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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% 

 
Vanaf 1 april 2015 moet de apotheker bepaalde geneesmiddelen die in een publieke officina worden afgeleverd, tariferen per eenheid.  

Deze verplichting geldt voor de terugbetaalbare geneesmiddelen die aan de volgende criteria beantwoorden : 
 specialiteit met een “oraal-vaste” toedieningsvorm (zoals tablet, capsule, enz.) ;  

 afgeleverd aan langdurige bewoners van rusthuizen (rustoord voor bejaarden (ROB) of rust- en verzorgingstehuis (RVT)); 

 in een publieke officina ; 

 zowel voor acute als voor chronische behandelingen. 

 
De verplichte tarifering per eenheid impliceert nog niet noodzakelijk of automatische de zogenoemde « individuele 
medicatievoorbereiding » (IMV), maar kadert in een besparingsmaatregel van de regering die een beheersing van het volume aan 
geneesmiddelen gefactureerd aan de ziekteverzekering beoogt. 
 
Om de software en organisatieproblemen op te vangen werd een progressieve implementatie van de verplichte tarifering per eenheid 
aanvaard.  In april, de maand waarin ze in voege trad, is de toepassing van de tarifering per eenheid dan ook zeer beperkt.  Van zodra ze 
algemener zal worden toegepast, zullen we de gegevens ervan integreren in de boordtabellen, alsook in de maandelijkse opvolging van de 

veranderingen in de ATC-hoofdklassen (pagina 2), en in de grafieken met de evolutie van de referentieterugbetaling (op de laatste 
pagina).  In de praktijk zal dat neerkomen op een opsplitsing van de gegevens.  Tariferen per eenheid betekent immers dat het volume 
niet meer wordt uitgedrukt in aantal verpakkingen, maar in aantal « eenheden », en dat het basishonorarium van de apothekers niet meer 
inbegrepen is in de publiekprijs, maar dat de apothekers worden vergoed door een weekhonorarium per patiënt.  
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Veranderingen in de ATC-hoofdklassen 
 
 

 
 

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

 
Als we kijken naar de taarten en hun pijlen, dan zien we ten opzichte van de vorige maand, de volgende veranderingen: 
 

 De CI, hier beperkt tot de tussenkomst van de verplichte verzekering in de publiekprijs en dus zonder de specifieke honoraria van de 

apothekers, is lichtjes toegenomen.  Het is dus twee keer na elkaar dat we een – weliswaar beperkte – toename zien van de 

verzekeringsuitgaven voor geneesmiddelen over een periode van 12 maanden. 

 Het aantal verpakkingen (NB) is niet veel veranderd, maar wat we zien is een kleine daling, in tegenstelling tot de voorbije maand, toen we 

een lichte toename vaststelden . 

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

 
De grafieken op de volgende bladzijde geven voor elk van de parameters (CI, CP, DDD, NB) de veranderingen weer bij vergelijking van de 
12 voorbije maanden (mei 2014 – april 2015) met de 12 maanden ervoor (mei 2013 – april 2014).  Op elk van deze grafieken kan men 

zien hoe de absolute (oranje rechthoeken – ijk op de horizontale as bovenaan) of relatieve (blauwe kaders – ijk op de horizontale as 
onderaan) verdeeld zijn over de verschillende klassen.  Voor elk van de parameters zijn de klassen gerangschikt naar dalende verandering.   
 
Om de globale veranderingen beter te kunnen situeren, hebben we rechts van de grafieken met de veranderingen per therapeutische 
hoofdklasse, gelijkaardige grafieken toegevoegd met, voor elk van de parameters, de TOP10 van de stijgingen en de TOP10 van de 
dalingen binnen de pertinente ATC-klassen. 
 
Binnen het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen zijn de RIZIV-uitgaven (CI) lichtjes toegenomen.  Dat betekent dus dat tijdens de 
12 voorbije maanden het totaal bedrag van de stijgingen – vooral in de klassen L, B en A – opnieuw groter is dan het totaal bedrag van de 
dalingen – vooral in de klassen C en N.  Op het niveau van de pertinente ATC-klassen, stijgen de uitgaven het meest voor NOAC (B01A(*), 
voor anti TNF- (L04AB) en andere immunosuppressoren (L04(*).  In de klasse A, zijn het de uitgaven voor « nieuwe » orale antidiabetica 

(A10B(*)) die het sterkst stijgen.  De grootste daling zien we in de klasse C (- € 32 miljoen, - 6,0%) en ze zijn verdeeld over 
hypolipemiërende middelen (C10) en antihypertensiva (C02 à C09).  Binnen de antihypertensiva dalen de uitgaven voor sartanen het 

sterkst.  Dit is vooral het gevolg van prijsdalingen binnen de sartanen, vermits het verbruik vrij stabiel blijft.  En voor atorvastatine 
(C10AA05) is dit nog evidenter.  De 12 voorbije maanden zijn de uitgaven voor atorvastatine gedaald met € 10 miljoen (- 26%), terwijl het 
verbruik toenam met 13,2 miljoen de DDD (+9,2%). 
 
De uitgaven van de patiënten blijven dalen (CP – cost patient).  De daling van de CP (- € 12,4 mio) is zelfs groter dan de stijging van de CI 
(+ € 3,6 mio), wat dus neerkomt op een daling van de totale kost voor terugbetaalde geneesmiddelen (PP) met bijna 9 miljoeneuro.  En 
dat betekent eveneens dat het aandeel van de patiënt in het geheel van de uitgaven voor terugbetaalde geneesmiddelen steeds maar  
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kleiner wordt.  De 12 voorbije maanden (mei 2014 – april 2015) vertegenwoordigde de CP 15,6% van de uitgaven voor terugbetaalde 
geneesmiddelen.  De 12 maanden daarvoor (mei 2013 – april 2014) was dat 16,0%, en in 2008 was nog 18,7% van de uitgaven ten laste 
van de patiënt.  De grootste dalingen van de 12 voorbije maanden situeren zich binnen de hoofdklassen C, N, en R.  Op het niveau van de 
pertinente ATC-klassen, zien we de grootste dalingen binnen de antihypertensiva (C02 à C09) met niet alleen een daling van € 1miljoen 
voor de sartanen, maar ook een daling van € 1,4 miljoen voor de bêtablokkers.  De daling van € 3 miljoen in R(*) komt grotendeels op 

rekening van de schrapping uit de terugbetaling in de loop van 2014 van acetylcysteïne (R05CB01), tenzij voor mucoviscidose-patiënten.   
Omdat acetylcysteïne vergoedbaar was in categorie C, woog het vrij zwaar door in de CP.  Verder zien we ook belangrijke dalingen van de 
CP voor de statines (C10, - € 2,3 miljoen), de antidepressiva (N06A, - € 2,8 miljoen) en de orale contraceptiemiddelen (G03A, - € 1,1 
miljoen).  Voor de orale contraceptiva gaat dit gepaard met een daling van het verbruik.  Maar dat is niet het geval voor de statines en de 
antidepressiva, waarvan het gebruik de jongste 12 maanden is toegenomen.  Al halen de dalingen het op de stijgingen, toch zijn er ook 
klassen waar de patiënt meer betaalt.  Dat is zo voor NOAC (B01A(*)) en combinaties van β-sympaticomimetica met glucocorticoïden 
(R03AK), waar de toename van de CP een gevolg is van een groei van het verbruik. 
 
Het verbruik van terugbetaalde geneesmiddelen blijft toenemen, maar de groei vertraagt wel (+1,2% de voorbije 12 maanden, 1,8% in 
2013, +3,0% in 2012).  De enige klassen waar het verbruik afneemt zijn de klassen R, G en C.  Het gaat hierbij om dalingen van het 
verbruik van acetylcysteïne (R(*)) in de klasse R en van de orale anticonceptie (G03A) in de klasse G.  In de klasse C daalt het 
verbruik in alle pertinente ATC-klassen, behalve binnen de statines.  Binnen de antihypertensiva (C02 à C09), concentreert de 
daling zich bij de bêtablokkers en de calciumantagonisten, terwijl het gebruik van middelen aangrijpend op het renine-angiotensinesysteem 
stabiel blijft.  Ten opzichte van de 12 maanden daarvoor, is het verbruik van cardiaca de voorbije 12 maanden gedaald : -11% voor de 
hartglycosiden (C01A), -1% voor de anti-aritmica, klassen I en III (C01B) en -5% voor de overige cardiaca (C01(*)).  In de andere 
therapeutische hoofdklassen blijft het verbruik stijgen.  De pertinente ATC-klassen waarbinnen het verbruik het sterkst toeneemt zijn de 
maagzuurremmers (A02), de NOAC (B01A(*)), de antidepressiva (N06A) en de associaties van β-sympaticomimetica met glucocorticoïden 
(R03AK).  We zien ook een niet verwaarloosbare stijging van het verbruik van statinen (C10), van antihistaminica voor systemisch gebruik 
(R06), en van antidiabetica in de eerste lijn (A10BA (metformine) en A10BB (sulfonylurea)). 
 

 

ZOOM op de behandeling van hepatitis C 

 
De ontwikkeling van nieuwe antivirale moleculen voor de behandeling van chronische hepatitis C wekt veel belangstelling, maar roept ook 
heel wat vragen op.  Enerzijds beloven ze doeltreffendheid zonder ernstige nevenwerkingen of contra-indicaties, maar anderzijds zijn ze zo 
duur dat men zich moet afvragen welke plaats ze in de praktijk kunnen innemen. 
 
Er zijn niet veel gegevens over de prevalentie van het HCV (hepatitis C-virus) binnen het geheel van de bevolking.  Experten schatten dat 
er in België ongeveer 70.000 personen besmet zijn met het HCV, waarvan de helft het niet weet.  De meeste HCV-besmettingen zijn 
immers asymptomatisch, zelfs in de acute fase.  Op termijn evolueert de infectie echter in 80% van de gevallen naar een chronische staat 
die kan leiden tot fibrose, cirrose, leverfalen of leverkanker (met in sommige gevallen de noodzaak van een levertransplantatie).  En het is 
dan ook binnen deze context dat de geneesmiddelenkost van de behandeling van hepatitis C moet worden geëvalueerd. 
 
In deze ZOOM bekijken we de evolutie van de geneesmiddelen om hepatitis C te behandelen en die worden afgeleverd in de publieke 
officina’s.  Deze geneesmiddelen komen uit twee therapeutische klassen : J05 (antivirale middelen voor systemisch gebruik) en L03 
(immunostimulantia).  
 
Sinds vele jaren bestaat de standaardbehandeling van chronische hepatitis C uit de associatie van interferonen -2a of -2b (gepegyleerd 

of niet) met ribavirine.  Deze behandeling gaat gepaard met een eradicatiegraad van 45 tot 50%.  Ribavirine (J05AB04) is een antiviraal 

middel met een breed spectrum dat kan worden gebruikt tegen veel virale infecties. Nochtans wordt het quasi uitsluitend aangewend voor 
de behandeling van chronische hepatitis C, en altijd in associatie met interferonen : interferon -2a of -2b (L03AB04 – L03AB05), 

peginterferon -2a of -2b (L03AB10 – L03AB11).  Deze interferonen worden evenwel ook in andere indicaties voorgeschreven.  Zo 

worden interferon -2a of -2b ook aangewend bij de behandeling van kwaadaardige leveraandoeningen, van ziekten gepaard met een 

immuundeficiëntie, en van chronische actieve hepatitis B, en wordt peginterferon -2a ook voorgeschreven bij de behandeling van 

hepatitis B. 
Boceprevir (J05AE12 – Victrelis®) en telaprevir (J05AE11- Incivo®) waren de eerste middelen die rechtstreeks specifieke eiwitten van het 
HCV inhiberen.  Ze werden terugbetaalbaar in de loop van 2012.  Ze zijn aangewezen voor de behandeling van chronische hepatitis C door 
HCV van het genotype 1, in associatie met peginterferon en ribavirine.  Toevoegen van deze geneesmiddelen aan de standaardbehandeling 
leidde in de studies tot het bekomen van een hogere eradicatiegraad (65 tot 75%), maar altijd ten koste van een hoog risico van 
ongewenste effecten en medicamenteuze interacties.  Daarnaast vertegenwoordigen deze antivirale middelen ook een hoge kost.  
 
Meer recent werden een aantal nieuwere inhibitoren van HCV-eiwitten onderzocht in gerandomiseerde studies bij HCV-geïnfecteerde 
patiënten.  De resultaten tonen in het algemeen een zeer hoge eradicatiegraad (> 90%), en dit met een laag risico van ongewenste 
effecten en van medicamenteuze interacties.  De recent verschenen studies hebben echter een te korte follow-up om het risico van recidief 
en de veiligheid op lange termijn te kunnen evalueren.  Hun werkzaamheid, de korte behandelingsduur van 3 tot 6 maanden, het 
gebruiksgemak van toediening langs orale weg en het feit dat associëren van interferon met deze geneesmiddelen in bepaalde gevallen 
niet nodig is, zijn reële voordelen.  Hun zeer hoge kostprijs (ongeveer 30.000 tot 50.000 euro per behandeling) blijft echter een belangrijke 
hinderpaal.  In België zijn sofosbuvir (J05AX15 – Sovaldi®) en simeprevir (J05AE14 – Olysio®) sinds 1 januari 2015 terugbetaalbaar. 
Omwille van hun hoge kostprijs is de terugbetaling echter onderworpen aan zeer strikte voorwaarden, waaronder de aflevering in een 
hospitaalapotheek.  Ze komen dus niet voor in onze gegevens. 
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De grafieken die volgen geven de evolutie weer van de RIZIV-uitgaven (links) en van het verbruik (rechts) van de actieve bestanddelen die 
hierboven werden vermeld en die voorkomen in de gegevens van de afleveringen in de publieke offcina’s. 
 

 
 
Twee zaken vallen onmiddellijk op : 
 

(1) De lineaire afname van de standaardbehandeling (ribavarine en interferonen), behalve 2012 en 2013 ; 

(2) Het effect van de behandeling met de eerste middelen die rechtstreeks specifieke eiwitten van het HCV inhiberen, boceprevir en telaprevir : 

sterke impact op de uitgaven, beperkt effect op het aantal DDD, verhoging van het verbruik van ribavirine en interferonen bij het gebruik van 

de nieuwe substanties.   

Vermits de behandelingsduur niet dezelfde is voor verschillende patiënten, is het moeilijk om een schatting te maken van het aantal 
behandelde patiënten.  Maar als we de grafieken bekijken, dan is het duidelijk dat er steeds minder standaardbehandelingen zijn ribavirine 
en interferonen.  Bij het verschijnen van de eerste middelen die rechtstreeks specifieke eiwitten van het HCV inhiberen, is het aantal 
behandelde patiënten toegenomen.  De tritherapieën met een van de 2 rechtstreeks agerende antivirale middelen, ribavirine en 
interferonen hadden een responsgraad die significatief hoger lag en duurzamer was dan die van de vorige standaardbehandeling.  Maar de 
nieuwe geneesmiddelen vertoonden ernstige nevenwerkingen.  Inmiddels is er een nieuwe generatie van direct werkende antivirale 
middelen, die een uitsluitend orale behandeling mogelijk maakt, zonder interferonen.  Bovendien genezen ze 90% à 100% van de 
patiënten, ook moeilijk behandelbare patiënten.  Deze nieuwe geneesmiddeleden worden over het algemeen toegediend gedurende 12 à 
24 weken en ze worden goed verdragen.  Sinds de komst van deze nieuwe geneesmiddelen is de productie van telaprevir gestopt en de 
productie van boceprevir zal voor het einde van dit jaar gestopt worden.  Voor de behandeling van hepatitis C, zijn deze moleculen immers 
nu al verouderd. 

 

 
HCV © Russell Kightley 
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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, 
onvolledig. 
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