+1,1%  -2,8% -0,5% 
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 N06A (antidepressiva) staan op de 3
de

 plaats als we de pertinente ATC rangschikken naar toename van het verbruik.  En niettegenstaande 

dat, dalen de andere parameters, en wel in die maten dat de antidepressiva de klasse zijn waar het remgeld het sterkst is afgenomen : er zijn 

dus meer DDD in minder verpakkingen die goedkoper zijn voor de ziekteverzekering en vooral voor de patiënten. 

 R(*) (« andere » geneesmiddelen voor het ademhalingsstelsel) staat op de eerste plaats als we rangschikken naar dalend verbruik (DDD) of 

dalend volume (NB) ten gevolge van de schrapping uit de terugbetaling van acetylcysteine, behalve voor mucoviscidosepatiënten 

(voorwaarden in hoofdstuk IV). 

 R03AK (β-sympaticomimetica in combinatie met glucocorticoïden) is de klasse met de grootste remgeldtoename.  Het volume en het verbruik 

namen ook toe, maar we zien wel een aanzienlijke daling van de RIZIV uitgaven.  Dat komt onder meer door de opname in de 

referentieterugbetaling van R03AK07 (formoterol & budesonide – Symbicort®), zonder dat de prijs van de referentiespecialiteit daalde tot op 

het niveau van de terugbetalingsbasis, wat tot gevolg heeft dat de patiënten € 5,00 extra moeten betalen boven op het remgeld berekend op 

de terugbetalingsbasis . 

A 

 

A02 

DDD 19.442.662 5,1% 

NB 217.822 4,0% 

CP 359.588 1,1% 

CI 2.131.872 2,2% 

A07E CP 177.015 5,5% 

A10A CI 1.522.091 1,9% 

A10B(*) 
CI 4.812.020 11,5% 

NB 34.066 5,9% 

A10BA, A10BB 
NB 150.563 4,0% 

DDD 6.165.404 3,8% 

Naast de belangrijke toenames binnen de 
maagzuurremmers (A02), zijn er ook een aantal 
aanzienlijke verhogingen van parameters binnen de 
antidiabetica: 

 A10A (insulines) – stijging van de CI 

 A10B(*) « nieuwe » orale antidiabetica – toename van 

de CI en van het aantal verpakkingen – verder ook het 

verschijnen van een nieuwe molecule, albiglutide 

(A10BX13 -  Eperzan®) 

 De stijging van het verbruik van eerstelijns orale 

antidiabetica (A10BA (metformine) en A10BB 

(sulfonylurea)) blijft belangrijk. 

B 

 

B01A(*) 

CI 20.607.670 35,9% 

CP 1.357.382 37,7% 

DDD 14.179.275 38,8% 

NB 106.146 36,8% 

B01AA 
NB -80.441 -6,8% 

DDD -1.644.900 -6,9% 

B01AB CI -2.220.624 -4,6% 

B01AC(*) 
DDD -2.265.905 -8,1% 

NB -36.123 -7,5% 

B01AC06 
DDD 8.251.537 2,6% 

NB 47.577 2,4% 

Naast de stijgingen binnen de NOAC (B01A(*)), noteren 
we belangrijke dalingen van het verbruik van vitamine K 
antagonisten (B01AA), binnen de groep van de heparines 
(B01AB), en binnen de bloedplaatjesaggregatieremmers 
(B01AC(*)), behalve dan acetylsalicylzuur waarvan het 
verbruik sterk blijft toenemen. 
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C 

 

C01(*) 

DDD -4.663.112 -5,1% 

CP -714.646 -9,2% 

CI -2.806.055 -9,9% 

NB -49.339 -4,8% 

C01A DDD -920.186 -11,1% 

C02 à C09 

CI -13.037.811 -4,4% 

CP -3.261.020 -3,9% 

DDD -9.076.927 -0,7% 

NB -418.469 -2,3% 

C10 

CI -9.991.369 -5,5% 

CP -2.038.217 -5,0% 

DDD 7.746.528 1,5% 

Binnen de C nemen alle parameters af, ondanks een nog 

steeds belangrijke toename van het statineverbruik. 

J 

 

J01 
NB 327.923 3,4% 

DDD 5.089.318 4,5% 

J05 CI 1.836.017 1,7% 

J06 CI 2.097.267 30,4% 

J07(*) 
NB -59.063 -12,3% 

CI -1.519.235 -8,6% 

We zien de voorbije 12 maanden een belangrijke toename 
van het antibioticaverbruik (J01) in vergelijking met de 12 
maanden ervoor, en een daling van het aantal niet-
griepvaccins (J07(*)) in de publieke officina’s.  De 

belangrijke toename van de CI in de klasse J05 komt 
onder meer door het verschijnen in de apotheken van het 
antivirale middel dolutegravir (J05AX12 – Tivicay®) in 
oktober 2014, en die in J06 door de komst van een anti-
hepatitis B immunoglobuline (J06BB04 – Zutectra®) in 
mei 2014.  

N 

 

N(*) CP -522.390 -7,8% 

N02A 
NB 170.070 4,0% 

CP 305.295 1,3% 

N03 NB 44.102 2,0% 

N04 CP 170.371 3,3% 

N06A 

CP -4.205.979 -10,8% 

CI -9.771.792 -7,6% 

DDD 10.437.448 3,5% 

NB -266.623 -4,4% 

N06D 
CI -6.326.604 -35,6% 

DDD -803.907 -6,2% 

Naast de belangrijke veranderingen binnen de 
antidepressiva, merken we ook belangrijke dalingen van 
de CI en van het verbruik van anti dementiadrugs (N06D), 
een verhoogd aantal verpakkingen anti-epileptica (N03) en 
analgetica (N02), stijgingen van de remgeldmassa voor 
analgetica (N02) en Parkinsongeneesmiddelen (N04).  De 

belangrijke daling van de CP in N(*) is het gevolg van een 
daling van het verbruik van betahistine (N07CA01) 
terugbetaalbaar in categorie Cx, wat het effect op het 
remgeld versterkt. 
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R 

 

R(*) 

DDD -21.036.949 -19,2% 

NB -534.236 -18,7% 

CP -3.190.942 -31,3% 

CI -4.286.671 -14,3% 

R03AC (LA) DDD -1.215.376 -8,7% 

R03AK 

CP 2.392.919 10,9% 

DDD 8.123.998 12,0% 

NB 149.325 7,2% 

CI -4.357.747 -5,1% 

R03AL 

CP 326.195 9,5% 

CI 3.428.590 26,6% 

NB 43.957 3,3% 

R03BB (LA) 
NB -54.845 -9,5% 

CP -519.725 -8,7% 

R06 
DDD 4.742.806 3,8% 

CP -488.635 -2,4% 

Naast de veranderingen in R(*) en R03AK, zien we binnen 
R ook een daling van het verbruik van R03AC(LA) 
(langwerkende β-sympaticomimetica zonder 
glucocorticoïden), stijgingen binnen R03AL (kortwerkende 
β-sympaticomimetica met anticholinergica), dalingen 
binnen langwerkende anticholinergica (alleen) (R03BB 
(LA).  Er zijn dus duidelijk verschuivingen binnen 
geneesmiddelen voor obstructieve aandoeningen 
van de luchtwegen (R03).  Verder merken we ook een 

stijging van het verbruik van antihistaminica voor 
systemisch gebruik (R06), die gepaard gaat met een 
remgelddaling, verklaard door prijsdalingen in juli 2014 en 
de vergoedbaarheid in categorie Cs. 
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Zoom op de klasse C (hartvaatstelsel) 
 

(1) geneesmiddelen voor het hartvaatstelsel binnen het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen 

De taarten van bladzijde 2 tonen elke maand opnieuw het belang van de cardiovasculaire geneesmiddelen binnen de terugbetaalde 
geneesmiddelen, in de publieke officina’s.  Maar als we de taarten van de jongste jaren eens op een rijtje zouden zetten, dan zouden we 
toch zien dat het aandeel van de klasse C geleidelijk aan gedaald is.  Deze tabel bevat voor de belangrijkste parameters het percentage dat 

de klasse C vertegenwoordigt binnen het jaartotaal.  De gegevens van 2015 
zijn schattingen op basis van de gegevens van het eerste semester en het 
historische gemiddelde van het eerste semester in het jaartotaal. 
We zien dat het aandeel van C in de RIZIV (CI) uitgaven flink is verkleind, 
terwijl de totale CI weinig veranderde.  Voor het remgeld (CP) is de evolutie 
anders : het aandeel van C blijft vrij stabiel, maar de totale remgeldmassa is 

sterk gekrompen.  Het totale verbruik van terugbetaalde geneesmiddelen (uitgedrukt in DDD) is sterker gestegen dan het verbruik binnen 
de klasse C, zodat het aandeel van de klasse C in het totaalverbruik is afgenomen.  Het aandeel van de klasse C in het volume (NB – aantal 
verpakkingen) is gedaald terwijl het totale NB eveneens daalde : het aantal verpakkingen van de klasse C is dus meer gedaald dan het 
totale aantal.   
 

De volgende grafieken illustreren de af- of toename van de klasse C ten opzichte van het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen 
(allATC) en ten opzichte van het jaar 2008. 
 

  
Vergeleken met de lichte daling van de globale CI, is de daling van de 
uitgaven voor cardiovasculaire geneesmiddelen aanzienlijk, terwijl de 
uitgaven voor de andere geneesmiddelen (not C) met 6,72% toenamen 
sinds 2008.  De sterke daling van de CI van de klasse C wordt grotendeels 
verklaard door de komst van de generieken van atorvastatine in 2012. 

Het verbruik (DDD) stijgt, maar dat van geneesmiddelen van de klasse C 
stijgt minder dan dat van andere geneesmiddelen.  Het aantal verpakkingen 
(NB) daalt, maar dat van geneesmiddelen van de klasse C daalt meer dan 
dat van andere geneesmiddelen.   

 

(2) de belangrijkste deelklassen binnen de geneesmiddelen voor het hartvaatstelsel 
 

We beginnen met de opsplitsing van de cardiovasculaire geneesmiddelen in drie grote deelklassen : de hypolipemiërende geneesmiddelen 

(C10), de cardiaca (C01) en de geneesmiddelen die vooral worden gebruikt bij hoge bloeddruk of hartinsufficiëntie (C02 tot C09).   
 

  
DDD per 1000 inwoners en per dag Evolutie van het aantal DDD per 1000 inwoners en per dag sinds 2008 
 

De linkergrafiek laat duidelijk zien dat de behandeling van hypertensie het meest voorkomt.  En de rechtergrafiek toont dat het verbruik 
van hypolipemiërende geneesmiddelen het sterkst is toegenomen sinds 2008, terwijl cardiaca steeds minder worden gebruikt.   

 2008 2015 

CI 24% van 2,611 miljard 19% van 2,599 miljard 

CP 28% van 599 miljoen 27% van 468 miljoen 

DDD 42% van 4,244 miljard 38% van 5,252 miljard 

NB 25% van 112 miljoen 23% van 108 miljoen 
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De volgende grafieken geven de RIZIV uitgaven weer voor DDD die per 1000 inwoners en per dag worden verbruikt binnen de grote 
deelklassen van C (rechts) en de evolutie ervan (stijgingen en dalingen) sinds 2008. 
 

  
CI (€) voor de DDD per 1000 inwoners en per dag Evolutie  van de CI (%) voor de DDD per 1000 inwoners en per dag sinds 

2008 
 

De uitgaven voor antihypertensiva en cardiaca zijn regelmatig gedaald.  Maar de dagkost per 1000 inwoners voor de behandeling van 
hypercholesterolemie is tot in 2011 blijven stijgen om dan te gaan dalen vanaf het ogenblik dat – in 2012 – generieken van atorvastatine 
op de markt kwamen ondanks een blijvende stijging van het verbruik (zie grafiek hierboven). 
 

(3) terugbetaalde geneesmiddelen voor de behandeling van hypertensie en hartinsufficiëntie (C02 à C09)1 
 

Deze groep bevat een aantal deelklassen, telkens met verschillende werkingsmechanismen.  Op ATC(2) niveau onderscheiden we  
 

C02 antihypertensiva 

C03 diuretica 

C07 bêta-blokkers 

C08 calciumantagonisten 

C09 middelen aangrijpend op het renine-angiotensinesysteem 
 

In de deelklasse C02, is moxonidine (C02AC05) de belangrijkste substantie met 82% van de DDD in 2008, en 94% in 2015.   
 

Deze grafieken met de deelklassen van C02à C09 zijn analoog met de grafieken hierboven met de 3 deelklassen van C.   
  

  
DDD per 1000 inwoners en per dag Evolutie van het aantal DDD per 1000 inwoners en per dag sinds 2008 
 

We zien dat het verbruik C02 erg beperkt is (links) en dat het afneemt (rechts).  Het verbruik van diuretica (C03) of dat van 
calciumantagonisten (C08) is groter, maar dit zijn wel de twee klassen waar het verbruik het sterkst gedaald is sinds 2008.  Qua verbruik 
zijn de bêta-blokkers (C07) en de middelen aangrijpend op het renine-angiotensinesysteem (C09) het belangrijkst.  Tijdens de 
voorgestelde periode is het verbruik van bêta-blokkers gestegen tot in 2011, en sindsdien zien we een lichte afname.  Op dit ogenblik is 
het verbruik net iets hoger dan in 2008 (77 DDD per 1000 inwoners en per dag in 2015 en 76 DDD per 1000 inwoners en per dag in 2008) 
en het zijn de middelen aangrijpend op het renine-angiotensinesysteem die het meest worden verbruikt.  Hun aandeel in het verbruik is 
quasi dubbel zo groot als dat van de bêta-blokkers en ze vertegenwoordigen ongeveer de helft van het verbruik binnen de groep C02 à 
C09.   

                                        
1
 Verderop zullen we het hebben over de groep « C02 à C09 » omdat deze klassen verscheidene indicaties hebben : hypertensie, hartinsufficiëntie, angina 

pectoris, hartritmestoornissen, vochtretentie, nieraandoeningen,… 

mailto:info@ipheb.be
http://www.ifeb.be/


 - 8 –– IFEB asbl– Archimedesstraat 11 – 1000 Brussel – info@ipheb.be – www.ifeb.be – 
Tel +32 2 285 42 26  -  Fax +32 2 285 42 25    -    september 2015 

 

  
CI (€) voor de DDD per 1000 inwoners en per dag Evolutie van de CI (%) voor de DDD per 1000 inwoners en per dag sinds 

2008 

 
Kijken we naar de dagkost per 1000 inwoners voor het verbruik van antihypertensiva dan zien we dat vooral de uitgaven voor 
calciumantagonisten sterk zijn gedaald.  Dat is het gecombineerd resultaat van prijsdalingen en een verminderde consumptie.  Alleen de 
uitgaven voor diuretica zijn stabiel gebleven, maar die vertegenwoordigen maar een klein gedeelte.  En de stijging die we in 2010 
vaststellen  is het gevolg van het nieuw vergoedingssysteem voor apothekers met een vast basishonorarium per verpakking wat bij de 
omschakeling aanleiding gaf tot hogere prijzen voor goedkope geneesmiddelen. 
 

(4) terugbetaalde cardiaca (C01) 

De terugbetaalde cardiaca worden onderverdeeld in 
 

C01A hartglycosiden 

C01B antiaritmica, klassen I en III 

C01(*) overige cardiaca 
  

In deze laatste deelklasse C01(*), is molsidomine (C01DX12) de belangrijkste substantie met 83% van de DDD in 2008, en 81% in 2015.  
Verder vinden we er ook nytroglycerine (C01DA02) met 16% van de DDD in 2008 en 11% op dit ogenblik. 
 
Als we dezelfde oefening maken als hierboven, dan verkrijgen we deze keer de volgende grafieken. 
 

  
DDD per 1000 inwoners en per dag Evolutie van het aantal DDD per 1000 inwoners en per dag sinds 2008 

 
We zien dat het verbruik in de drie deelklassen daalt, en dat deze daling het sterkst is binnen de hartglycosiden, waar het aantal DDD per 
1000 inwoners en per dag meer dan gehalveerd is sinds 2008. 
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CI (€) voor de DDD per 1000 inwoners en per dag Evolutie  van de CI (%) voor de DDD per 1000 inwoners en per dag sinds 

2008 

 

In de evolutie van de uitgaven zien we weer het fenomeen dat we ook hierboven al vaststelden.  De stijging van de kosten voor C01A in 
2010 is weer het gevolg van de invoering van een nieuw vergoedingssysteem voor de apothekers met een vast basishonorarium per 
verpakking waardoor de zeer goedkope hartglycosiden iets duurder werden. 

 

(5) Samengevat 

 

De klasse C blijft de belangrijkste hoofdtherapeutische klasse, maar haar aandeel binnen de vergoedbare geneesmiddelen neemt af.  Deze 

afname is groter in de uitgaven dan in het verbruik. 

 

Het verbruik in de groep C02 à C09 stabiliseert zich, maar er zijn wel verschuivingen.  Het verbruik van diuretica en calciumantagonisten is 

gedaald, dat van middelen aangrijpend op het renine-angiotensinesysteem is toegenomen, en dat van bêta-blokkers bleef op het zelfde 

niveau als in 2008. 

 

Het verbruik van hypolipemiërende middelen blijft stijgen, maar na de komst van de generieken voor atorvastatine in 2012 zijn de uitgaven 

wel sterk gedaald 2012. 

 

Binnen de cardiaca daalt het verbruik, vooral dat van hartglycosiden waarvan het aantal DDD sinds 2008 meer dan gehalveerd is. 
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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 tweede kwartaal van 2015, 
volledig. 
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