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Geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen 
 

Onderstaande tabellen zijn gebaseerd op gegevens uit de IFSTAT databank met 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 IFSTAT databank).  In de 
tabellen hieronder staan enkel de gegevens voor terugbetaalde geneesmiddelen. 

 
 

GLOBAL 

DATA CI  CP  PP NB NU DDD  
INN 

(mio)  NB       %(all) % (all) NU       %(all) % 
(all) 2010 2.693,276 536,089 3.209,674 109,144  4.759,548 6,605 5,9%   

2011 2.744,532 520,464 3.238,594 108,987  4.870,632 7,934 7,1%   

2012 2.693,472 516,090 3.180,912 109,701  5.017,149 8,885 8,0%   

2013 2.642,298 500,402 3.111,631 109,258  5.111,107 9,183 8,4%   

2014 2.618,749 485,018 3.076,103 108,564  5.180,492 9,467 8,7%   

2015 2.644,906 471,818 3.083,991 106,921 45,183 5.252,214 9,788 8,5% 2,499 4,2% 

2016 2.603,317 450,102 3.006,279 103,615 375,347 5.259,445 9,855 9,5% 9,817 5,2% 

2016/2015 -1,57% -4,60% -2,52% -3,09% 730,73% 0,25% 0,69%    

2015/2014 1,00% -2,72% 0,26% -1,51%   1,38%     

201505 209,645 37,114 244,649 8,475 0,205 424,186 0,782 9,2% 0,000 0,0% 

201506 231,601 40,706 269,935 9,293 0,623 466,434 0,848 9,1% 0,004 1,7% 

201507 216,058 36,926 250,674 8,448 1,891 429,056 0,744 8,8% 0,009 1,2% 

201508 196,820 33,727 228,298 7,658 3,264 393,185 0,678 8,3% 0,025 1,2% 

201509 221,712 40,029 258,457 8,961 5,565 436,842 0,815 9,1% 0,059 1,7% 

201510 237,099 45,604 278,306 9,972 8,780 465,038 0,903 9,1% 0,163 2,7% 

201511 214,341 38,195 248,976 8,516 11,809 420,623 0,782 8,4% 0,298 3,4% 

201512 242,068 41,968 280,456 9,454 13,021 476,457 0,874 9,2% 0,429 3,4% 

201601 208,422 36,688 241,712 8,332 14,531 419,554 0,799 9,0% 0,735 5,4% 

201602 213,672 37,377 247,527 8,530 15,191 423,065 0,829 9,1% 0,777 5,1% 

201603 223,747 39,018 259,154 9,050 16,582 449,834 0,873 9,1% 0,825 5,1% 

201604 218,031 37,640 252,159 8,544 16,254 440,934 0,731 9,1% 0,954 5,4% 

 
Deze tabel bevat dezelfde gegevens als die van bladzijde 1 in het verleden maar de informatie met betrekking tot de afleveringen is opgesplitst in 
verpakkingen (NB) en eenheden (NU).  Die eenheden zijn de eenheden van de geneesmiddelen die worden « getarifeerd per eenheid ».  Het gaat om de 
geneesmiddelen in oraal vaste vorm, afgeleverd aan rusthuisbewoners en residenten van rust- en verzorgingstehuizen.  De « tarifering per eenheid » ging 
van start in april 2015, maar ontplooide zich maar zeer geleidelijk.  
 
De tabel is opgebouwd met de gegevens tot en met april 2016.  De schattingen voor 2016 zijn gebaseerd op het historische gemiddelde van de eerste vier 
maanden in het jaartotaal. 
 
Hieronder een tabel met de betekenis van de verschillende afkortingen in de tabel. 
 

CI cost insurance bevat de tussenkomst van de verplichte verzekering in de prijs van de geneesmiddelen, alsook de specifieke honoraria 
van de apothekers (VOS – CIV – BNM – ROB/RVT)  

CP cost patient het bedrag van het remgeld berekend in functie van de terugbetalingsbasis af fabriek, met inbegrip van het mogelijke 
supplement voor geneesmiddelen uit de referentieterugbetaling waarvan de prijs hoger is dan de terugbetalingsbasis. 

PP public price publiekprijs 

NB number of packs aantal verpakkingen 

NU number of units aantal eenheden van geneesmiddelen in oraal vaste vorm, afgeleverd aan bewoners van ROB/RVT. 

DDD number of DDD aantal DDD 

INN international 
nonproprietary name 

geneesmiddelen « geflagd » als voorgeschreven op stofnaam binnen het geheel van de terugbetaalde 
geneesmiddelen. 

 

Opmerking :  Deze tabel houdt dus geen rekening met de wijzigingen ten gevolge van de opname van de MAF (maximumfactuur) in de regeling van de 
derde betaler op 1 januari 2015.  In het verleden schoven de bedragen van het MAF ook van het remgeld naar de RIZIV uitgaven, maar zonder dat dat in de 
gegevens kwam.  Om de gegevens coherent te houden, hebben we de betekenis van « CP » niet veranderd. 

 

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


- 2 – IFEB vzw – Archimedesstraat 11 – 1000 Brussel – info@ifeb.be – www.ifeb.be – 
Tel +32 2 285 42 26  -  Fax +32 2 285 42 25    -   juli 2016 

 
Verdeling over de ATC-hoofdklassen 

 

a
ll 

  NB  

  

 

 

 

CI CP NU DDD 

 
Deze taarten laten voor het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen, afgeleverd in de publieke officina’s, de verdeling zien van de 
voornaamste grootheden (tussenkomst van de verplichte verzekering in de prijs van de geneesmiddelen (CI – cost insurance), remgeld (CP 
– cost patient) en het verbruik, uitgedrukt in DDD) over de therapeutische hoofdklassen, gedurende de 12 voorbije maanden (mei 2015 – 
april 2016).  In elk van de taarten zien we de TOP5 van de klassen voor de betrokken parameter, en ook een spie « other » voor het 
geheel van de 9 overige klassen. 
 
De waarden en de percentages in de pijlen geven de veranderingen weer ten opzichte van de 12 maanden die eraan voorafgingen (mei 
2014 – april 2015).  We zien dat het verbruik (gemeten in DDD) blijft toenemen, maar dat de groeisnelheid toch wel afneemt.  Maar de 
totale uitgaven voor terugbetaalde geneesmiddelen zijn de voorbije 12 maanden wel gedaald, zowel de uitgaven van de ziekteverzekering 
(CI) als de remgeldmassa (CP), wat dus betekent dat de terugbetaalde geneesmiddelen goedkoper werden.  Maar zoals uit de pijlen blijkt, 
is het voordeel groter voor de patiënten dan voor het RIZIV!     
 

 
 

  

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 

-2,8 mio 

-0,11 %  

+50mio 

+1,0% 

-15 mio 
-3,1% 
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ZOOM op de middelen bij ulcus pepticum en refluxziekte (A02B := A02) 

 

Telkens we kijken naar de veranderingen binnen de therapeutische klassen, valt de toename op van het verbruik in de klasse A, en in het 
bijzonder in de deelklasse A02 van de maagzuurremmers (middelen bij aandoeningen die verband houden met maagzuur).  En als we een 
periode van 20 jaar bekijken, dan is deze toename echt wel indrukwekkend : daar waar binnen het geheel van de terugbetaalde 

geneesmiddelen het verbruik meer dan verdubbelde (van 2,2 mia DDD in 1996 tot 5,2 mia DDD in 2015), is het verbruik van 
maagzuurremmers meer dan vertienvoudigd (van 37 mio DDD in 1996 tot 409 mio DDD in 2015).  En dus is het aandeel van de 
maagzuurremmers in het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen groter geworden : van 2% in 1996 tot 8% in 2015.   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Grafiek 1 : evolutie van het jaarverbruik van terugbetaalde maagzuurremmers (A02 – linkerijk), gemeten in DDD, en van het totaal verbruik van 
terugbetaalde geneesmiddelen (all ATC – rechterijk), met het aandeel van de maagzuurremmers in het totale verbruik in 1996 (links) en in 2015 (rechts) 

 
Als we ook naar de uitgaven kijken, die van het RIZIV (CI – cost insurance) en die van de patiënten (CP – cost patient), dan zien we dat 
die veel minder zijn toegenomen, wat betekent dat de prijzen sterk gedaald zijn, zoals duidelijk blijkt uit de Grafieken 4 en 5, hieronder.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grafiek 2 : evolutie van de jaaruitgaven van de verplichte verzekering (CI – cost insurance) voor terugbetaalde maagzuurremmers (A02 – linkerijk), en 
voor alle terugbetaalde geneesmiddelen (all ATC – rechterijk), met het aandeel van de maagzuurremmers in de totale CI in 1996 (links) en in 2015 (rechts) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Grafiek 3 : evolutie het jaarlijks remgeld (CP – cost patient) voor terugbetaalde maagzuurremmers (A02 – linkerijk), en van de CP voor alle terugbetaalde 
geneesmiddelen (all ATC – rechterijk), met het aandeel van de maagzuurremmers in de totale CI in 1996 (links) en in 2015 (rechts) 
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Grafiek 4 : evolutie van de jaarlijkse CI per DDD voor terugbetaalde 
maagzuurremmers (A02) en voor het geheel van de terugbetaalde 
geneesmiddelen  

Grafiek 5 : evolutie van de jaarlijkse CP per DDD voor terugbetaalde 
maagzuurremmers (A02) en voor het geheel van de terugbetaalde 
geneesmiddelen 

 
We stellen vast dat in 1996, de gemiddelde CI/DDD van een terugbetaalde maagzuurremmer 3,5 keer de gemiddelde CI/DDD van een 
ander terugbetaald geneesmiddel bedroeg, terwijl dat in 2015 minder dan de helft was.  In 2015 bedroeg de gemiddelde CI/DDD in A02 
nog maar 13% van de gemiddelde CI/DDD in A02 van 1996, terwijl de gemiddelde CI/DDD van een ander terugbetaald geneesmiddel bijna 
dezelfde was in 2015 als in 1996 (≈ 50 cent).  
 
De CP/DDD is overal gedaald, en we zien op de rechtergrafiel (Grafiek 5) dat deze algemene daling zich vooral manifesteert vanaf 2006.  
Gemiddeld bedraagt de CP/DDD van 2015 iets minder dan 60% van de gemiddelde CP/DDD in 1996, maar in A02 is het minder dan 30%. 
 
Alvorens de analyse verder te zetten, voegen we hier een tabel toe met de deelklassen met terugbetaalde geneesmiddelen tijdens de 
bestudeerde periode.  De substanties buiten twee H2-antihistaminica (cimetidine (A02BA01) en ranitidine (A02BA02)), en de PPI (A02BC), 
stellen nooit meer dan één percent voor van de uitgaven of het verbruik.  We gaan ze daarom niet expliciet opnemen in wat volgt.   
 

A02 middelen bij aandoeningen die verband houden met maagzuur 

A02B middelen bij ulcus pepticum en refluxziekte 

A02BA H2-receptorblokkerende middelen (H2-antihistaminica) 

A02BA01 cimetidine 

A02BA02 ranitidine 

A02BA03 famotidine 

A02BA04 nizatidine 

A02BA07 ranitidinebismutcitraat 

A02BB prostaglandinen 

A02BB01 misoprostol 

A02BC inhibitoren van de protonpomp (PPI) 

A02BC01 omeprazol 

A02BC02 pantoprazol 

A02BC03 lansoprazol 

A02BC04 rabeprazol 

A02BC05 esomeprazol 

A02BX overige middelen bij ulcus pepticum en refluxziekte 

A02BX02 sucralfaat 

A02BX05 bismutsubcitraat 

Tabel 1 : lijst met de ATC van maagzuurremmers die voorkomen in de gegevens over terugbetaalde geneesmiddelen in de periode 1996-2015.   

 
We herinneren ons nog een aantal maatregelen en gebeurtenissen met betrekking tot de maagzuurremmers tijdens de beschouwde 
periode, meer bepaald : 
 

 2001  start van de referentieterugbetaling in juni ; 

 2002 de eerste generieken van omeprazol verschenen in mei en dus opname van omeprazol in de referentieterugbetaling in 

juli ; 
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 2005  vanaf 1 juli, wijziging van de terugbetalingsvoorwaarden voor orale H2-antihistaminica en de PPI : 

o De orale H2-antihistaminica, aangewezen bij korte empirische behandelingen, kwamen in hoofdstuk I (voor zover ze nog niet waren) 
mits een prijsdaling, en met een verhoogde responsabilisering van de patiënt door vergoeding in categorie C ; 

o De PPI die na prijsdalingen in hoofdstuk I terecht kwamen, verschoven naar hoofdstuk II (a posteriori controle).  Voor korte empirische 
behandelingen werden ze vergoedbaar in categorie C en voor andere behandelingen bleven ze vergoedbaar in categorie B ; 

 2010  in het kader van een maatregel die beoogt om bij de initiatie van een behandeling minder dure moleculen voor te 

schrijven, werden op 1 september nieuwe wijzigingen van kracht :  

o bij gastro-oesofagale reflux en refluxoesofagitis beveelt de CTG aan een PPI voor te schrijven wanneer de klinische toestand het vereist, 
in plaats van een continue behandeling ; 

o bij gastro-oesofagale reflux moet een endoscopie niet meer binnen een bepaalde termijn worden uitgevoerd. De noodzaak om een 
endoscopie uit te voeren wordt aan de hand van enkele typische voorbeelden getoond ; 

 2012  invoering van een plafond voor de terugbetaling van maagzuurremmers. 

Al deze maatregelen hebben vooral de bedoeling om, in een context van toenemend verbruik, de uitgaven voor terugbetaalde 
maagzuurremmers onder controle te houden.  Vermits de meeste van de hierboven aangehaalde maatregelen en gebeurtenissen in het 
tweede semester van een jaar in voege traden, geven de grafieken die volgen de evolutie van de hoofdparameters weer per semester.  
Het valt onmiddellijk op dat de meest bruuske veranderingen optraden na het van kracht worden van de verandering van de 
terugbetalingsvoorwaarden voor de orale H2-antihistaminica en de IPP in het tweede semester van 2005. 

 

 
 

Grafiek 6 : evolutie per semester van de uitgaven per semester van de 
verplichte verzekering (CI) voor terugbetaalde H2-antihistaminica 
(A02BA) en voor protonpompinhibitoren (PPI - A02BC), met de 
tijdstippen van de wijzigingen (cf. lijst hierboven)     

Grafiek 7 : evolutie per semester van de uitgaven per semester van het 
verbruik (gemeten in DDD) voor terugbetaalde H2-antihistaminica 
(A02BA) en voor protonpompinhibitoren (PPI - A02BC), met de 
tijdstippen van de wijzigingen (cf. lijst hierboven)     

 

 
 

Grafiek 8 : evolutie per semester van de remgeldmassa per semester 
(CP) voor terugbetaalde H2-antihistaminica (A02BA) en voor 
protonpompinhibitoren (PPI - A02BC), met de tijdstippen van de 
wijzigingen (cf. lijst hierboven)     
 

Grafiek 9 : evolutie per semester van de eenheidskost (CI/DDD en 
CP/DDD) voor terugbetaalde H2-antihistaminica (A02BA) en voor 
protonpompinhibitoren (PPI - A02BC), met de tijdstippen van de 
wijzigingen (cf. lijst hierboven) 
 

Op het ogenblik van de invoering van de referentieterugbetaling in juni 2001, waren er al generieken voor de H2-antihistaminica 
(ranitidine en cimetidine).  En de start van de referentieterugbetaling heeft geen aanleiding gegeven tot bruuske wijzigingen in het verbruik 
van maagzuurremmers, noch in de uitgaven van de ziekteverzekering of in de remgeldmassa.  We zien wel (Grafiek 7) een stijging van het 
verbruik die zich echter vooral vòòr de invoering van de referentieterugbetaling situeert.  En ook de prijsdalingen hebben zich voorgedaan, 
vòòr de invoering van de referentieterugbetaling.  We zien vooral (Grafiek 9) een daling van de unitaire RIZIV-kost in de jaren 1999 en 
2000. 
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Bij de opname van omeprazol in de referentieterugbetaling in het tweede semester van 2002, is het verbruik van PPI zeer sterk 
beginnen te stijgen, en zien we ook een daling van het verbruik van H2-antihistaminica.  En deze veranderingen vinden we ook terug in de 
uitgaven zoals blijkt op de Grafieken 6 en 8, en dit ondanks een zeer sterke daling van de eenheidsprijzen voor PPI, vooral goed zichtbaar 
voor de CI/DDD (Grafiek 9). 
 
Maar, zoals reeds vermeld, is het de wijziging van de terugbetalingsvoorwaarden voor maagzuurremmers in het tweede 
semester van 2005, die het meeste effect heeft gehad in deze geneesmiddelenklasse.  Maar dat effect bleek maar van korte duur.  Op 
het moment zelf, is het verbruik van PPI zeer sterk teruggevallen (Grafiek 7), maar al bij het begin van het eerste semester van 2006, 
begint het verbruik opnieuw te groeien, en deze toename van het verbruik duurt voort tot op dit ogenblik.  Met de terugval van het PPI-
verbruik in het tweede semester 2005, correspondeert een stijging van het verbruik van H2-antihistaminica.  Maar ook deze is maar van 
korte duur : vanaf het eerste semester van 2006 zien we immers het H2-antihistaminicaverbruik dalen.  
 
Wat betekent dat voor de uitgaven?  De RIZIV-uitgaven voor PPI zijn sterk gedaald op het ogenblik dat de nieuwe maatregelen in voege 
traden, kort daarna zijn ze gestabiliseerd, om hun maximumniveau te bereiken in het eerste semester van 2009.  Op dat ogenblik zijn de 
eerste generieken van pantoprazol verschenen, wat een daling van de uitgaven inhield, die zodoende beheerst bleven ondanks een 
voortdurend stijgend verbruik.  
 
Wat zich afspeelde met de uitgaven voor H2-antihistaminica is wel bijzonder.  In het tweede semester van 2005 zien we geen verandering 
in de RIZIV-uitgaven maar wel een zeer forse stijging van het remgeld.  Een van de wijzigingen in de terugbetaling van de 
maagzuurremmers bestond in een verandering van de terugbetalingscategorie van de H2-antihistaminica, die verschoven van categorie B 
naar categorie C, wat een daling impliceerde van de CI/DDD en een stijging van de CP/DDD zoals we kunnen zien op Grafiek 9.  De 

toename van het verbruik was uiteindelijk zo dat, in combinatie met de daling van de CI/DDD, de totale CI voor H2-antihistaminica op 
hetzelfde niveau bleef als vòòr de maatregelen.  Maar we zien wel een « explosie » van het remgeld.  In het tweede semester van 2006 
zijn de prijzen van H2-antihistaminica dan fors gedaald, en dat heeft geleid tot een daling van de CI en een terugkeer van de CP naar zijn 
« normaal » peil. 
 
Zoals we ook al hebben vastgesteld in een vorige ZOOM (ZOOM op de PPI in de IPhEB Monthly van februari 2011 met de gegevens tot en 
met november 2010 - http://www.ipheb.be/wa_files/IFEB_20Monthly_20-_20november_202010.pdf), hebben de maatregelen van het 
tweede semester 2010 niet veel effect gehad op de belangrijke parameters. 
 
De invoering van een plafond op de terugbetaling van maagzuurremmers in 2012, heeft effect gehad op de gemiddelde 
eenheidskost (CI/DDD) van de PPI (cf. Grafiek 9), wat geleid heeft tot een daling van de uitgaven (CI én CP – cf. Grafieken 6 en 8), 
ondanks de stijging van het verbruik (Grafiek 7).  Voegen we daar aan toe dat er op dat ogenblik ook algemene maatregelen waren om het 
goedkoop voorschrijven aan te moedigen en dat het referentieterugbetalingssysteem van toepassing werd op alle PPI na het verstrijken 
van het octrooi van de laatste proptonpompremmer na de komst van generieken van rabeprazol in 2013. 
 
Om te eindigen kijken we ook nog naar de semestriële evolutie van de hoofdparameters voor de verschillende H2-antihistaminica en de 
verschillende PPI.   
 
 
 

   
Grafiek 10 : semestriële evolutie van de 
uitgaven van de verplichte verzekering (CI) voor 
de terugbetaalde H2-antihistaminica (A02BA) 
(cimetidine (A02BA01) en ranitidine (A02BA02)) 
 

Grafiek 11 : semestriële evolutie van de 
remgeldmassa (CP) voor de terugbetaalde H2-
antihistaminica (A02BA) (cimetidine (A02BA01) 
en ranitidine (A02BA02)) 

Grafiek 12 : semestriële evolutie van het 
verbruik (gemeten in DDD) voor de 
terugbetaalde H2-antihistaminica (A02BA) 
(cimetidine (A02BA01) en ranitidine (A02BA02)) 
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Grafiek 13 : semestriële evolutie van de 
uitgaven van de verplichte verzekering (CI) voor 
de terugbetaalde PPI (A02BC) (omeprazol 
(A02BC01), pantoprazol (A02BC02), lanzoprazol 
(A02BC03, rabeprazol (A02BC04) en 
esomeprazol (A02BC05)) 

 

Grafiek 14 : semestriële evolutie van de 
remgeldmassa (CP) voor de terugbetaalde PPI 
(A02BC) (omeprazol (A02BC01), pantoprazol 
(A02BC02), lanzoprazol (A02BC03, rabeprazol 
(A02BC04) en esomeprazol (A02BC05)) 

Grafiek 15 : semestriële evolutie van het 
verbruik (gemeten in DDD) voor de 
terugbetaalde PPI (A02BC) (omeprazol 
(A02BC01), pantoprazol (A02BC02), lanzoprazol 
(A02BC03, rabeprazol (A02BC04) en 
esomeprazol (A02BC05)) 

   
Grafiek 16 : semestriële evolutie van de 
verdeling van de uitgaven van de verplichte 
verzekering (CI) over de terugbetaalde PPI 
(A02BC) (omeprazol (A02BC01), pantoprazol 
(A02BC02), lanzoprazol (A02BC03, rabeprazol 
(A02BC04) en esomeprazol (A02BC05)) 

Grafiek 17 : semestriële evolutie van de 
verdeling van de remgeldmassa (CP) over de 
terugbetaalde PPI (A02BC) (omeprazol 
(A02BC01), pantoprazol (A02BC02), lanzoprazol 
(A02BC03, rabeprazol (A02BC04) en 
esomeprazol (A02BC05)) 

Grafiek 18 : semestriële evolutie van de 
verdeling van het verbruik (gemeten in DDD) 
over de terugbetaalde PPI (A02BC) (omeprazol 
(A02BC01), pantoprazol (A02BC02), lanzoprazol 
(A02BC03, rabeprazol (A02BC04) en 
esomeprazol (A02BC05)) 

 
Zoals we kunnen zien op de eerste lijn van de grafieken (Grafieken 10, 11, en 12), verdwijnt cimetidine geleidelijk, en is het voorschrijven 
van H2-anthistaminica op dit ogenblik de facto eigenlijk beperkt tot ranitidine. 
 

De andere grafieken laten de evolutie zien van de uitgaven (CI en CP) en van het verbruik (DDD) van de verschillende PPI.  De grafieken 
op de middenlijn van de tabel (Grafieken 13, 14, en 15) geven deze evoluties weer in absolute waarden, en de andere grafieken (Grafieken 
16, 17, en 18) geven de aandelen weer van de verschillende PPI in de verschillende semesters.  We zien zo dat in 1996 het verbruik van 
PPI omzeggens neerkwam op het verbruik van omeprazol, en dat op dit ogenblik pantoprazol meer dan de helft van de uitgaven en van 
het verbruik van PPI vertegenwoordigt.  Op Grafiek 15 is zeer duidelijk te zien dat het verbruik van pantoprazol vooral is toegenomen na 
de komst van generieken in 2009. 
 
Het is in de evolutie van de RIZIV-uitgaven (CI – Grafiek 13) dat de effecten van de verschillende maatregelen en gebeurtenissen uit de 
lijst hierboven, het best zichtbaar zijn.  Iets opvallends dat we hierboven nog niet hebben aangehaald, is de komst van esomeprazol, 
precies op het ogenblik dat de eerste omeprazolgenerieken arriveren.  En op dat ogenblik was het aandeel van esomeprazol in de uitgaven 
belangrijker dan in het verbruik. 
 
Wellicht is het niet verkeerd om te besluiten dat de maatregelen met betrekking tot de terugbetaalde maagzuurremmers vooral de 
bedoeling hadden om de RIZIV-uitgaven te beheersen, in een groep geneesmiddelen die steeds meer wordt gebruikt.  Volgens het 
MORSE-rapport (http://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/morse-rapport-2014.pdf) zijn er in België quasi twee miljoen 
gebruikers van terugbetaalde maagzuurremmers.  We hebben ook geverifieerd dat het verbruik van niet terugbetaalde H2-antihistaminica 
of PPI beperkt is.  Het vertegenwoordigt ongeveer 4% van de DDD, wat zeker niet meer is dan in andere therapeutische klassen.  Hoewel 
sommige kleine, laaggedoseerde verpakkingen zonder voorschrift kunnen worden afgeleverd, is het verbruik buiten de terugbetaling dus 
helemaal niet belangrijk, en het is ook de jongste jaren niet toegenomen. 
 
Op basis van deze informatie is het natuurlijk niet mogelijk om deze enorme stijging van het verbruik van maagzuurremmers te verklaren.  
We hebben gezocht naar verklaringen en in onze zoektocht hebben we een afstudeeropdracht gevonden met de titel « Gebruik van 
protonpompinhibitoren in de huisartspraktijk » (Masterproef Huisartsgeneeskunde aan de Universiteit van Gent - http://www.icho-
info.be/masterproefpdf/thesis/%7B8a7c4999-5e15-2531-91f7-6723acbfc2f8%7D_Gebruik_van_protonpompinhibitor.pdf) waarvan de 

resultaten de volgende verwijzing bevat : « Uit de bevraging blijkt dat de meeste huisartsen IPP opstarten voor de correcte indicaties.  Ook 

de kennis omtrent indicaties voor chronisch gebruik is correct bij de artsen die deelnamen aan de enquête. […] Angst voor het terugkomen 
van deze symptomen is echter de belangrijkste reden waarom patiënten afzien van afbouw of stopzetten van de medicatie. » 
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