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Strikt voorbehouden aan de beheerraad van het IFEB en aan het DirectieComité van de APB – mag niet worden verspreid  

 

Geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen 
 

Onderstaande tabellen zijn gebaseerd op gegevens uit de IFSTATdatabank 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 IFSTATdatabank).  In de tabellen hieronder staan enkel de gegevens 
voor terugbetaalde geneesmiddelen, goed voor 99% van de uitgaven voor terugbetaalde farmaceutische verstrekkingen.   
Legende : CI : RIZIVuitgaven (cost insurance) – CP : remgeld (cost patient)  –  PP : publiekprijs  –  NB : aantal verpakkingen of aantal eenheden  –  DDD : defined daily doses – 

INN : International Nonproprietary Name (VOS) – CIV : Hoofdstuk IV (a priori controle – attest) – CII : Hoofdstuk II (a posteriori controle) – TUH : Tarification by Unit in Homes  

 
TABEL 1 : notTUH 
 

GLOBAL 
DATA CI  CP  PP 

NB of 
packs 

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 2.631,086 469,260 3.072,189 106,921 5.212,295 12,945 12,1% 11,563 10,8% 9,040 12,8% 9,788 9,2% 

2015/2014 0,47% -3,25% -0,13% -1,51% 0,61% 2,03% 3,41% -1,49% -0,16% 3,54% 2,61% 3,39% 4,80% 

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 217,412 38,828 254,066 8,849 436,389 1,056 11,9% 0,838 9,5% 0,735 12,8% 0,818 9,2% 

201505 209,577 37,102 244,596 8,475 424,041 1,006 11,9% 0,808 9,5% 0,730 12,9% 0,782 9,2% 

201506 231,379 40,667 269,762 9,293 465,989 1,088 11,7% 0,895 9,6% 0,792 12,8% 0,848 9,1% 

201507 215,425 36,811 250,164 8,448 427,680 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% 

201509 219,923 39,701 256,976 8,961 432,711 1,047 11,7% 1,189 13,3% 0,741 12,8% 0,815 9,1% 

201510 234,369 45,100 275,999 9,972 458,489 1,155 11,6% 1,684 16,9% 0,798 12,9% 0,903 9,1% 

201511 210,813 37,542 245,920 8,516 411,754 1,072 12,6% 1,049 12,3% 0,716 12,8% 0,782 8,4% 

201512 238,254 41,257 277,102 9,454 466,589 1,255 13,3% 0,952 10,1% 0,874 12,6% 0,874 9,2% 

 
TABEL 2 : TUH 
 

GLOBAL  

(mio)  
CI  CP  PP 

NB of 

pills 
DDD  

CII CIV INN (refpricing)  INN 

NB        % NB        % NB       %(ref) NB       %(all) 

2010              

2011              

2012              

2013              

2014              

2015              

2015/2014              

201501                           

201502                           

201503                           

201504 0,010 0,002 0,007 0,025 0,017     0,000 0,0% 0,000 0,0% 

201505 0,068 0,013 0,053 0,205 0,145     0,003 2,7% 0,004 1,7% 

201506 0,222 0,038 0,173 0,623 0,445     0,008 1,9% 0,009 1,2% 

201507 0,633 0,115 0,510 1,891 1,377     0,023 1,8% 0,025 1,2% 

201508 1,027 0,194 0,861 3,264 2,425     0,055 2,4% 0,059 1,7% 

201509 1,789 0,328 1,481 5,565 4,131     0,152 3,9% 0,163 2,7% 

201510 2,730 0,505 2,307 8,780 6,549     0,276 4,2% 0,298 3,4% 

201511 3,528 0,652 3,056 8,869 11,809     0,399 4,9% 0,429 3,4% 

201512 3,814 0,711 3,354 9,868 13,021     0,708 7,5% 0,735 5,4% 

 
TABEL 3 : som (TUH or notTUH) 
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GLOBAL 
DATA CI  CP  PP  DDD  

CII CIV INN (refpricing)  INN 

(mio)  NB        % NB        % NB       %(ref) NB       %(all) 

2010 2.693,276 536,089 3.209,674   4.759,548         

2011 2.744,532 520,464 3.238,594   4.870,632         

2012 2.693,472 516,090 3.180,912   5.017,149         

2013 2.642,298 500,402 3.111,631   5.111,107         

2014 2.618,749 485,018 3.076,103   5.180,492         

2015 2.644,906 471,818 3.083,991   5.252,214         

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

201501 222,907 40,656 261,302   441,704         

201502 209,280 37,764 244,910   408,182         

201503 225,954 40,297 263,956   448,007         

201504 217,422 38,830 254,072   436,406         

201505 209,645 37,114 244,649   424,186         

201506 231,601 40,706 269,935   466,434         

201507 216,058 36,926 250,674   429,056         

201508 196,820 33,727 228,298   393,185         

201509 221,712 40,029 258,457   436,842         

201510 237,099 45,604 278,306   465,038         

201511 214,341 38,195 248,976   423,563         

201512 242,068 41,968 280,456   479,610         
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Veranderingen in 2015 binnen de ATC hoofdklassen 
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 CI CP DDD 
 
Deze taarten tonen voor het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen afgeleverd in de publieke officina’s, de verdeling van de 
belangrijkste grootheden (tussenkomst van de verplichte verzekering in de prijs van de geneesmiddelen (CI – cost insurance – RIZIV-
uitgaven), remgeld (CP – cost patient) en verbruik, uitgedrukt in DDD) over de therapeutische hoofdklassen tijdens de jaren 2014 en 2015.  
De waarden en de percentages in de pijlen geven de veranderingen van het ene jaar naar het andere.  Het volume is niet meer 
opgenomen als parameter, vermist sinds april 2015 enerzijds verpakkingen (notTUH) en anderzijds eenheden (TUH : pillen, tabletten, 
capsules, …) worden geregistreerd.  In elk van de taarten, zien we telkens de TOP5 van de klassen voor de betrokken parameter, en onder 
de benaming « other », het geheel van de 9 andere klassen. 
 

 Als we de taarten van de RIZIV-uitgaven bekijken, stellen we vast dat in de loop van 2015 de uitgaven van de klasse L zijn toegenomen en dat 

deze klasse in 2015 qua RIZIV-uitgaven groter is geworden dan de klasse N.  

 Zoals dat ook al voordien het geval was, zijn de uitgaven van de patiënten gedaald, maar de twee taarten zijn er gelijkaardig uit, wat dus 

betekent dat de verdeling van het remgeld over de therapeutische hoofdklassen weinig veranderd is.   

 Het verbruik (aantal DDD) blijft groeien, maar er is wel een afname in de klasse R en van haar aandeel in het geheel.  Dat komt grotendeels 

door het niet meer terugbetaald zijn van acetylcysteine (behalve voor mucoviscidosepatiënten), wat leidde tot een afname van het aantal 

DDD met 37 miljoen eenheden in 2015, die niet werd gecompenseerd door een toename van het verbruik in andere deelklassen van R. 

 
  

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 

-13 mio 
-2,7% 

+21 mio 
+0,8%  

+64 mio 
+1,2% 
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De grafieken die volgen geven voor de therapeutische hoofdklassen en voor het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen, de absolute 
(oranje rechthoeken – ijk op de horizontale bovenas) of relatieve (blauwe kaders – ijk op de horizontale benedenas) veranderingen weer.  
Nu we beschikken over de volledige gegevens van 2015, maken we van de velegenheid gebruik om de veranderingen in 2015 te 
vergelijken met die in 2014.  

 

veranderingen in 2014 (vergeleken met 2013) Veranderingen in 2015 (vergeleken met 2014) 

 
 

 Het grootste verschil tussen 2015 en2014 is zeker wel het feit dat in 2015 de RIZIV-uitgaven (CI – cost insurance) zijn toegenomen, nadat ze 
gedurende meerdere jaren waren gedaald.   

 Daar waar de uitgaven voor cardiovasculaire geneesmiddelen in 2014 met 49 mio euro waren gedaald, is de daling in 2015 beparkt gebleven 
tot 13,7 mio euro.   

 De grootste uitgavengroei situeert zich in de klassen L, B, en A, in 2015 zoals in 2014.  

 Bij de ordening naar uitgaven, is de klasse J het meest opgeschoven  : in 2014 waren de uitgaven in J met 8,6 mio euro gedaald, en in 2015 
stellen we een toename vast met 3,2 mio euro. 

 En het is in de klasse N dat we de grootste daling zien van de uitgaven in 2015 : de RIZIV-uitgaven daalden er met 13,6 mio euro in 2015, 
nadat ze in 2014 met 5,6 mio waren gedaald.  

  
 De remgeldmassa is in 2015 blijven dalen, zoals in 2014, en in de jaren voordien.   

 Maar we zien toch dat de remgelddaling voor cardiovasculaire geneesmiddelen (klasse C) in 2015 (- 3,4 mio euro) kleiner is dan in 2014 (-8,1 
mio euro). 

 De grootste afname in 2015 is die voor geneesmiddelen die werken op het centraal zenuwstelsel (N) (- 5,6 mio euro). 

 De toename van CP in de klasse A, resulteert hoofdzakelijk uit een stijging van het verbruik van PPI (A02), vermits de andere belangrijke groep 
van de klasse A, de groep van de verschillende klassen antidiabetesgeneesmiddelen, terugbetaalbaar is in categorie A, dus zonder remgeld. 
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TUH or notTUH : enkele vaststellingen 
 
De TUH is beperkt tot oraal vaste vormen!  Als we op basis van de TUH-gegevens een vergelijking willen maken tussen geneesmiddelen afgeleverd in rusthuizen of 
elders, dan kunnen we dat enkel doen voor de oraal vaste vormen.  Het aandeel van de oraal vaste vormen binnen het geheel van de terugbetaalde 
geneesmiddelen is binnen het verbruik heel anders dan binnen de uitgaven.  De oraal vaste vormen (« oral » in de taarten hieronder) vertegenwoordigen 87% van 
het verbruik (DDD), 77% van het remgeld (CP), en 62% van de RIZIV-uitgaven (CI).  Het zijn immers de geneesmiddelen onder andere galenische vormen 

(« notoral ») die het duurst zijn.  En ten gevolge van de remgeldplafonds, situeert die hogere kost zich vooral binnen de RIZIV-uitgaven. 
 

a
ll 

   
 CI CP DDD 

 

Als we eens kijken welke geneesmiddelen we terugvinden in het segment « notoral », dan zien we onmiddellijk dat hier wel degelijk klassen met dure 
geneesmiddelen tussen zitten.  Het zijn namelijk de geneesmiddelen uit de volgende klassen : 
 
A de insulines (A10A) 
B de heparinegroep (B01AB) en de bloedvervangingsmiddelen en perfusievloeistoffen (B05) 
D dermatologische middelen onder oraal-vaste vorm zijn eerder zeldzaam 
H calcitonine (H05BA) 
J de immunoglobulines (J06) en de vaccins (J07) 
L (vooral) de immunostimulantia (L03) en de anti-TNF (L04AB) 

R de meeste middelen voor obstructieve aandoeningen van de luchtwegen (R03)  
S de meeste anti-glaucoommiddelen en miotica (S01E) 
 
Als we kijken naar de uitgaven en het verbruik van geneesmiddelen in rusthuizen of daarbuiten en we willen ze vergelijken, dan moeten we deze klassen dus 
uitsluiten, en ons beperken tot de oraal vaste vormen.  Dat leidt dan tot de taarten die volgen.  Omdat de TUH zich nog altijd in een inloopfase bevindt, kunnen we 
zeker nog geen definitieve besluiten trekken.  Maar we beginnen toch een aantal verschillen te zien die coherent zijn met wat we weten uit andere bronnen.  

 

 
 

 

 
 

 Het verbruik (gemeten in DDD) is blijven stijgen in 2015, zoals in 2014, en in de jaren voordien.   

 De grootste stijgingen situeren zich in de klassen A, B, et N, zowel in 2015 als tijdens het jaar voordien. 

 Verschillen tussen 2015 en 2014 zijn er vooral in de klassen J en R : 
o In J zien we in 2015 een stijging van het verbruik (+2,8 mio DDD), daar waar in 2014 het verbruik was gedaald (-4,7 mio DDD). 
o In R zien we in 2015 een daling van het verbruik (-16 mio DDD), daar waar in 2014 het verbruik was toegenomen (+8 mio DDD). 
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 CI CP DDD 
 
Hierboven zien we de verdeling van de therapeutische hoofdklassen over de uitgaven van de verplichte verzekering (CI – cost insurance) 
en van de patiënten (CP – cost patient) en over het verbruik (uitgedrukt in DDD), voor de TUH en buiten de TUH (notTUH), voor 
terugbetaalde geneesmiddelen onder oraal vaste vorm met afleveringen binnen de TUH, tijdens de 12 voorbije maanden (het jaar 2015), 
en voor de 12 maanden uit het vorig nummer (december 2014 – november 2015), er rekening mee houdend dat de TUH pas in voege trad 
in 2015, en maar zeer geleidelijk werd ingevoerd. 
 
We zien dat de verdeling over de therapeutische hoofdklassen niet veel veranderd is, en dat de grote taarten (2015) er niet veel anders 
uitzien dan de kleine (december 2014 – november 2015), zowel bovenaan (notTUH) als onderaan (TUH).  De verschillen tussen TUH en 
notTUH die we de voorbije maanden vaststelden schijnen zich dus te bevestigen.  Maar in de pijlen met de globale wijzigingen, zien we dat 
na het toevoegen van de gegevens van de meest recente maand (december 2015), de verschillende parameters voor de TUH met iets 
minder dan 30% zijn toegenomen, daar waar deze groeipercentages de vorige maand nog ongeveer 36% bedroegen, en we de maand 
daarvoor nog percentages zagen die opliepen tot ruwweg 43%.  Eens de implementatie van de TUH compleet zal zijn, zullen deze 
veranderingen enkel nog de veranderingen binnen de TUH weergeven zonder het effect van de verschuiving van notTUH naar TUH, of het 
opnemen van nieuwe geneesmiddelen binnen de TUH.  We zullen zeker een meer gedetailleerde analyse als de situatie gestabiliseerd zal 
zijn en we over een meer definitief beeld zullen beschikken van het aandeel van de TUH binnen de geneesmiddelen onder oraal vaste 
vorm. 

 

  

+16 mio 
+0,4% 

+0,2mio 

+0,1 % 

+2,6 mio 

+28,6% 

+0,7 mio 
+27,8 % 

+9,9mio 
+29,2% 

+5,0 
+0,3% 
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Enkele elementen uit het bilan van 2015 
 
De globale veranderingen binnen de therapeutische hoofdklassen worden van maand tot maand opgevolgd in de rubriek « Veranderingen 
in de ATC-hoofdklassen ».   De evoluties en de veranderingen op het niveau ATC(1) bevinden zich dus in de vorige bladzijden.  In wat 
volgt kijken we ook naar de veranderingen in de loop van het voorbije jaar op het niveau van de pertinente therapeutische klassen. De 
grafieken die volgen geven voor de pertinente therapeutische klassen van terugbetaalde geneesmiddelen, gegroepeerd per therapeutische 
hoofdklasse, de absolute (oranje rechthoeken – ijk op de horizontale bovenas) of relatieve (blauwe kaders – ijk op de horizontale 
benedenas) veranderingen weer.  We beperken ons hier tot de RIZIV-uitgaven – links, en het verbruik (DDD) – rechts. 
 
 

  
 

In de klasse A zien we een algemene stijging van de uitgaven en van 
het verbruik.  Het verbruik is het sterkst toegenomen in A02 (met de 
PPI) [+20 mio DDD, +5,2%].  Het verbruik is het sterkst toegenomen 
binnen A10B(*) (de klasse met de nieuwe antidiabetesgeneesmiddelen) 

[+5 mio euro, +12%].  De voorbije jaren zijn er immers een aantal 
nieuwe orale antidiabetesgeneesmiddelen bij gekomen :  

2015 : A10BX12 (empagliflozin – Jardiance®) en A10BX13 (albiglutide – Eperzan®) 
2014 : A10BX11 (canagliflozin – Invokana®) en A10BH04 (allogliptin – Vipidia®) 
2013 : A10BX10 (lixisenatide – Lyxumia®) 
Samen met nieuwe antidiabetesgeneesmiddelen, verschijnen ook vaak hun combinaties met metformine (A10BD). 
We zien ook dat het verbruik van orale eerstelijnsantidiabetica (A10BA, A10BB) is toegenomen [+4 mio DDD, +2,4%], zonder groot effect 
heeft op de uitgaven. 
 

A02 DRUGS FOR ACID RELATED DISORDERS 

A07E INTESTINAL ANTIINFLAMMATORY AGENTS 
A10A DRUGS USED IN DIABETES type 1 (insulins and analogues) 

A10BA, A10BB DRUGS USED IN DIABETES type 2 (metformin, sulfonylureas) 
A10B(*) other DRUGS USED IN DIABETES type 2 (monopreparations) 
A10BD other DRUGS USED IN DIABETES type 2 (combinations) 

A(*) other ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM 

 
 

 

In de klasse B zien we vooral stijgingen binnen B01A(*), de NOACs, 
waarvan zowel de uitgaven als het verbruik toenamen met meer dan 30% 
in 2015.  We zien ook dat het verbruik van acetylsalicylzuur in de 
cardiovasculaire preventie (B01AC06) blijft toenemen [+6,5 mio DDD, 
+2%], zonder veel effect op de uitgaven.  Het verbruik van andere 
antithrombotica (B01AA, B01AB, B01A(*)) is afgenomen, en binnen de 

andere pertinente deelklassen van de klasse B, is er niet veel veranderd in de loop van  2015. 
 

B01AA VITAMIN K ANTAGONISTS 

B01AB HEPARIN GROUP 
B01AC06 ACETYLSALICYLIC ACID 

B01AC(*) other PLATELET AGGREGATION INHIBITORS EXCL. HEPARIN 
B01A(*) NEW ANTITHROMBOTICS 
B02 ANTIHEMORRHAGICS 

B05 BLOOD SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS 
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Binnen de klasse C, is de daling van de uitgaven algemeen, maar het verbruik is 
wel lichtjes toegenomen.  Maar enkel het verbruik komt enkel het verbruik van 
hypolipemiërende middelen (C10) is gestegen.  Het gaat dus om een vrij sterke 
toename : [+12 mio DDD, +2,2%].  De grootste pertinente klasse is die van de 
antihypertensiva, waarvan de opsplitsing op ATC(2) niveau is toegevoegd in de 
tabel.  Binnen het geheel van de terugbetaalde bloeddrukverlagers, zien we een 
daling van het verbruik [- 4 mio DDD, -0,3%] die relatief gezien vrij klein is.  De 
daling van de uitgaven is groter : [- 8,3 mio euro, - 2,9%].  Op het niveau van de 

voorgestelde deelklassen, zien we dat het verbruik stijgt in C09 [+2 mio DDD, +0,3%].  We kunnen er aan toevoegen dat C09 de enig 
deelklasse van bloeddrukverlagers is met nieuwe ATC(5) in de jongste jaren.  De meest recente nieuwe substantie is er bij gekomen in 
2008.  Het gaat om (C09XA02 – Rasilez®).  Maar sindsdien zijn er wel nieuwe combinaties van bloeddrukverlagers verschenen, zoals : 
2014 : perindopril, amlodipine & indapamide (C09BX01) 
2011: olmesartan medoxomil, amlodipine & hydrochlorothiazide (C09DX03) en telmisartan & amlodipine (C09DB04). 
Binnen de cardiaca (C01A, C01B, C01(*)), blijven het verbruik en de uitgaven dalen, zoals dat ook de voorgaande jaren het geval was. 
 

C01A CARDIAC GLYCOSIDES 
C01B ANTIARRHYTHMICS, CLASS I AND III 

C01(*) other CARDIACA 
C02 à C09 HYPERTENSION  

C02 ANTIHYPERTENSIVES 
C03 DIURETICS 
C07 BETA BLOCKING AGENTS 

C08 CALCIUM CHANNEL BLOCKERS 
C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM 

C10 HYPOLIPIDEMIANTS 

  
 

In de klasse J zien we zowel een stijging van de uitgaven als van het verbruik.  De groei van 
het verbruik situeerde zich het voorbije jaar vooral binnen de antibiotica (J01) [+1,3 mio DDD, 
+2,7%], waar de uitgaven desondanks afnamen [- 3 mio euro, - 3%].  De voornaamste 
stijging van de uitgaven is die van de deelklasse van de antivirale middelen (J05) [+ 6,9 mio 
euro, + 6,5%], waarbinnen er nieuwe geneesmiddelen gekomen zijn in 2015 en in 2014. 
 

2015 : J05AR13 (lamivudine, abacavir & dolutegravir – Triumeq®) en J05AR14 (darunavir & cobicistat – Rezolsta®) 
2014 : J05AR09 (emtricitabine, tenofovir disoproxil, elvitegravir & cobicistat – Stribild®) en J05AX12 (dolutegravir – Tivicay®) 
De vooral relatief belangrijke stijging van de uitgaven in J06 [+1,5 mio euro, +18,4%] is het gevolg van de de komst van een nieuwe 
ATC(5) in 2014, J06BB04 (hepatitis B immunoglobulin – Zutectra®). 
Meer details met betrekking tot de evolutie in de klasse J zijn te vinden in de IPhEB Monthly van januari 2016, met de gegevens tot 
oktober 2015. 

J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE 
J02 ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE 

J04 ANTIMYCOBACTERIALS 
J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE 

J06 IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS 
J07BB INFLUENZA VACCINES 
J07(*) other VACCINES 
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Zoals dat al sinds een aantal jaren het geval is, stijgen de uitgaven voor 
geneesmiddelen van de klasse L zeer sterk, vooral binnen de deelklasse L04 
van de immunosuppressiva, die opgesplitst is in L04AB (anti-TNF ) en 

andere immunosuppressiva (L04(*)), met binnen elk van die twee subklassen 
stijgingen van de uitgaven met 15 mio euro in 2015.  Relatief gezien is de 

stijging het grootst (+25%) in L04(*), waar ze gepaard gaat met een belangrijke toename van het verbruik [+1,4 mio DDD, +8%].  Na de 
komst van de (voorlopig) laatste nieuwe anti-TNF  in 2010 (L04AB05 (certolizumab pegol -  Cimzia®) en L04AB06 (golimumab – 
Simponi®), ziijn binnen de klasse van de andere immunosuppressiva nieuwe geneesmiddelen verschenen : 
2010 : L04AC05 (ustekinumab – Stelara®) 
2013 : L04AA24 (abatacept – Orencia®) 
2014 : L04AA31 (teriflunomide – Aubagio®) 
2015 : L04AC07 (tocilizumab – Roactemra®) 

De stijging van het verbruik in L02 (endocriene 
therapie) is onder meer het gevolg van een 
stijging van het verbruik van L02BA01 

(tamoxifen) in 2015 [+0,9 mio DDD, +11,3%] 
(cf. grafiek hiernaast, links).  
In L03 (cf. grafiek hiernaast, rechts) zien we al 
sinds enkele jaren een daling van het verbruik en 
van de uitgaven, met in 2015 voor de CI  [- 6,3 
mio euro, - 11,4%] en voor het verbruik [- 0,4 
mio DDD, - 12,1%], niettegenstaande er in de 
loop van 2015 een nieuw actief bestanddeel 

arriveerde, peginterferon bêta – 1A (L03AB13 – Plegidry®). 
 

L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS 
L02 THERAPEUTIQUE ENDOCRINE 

L03 IMMUNOSTIMULANTS  
L04AB TUMOR NECROSIS FACTOR ALPHA (TNF-ALPHA) INHIBITORS 
L04(*) other IMMUNOSUPPRESSANTS 

  
 

Zoals uit deze grafieken duidelijk blijkt, vormen de antidepressiva (N06A) de deelklasse met 
de grootste stijging van het verbruik (+12 mio DDD) en de grootste daling van de uitgaven 
(- 14 mio euro) binnen de klasse N.  Dit is geen nieuwe evolutie, zoals we konden lezen in 
de ZOOM van de vorige IPhEB Monthly die was gewijd aan de antidepressiva.  
Een andere verandering die al sinds enkele jaren aanhoudt, is de daling van het verbruik 
van geneesmiddelen tegen dementie (N06D) en van de uitgaven er voor, met in 2015 [- 7,7 
mio euro, - 50%] voor de CI  en [- 0,9 mio DDD, - 7,4%] voor het verbruik.   
In de deelklasse N(*) van de andere geneesmiddelen voor het centraal zenuwstelsel zijn er 

N02A OPIOIDS 
N02(*) other ANALGESICS 
N03 ANTIEPILEPTICS 

N04 ANTI-PARKINSON DRUGS 
N05A ANTIPSYCHOTICS 

N06A ANTIDEPRESSANTS 
N06BA CENTRALLY ACTING SYMPATHOMIMETICS 

N06D ANTI-DEMENTIA DRUGS 
N07B DRUGS USED IN ADDICTIVE DISORDERS 
N(*) other NERVOUS SYSTEM 
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nieuwe geneesmiddelen gekomen : tetrabenazine (N07XX06 – Tetrabenazine®) in 2014 en dimethyl fumarate (N07XX09 – Tecfidera®) in 
2015, zonder veel effect op de uitgaven of op het verbruik.   
In de twee deelklassen met analgetica zien we een stijging van het verbruik, quasi zonder impact op de uitgaven.  In N02(*) is 
« goedkope » almotriptan (N02CC05) terugbetaalbaar geworden, wat inhoudt dat generieken terugbetaalbaar zijn, maar de originele 
specialiteit Almogran® niet. 

In de klasse van de anti-epileptica (N03) is er in 2014 een nieuwe molecule verschenen, perampanel (N03AX22 – Fycompa®), echter 
zonder veel effect op de uitgaven of op het verbruik : in 2015 vertegenwoordigde perampanel slechts 0,6% van de uitgaven binnen N03 en 
0,1% van de DDD.  
In de klasse van de parkinsonmiddelen (N04) is een specialiteit op basis van apomorphine (N04BC07) terugbetaalbaar geworden (APO-
GO_PEN®). 
In 2015 zijn de uitgaven en het verbruik van antipsychotica (N05A) lichtjes gestegen, zoals in 2014, nadat de uitgaven fors waren gedaald 
in 2012 en 2013 toen er voor verschillende antipsychotica generieken waren verschenen. 
 

  
 

In de klasse R waren er de jongste jaren heel wat veranderingen.   
De grote daling van het verbruik en van de uitgaven in R(*) is 
grotendeels het gevolg van het niet meer terugbetaalbaar zijn (tenzij 
voor mucoviscidosepatiënten) van acetylcysteïne (R05CB01) [CI : - 
4,6 mio, DDD : - 37 mio] sinds eind 2014.  In R06 (antihistaminica 
voor systemisch gebruik), zien we een stijging van het verbruik 
zonder veel invloed op de uitgaven.  En de ander pertinente klassen 
zijn deelklassen van R03 (middelen voor obstructieve aandoeningen 
van de luchtwegen).  

We zien : 
 weinig veranderingen in de SA-klassen (short acting) en binnen de glucocorticoïden (R03BA). 

 een daling van het verbruik van LABA (R03AC (LA)) en een stijging van het verbruik van LABA + ICS (R03AK), met echter een 

daling van de uitgaven, ondanks het verschijnen van nieuwe associaties 

     in 2013 R03AK11 (formoterol & fluticasone – Flutiform®) 

     in 2014 R03AK10 (vilanterol & fluticasone – Relvar Ellipta®) 

 een daling van het verbruik van parasympathicolytica (R03BB) en een stijging in de nieuwe klasse R03AL van associaties van 

parasympathicolytica met SABA (R03AL).  Er zijn nieuwe parasympathicolytica verschenen, en ook nieuwe associaties met SABA 

en die hebben geleid tot een stijging van de uitgaven 

     nieuwe parasympathicolytica :   in 2013 R03BB06 (glycopyrronium bromide – Seebri®) 

                                                   in 2014 R03BB05 (aclidinium bromide – Bretaris®) 

                                                   in 2015 R03BB07 (umeclidinium bromide – Incruse®) 

     nieuwe associaties van parasympathicolytica met SABA :  

                                                   in 2014 R03AL04 (indacaterol &glycopyrronium bromide – Ultibro Breezhaler®) 

                                                   in 2015 R03AL03 (vilanterol & umeclidinium bromide – Anoro Ellipta®) 

 een stijging van het verbruik van R03DX05 (omalizumab – Xolair®) [+2,2 mio euro, +38% ; + 65.000 DDD, + 46%] in R03(*).  

Omdat het hier gaat om een zeer dure specialiteit, is op de grafiek vooral het effect op de uitgaven zichtbaar. 

R03AC (SA) SABA (short acting SELECTIVE BETA-2-ADRENOCEPTOR AGONISTS) 
R03AC (LA) LABA (long acting SELECTIVE BETA-2-ADRENOCEPTOR AGONISTS) 

R03AK LABA + ICS 
R03AL SABA with ANTICHOLINERGICS 

R03BA GLUCOCORTICOIDS 
R03BB (SA) ANTICHOLINERGICS (short acting) 

R03BB (LA) ANTICHOLINERGICS (long acting) 
R03(*) other DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES 
R06 ANTIHISTAMINES FOR SYSTEMIC USE 

R(*) other RESPIRATORY SYSTEM 

 
Hieronder staat de volledige lijst van de pertinente ATC.  De klassen die niet zijn voorgesteld in de analyse hierboven, vertegenwoordigen 
11,2% van de RIZIV-uitgaven in 2015 en 11,3% in die van 2014.  Ze vertegenwoordigen 16,2% van de DDD in 2015, en 16,3% in 2015.  
Samen zijn deze klassen dus niet veel veranderd in 2015.  Als we kijken naar de absolute waarden, stellen we vast dat het RIZIV-bedrag 
dat deze klassen vertegenwoordigen met 1,6 mio euro (- 0,6%) gedaald is, en dat het aantal DDD met 4,5 mio DDD (+0,5%) is 
toegenomen.  Ter vergelijking, in het geheel van de hierboven geanalyseerde klassen, zijn de RIZIV-uitgabv-ven met 23,3 mio euro (+1%) 
toegenomen en steeg het verbruik met 64 mio DDD (+1,2%) 
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Ook al zijn er geen grote veranderingen in het geheel van de niet voorgestelde klassen, er zijn toch enkele afzonderlijke pertinente klassen 
waar de veranderingen wel vrij belangrijk waren in 2015.   
 
De belangrijkste ( > 1 mio euro) absolute veranderingen in de RIZIV-uitgaven zijn: 
 

M01A [- 2,2 mio euro, - 4,4%] (met een lichte daling van het verbruik [- 500.000 DDD, - 0,3%]) 
H01A [+2,4 mio euro, +4,9%] (met een vergelijkbare relatieve stijging van het verbruik [+131.000 DDD, +4,4%]) 
 
En voor het verbruik zien we de belangrijkste absolute veranderingen ( > 1 mio DDD) in  
 
H03A [- 1,9 mio DDD, - 1,5%] (zonder groot effect op de uitgaven [- 22.000 euro, - 0,2%]) 
G03A [- 1,5 mio DDD, - 0,8%] (zonder groot absoluut effect op de uitgaven [- 423.000 euro, - 4,4%]) 
M04A [+1,3 mio DDD, +3,2%] (zonder groot absoluut effect op de uitgaven [+568.000 euro, +7,7%]) 
H02 [+1,8 mio DDD, +3,3%] (zonder groot absoluut effect op de uitgaven [+188.000 euro, +1,2%]) 
S01E [+4,0 mio DDD, +6,6%] (met een lichte daling van de uitgaven [- 350.000 DDD, - 1,7%]) 
 
 

pertinent ATC (simplified proposition) 

A02 DRUGS FOR ACID RELATED DISORDERS J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE 

A07E INTESTINAL ANTIINFLAMMATORY AGENTS J02 ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE 

A10A DRUGS USED IN DIABETES type 1 (insulins and analogues) J04 ANTIMYCOBACTERIALS 

A10BA, A10BB DRUGS USED IN DIABETES type 2 (metformin, sulfonylureas) J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE 

A10B(*) other DRUGS USED IN DIABETES type 2 (monopreparations) J06 IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS 

A10BD other DRUGS USED IN DIABETES type 2 (combinations) J07BB INFLUENZA VACCINES 

A(*) other ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM J07(*) other VACCINES 

B01AA VITAMIN K ANTAGONISTS L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS 

B01AB HEPARIN GROUP L02 THERAPEUTIQUE ENDOCRINE 

B01AC06 ACETYLSALICYLIC ACID L03 IMMUNOSTIMULANTS  

B01AC(*) other PLATELET AGGREGATION INHIBITORS EXCL. HEPARIN L04AB TUMOR NECROSIS FACTOR ALPHA (TNF-ALPHA) INHIBITORS 

B01A(*) NEW ANTITHROMBOTICS L04(*) other IMMUNOSUPPRESSANTS 

B02 ANTIHEMORRHAGICS M01A ANTIINFLAMMATORY/ANTIRHEUMATIC PRODUCTS, NON-STEROIDS 

B05 BLOOD SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS M04 ANTIGOUT PREPARATIONS 

C01A CARDIAC GLYCOSIDES M05B DRUGS AFFECTING BONE STRUCTURE AND MINERALISATION 

C01B ANTIARRHYTHMICS, CLASS I AND III M(*) =M03 (MUSCLE RELAXANTS) 

C01(*) other CARDIACA N02A OPIOIDS 

C02 à C09 HYPERTENSION  N02(*) other ANALGESICS 

C02 ANTIHYPERTENSIVES N03 ANTIEPILEPTICS 

C03 DIURETICS N04 ANTI-PARKINSON DRUGS 

C07 BETA BLOCKING AGENTS N05A ANTIPSYCHOTICS 

C08 CALCIUM CHANNEL BLOCKERS N06A ANTIDEPRESSANTS 

C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM N06BA CENTRALLY ACTING SYMPATHOMIMETICS 

C10 HYPOLIPIDEMIANTS N06D ANTI-DEMENTIA DRUGS 

D05 ANTIPSORIATICS N07B DRUGS USED IN ADDICTIVE DISORDERS 

D07 CORTICOSTEROIDS, DERMATOLOGICAL PREPARATIONS N(*) other NERVOUS SYSTEM 

D10B ANTI-ACNE PREPARATIONS FOR SYSTEMIC USE P01AB NITROIMIDAZOLE DERIVATIVES 

D(*) other DERMATOLOGICALS P01B ANTIMALARIALS 

G03A HORMONAL CONTRACEPTIVES FOR SYSTEMIC USE P(*) other ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS 

G03H ANTIANDROGENS R03AC (SA) SABA (short acting SELECTIVE BETA-2-ADRENOCEPTOR AGONISTS) 

G03(*) other SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM R03AC (LA) LABA (long acting SELECTIVE BETA-2-ADRENOCEPTOR AGONISTS) 

G(*) other GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES R03AK LABA + ICS 

H01 PITUITARY, HYPOTHALAMIC HORMONES AND ANALOGUES R03AL SABA with ANTICHOLINERGICS 

H02 CORTICOSTEROIDS FOR SYSTEMIC USE R03BA GLUCOCORTICOIDS 

H03A THYROID PREPARATIONS R03BB (SA) ANTICHOLINERGICS (short acting) 

H03B ANTITHYROID PREPARATIONS R03BB (LA) ANTICHOLINERGICS (long acting) 

H05BA CALCITONIN PREPARATIONS R03(*) other DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES 

H(*) other SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES R06 ANTIHISTAMINES FOR SYSTEMIC USE 

  R(*) other RESPIRATORY SYSTEM 

  S01E ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS 

  S(*) other SENSORY ORGANS 

  V03AN01 OXYGEN 

  V(*) other VARIOUS 
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Referentieterugbetaling of niet, generieken & kopieën, goedkoop & duur (notTUH) 

 
 
Legende :                Deze grafieken geven de verdeling weer van de RIZIV-uitgaven, de uitgaven van de patiënten 

(remgeld), het aantal verpakkingen en het aantal DDD naargelang het gaat om 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 met een prijs hoger 
dan de terugbetalingsbasis (expensive).  De rode lijn toont de corresponderende absolute waarde 
(geijkt op de rechter verticale as).  Links staat de evolutie op jaarbasis van de meest recente volledige 
jaren, rechts de recente evolutie per trimester voor de twee voorbije jaren. 
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Referentieterugbetaling : vergelijking TUH of notTUH 

 
 
Legende :                Deze grafieken tonen voor de maanden waarvoor er TUH-gegevens beschikbaar zijn, de verdeling van 

de RIZIV-uitgaven, de uitgaven van de patiënten remgeld, het aantal verpakkingen of pillen en het 
aantal DDD, onderverdeeld zoals op de vorige bladzijde.  De rode lijn geeft telkens de evolutie weer 
van de corresponderende absolute waarde (geijkt op de rechter verticale as).  Links staat de evolutie 
buiten de TUH, rechts die van de TUH.  Op dit ogenblik is de laats voorgestelde maand, de maand 
november.  De verschillen tussen TUH of notTUH zijn groter voor de bedragen dan voor de aantallen.  
We zien vooral dat er binnen de TUH – proportioneel – minder uitgaven zijn buiten de 
referentieterugbetaling.  Daarbij mogen we niet vergeten dat de TUH beperkt is tot oraal vaste vormen, 
met dus minder zeer dure geneesmiddelen. 
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Bijlage 

Geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen 
 
De unieke tabel van bladzijde 1 wordt voortaan vervangen door 3 tabellen. 
 

TABEL 1 : notTUH 
 
Deze tabel bevat de zelfde gegevens als de enige tabel vroeger op bladzijde 1, maar de informatie is beperkt tot de afleveringen buiten de tarifering per eenheid (notTUH).  Het is 

pas vanaf april 2015 dat er veranderingen zijn ten opzichte van het verleden.  We maken van de gelegenheid gebruiken om nog eens de inhoud van de parameters te preciseren. 
 

CI cost insurance bevat de naast de tussenkomst van de verplichte verzekering in de prijs van de geneesmiddelen ook de specifieke honoraria van de 

apothekers (INN – CIV – BNM)  

CP cost patient de remgeldbedragen die worden berekend in functie van de terugbetalingsbasis af fabriek, met inbegrip mogelijke « supplementen » voor 

geneesmiddelen binnen de referentieterugbetaling waarvan de prijs af fabriek hoger is dan de terugbetalingsbasis  

PP public price publiekprijs  

NB number of packs aantal verpakkingen 

DDD number of DDD aantal DDD 

CII chapter II geneesmiddelen onderworpen aan terugbetalingsvoorwaarden uit hoofdstuk II van de RIZIV-reglementering (controle à posteriori) 

CIV chapter IV geneesmiddelen onderworpen aan terugbetalingsvoorwaarden uit hoofdstuk IV van de RIZIV-reglementering (controle a priori – attest of 
schriftelijke vermelding door de voorschrijver) 

INN international 
nonproprietary name 

geneesmiddelen « geflagd » als voorgeschreven op stofnaam (VOS) binnen de referentieterugbetaling (refpricing) of binnen het geheel van 
de terugbetaalde geneesmiddelen. 

 

Opmerking : Deze tabel bevat dus niet de veranderingen ten gevolge van de opname van de MAF (maximumfactuur) in de derdebetalersregeling sinds 1 januari 2015.  Voorheen 
werden deze bedragen immers ook van de uitgaven van de patiënten naar de RIZV-uitgaven getransfereerd, zonder dat dat in de gegevens bleek.  Omwille van de coherentie van 
de gegevens, hebben we de betekenis van de afkorting « CP » niet gewijzigd. 

 
TABEL 2 : TUH 

 
Deze tabel bevat enkel de informatie met betrekking tot de tarifering per eenheid (TUH) en bevat dus pas gegevens vanaf de maand april 2015.  Op dit ogenblik bevat de tabel 
dus enkel maanddata.  En de aantallen (NB) zijn de aantallen getarifeerde eenheden. We preciseren hier de betekenis van de parameters in de tabel. 

 

CI cost insurance bevat de naast de tussenkomst van de verplichte verzekering in de prijs ook de weekhonoraria van de apothekers  

CP cost patient de remgeldbedragen die worden berekend in functie van de terugbetalingsbasis af fabriek, met inbegrip mogelijke « supplementen » voor 
geneesmiddelen binnen de referentieterugbetaling waarvan de prijs af fabriek hoger is dan de terugbetalingsbasis  

PP public price publiekprijs – we preciseren dat de prijs van een eenheid niet afhangt van de verpakking waaruit deze eenheid wordt genomen : voor de 
tarifering per eenheid, wordt de prijs per eenheid berekend op basis van de prijs af fabriek van de grootste vergoedbare 
publiekverpakking. 

NB number of pills aantal eenheden (tabletten, capsules, …) 

DDD number of DDD aantal DDD 

CII chapter II  

CIV chapter IV  

INN international 

nonproprietary name 

geneesmiddelen « geflagd » als voorgeschreven op stofnaam (VOS) binnen de referentieterugbetaling (refpricing) of binnen het geheel van de 

terugbetaalde geneesmiddelen 

 
Opmerking : Zoals in de eerste tabel wordt ook hier geen rekening gehouden met de bedragen van de MAF (maximumfactuur).   

 
TABEL 3 : som (TUH or notTUH) 

 
Deze tabel bevat de globale gegevens voor het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen afgeleverd in de publieke officina’s.  Ze bevat enkel de sommen van de gegevens uit 
de tabellen notTUH of TUH, voor zover ze « sommeerbaar » zijn, dus niet de aantallen « NB », want verpakkingen en inname-eenheden mogen niet zomaar opgeteld worden.  

Met deze gegevens kunnen we de evolutie volgen van de totale uitgaven voor geneesmiddelen afgeleverd in de publieke officina’s, de uitgaven van de verplichte verzekering (CI – 
cost insurance), de uitgaven van de patiënten (CP – cost patient), de waarde in publiekprijs (PP), en ook de evolutie van het totale verbruik, uitgedrukt in DDD.  Deze tabel bevat 

dus slechts 4 kolommen.   
                         

CI cost insurance bevat de naast de tussenkomst van de verplichte verzekering in de prijs ook honoraria van de apothekers die niet begrepen zijn in de prijs van 

de geneesmiddelen  

CP cost patient de remgeldbedragen die worden berekend in functie van de terugbetalingsbasis af fabriek, met inbegrip mogelijke « supplementen » voor 

geneesmiddelen binnen de referentieterugbetaling waarvan de prijs af fabriek hoger is dan de terugbetalingsbasis  

PP public price publiekprijs 

NB   

DDD number of DDD aantal DDD 

CII chapter II  

CIV chapter IV  

INN international 
nonproprietary name 

 

 
Opmerking : Zoals in de vorige tabellen wordt ook hier geen rekening gehouden met de bedragen van de MAF (maximumfactuur).   
 

De 3 tabellen (op pagina’s 1 en 2)  hebben de zelfde schikking in rijen en kolommen, en in elk van de tabellen zijn de pertinente of beschikbare vakjes ingevuld.  
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