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Geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen 
 

De informatie in de tabel hieronder komt uit de IFSTAT database met de gegevens betreffende de farmaceutische verstrekkingen in de 
publieke officina’s met een tussenkomst van de verplichte verzekering via het systeem van de derde betaler (raadpleeg www.ifeb.be voor 
meer informatie over de IFSTAT database).  De gegevens in de tabel zijn beperkt tot de terugbetaalde geneesmiddelen (specialiteiten) en de 
ermee verbonden farmaceutische verstrekkingen.   
 
De tabel bevat volledige gegevens tot eind 2016.   
 

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 2.645,180 471,818 3.083,991 106,921 45,183 5.246,121 9,788 8,5% 1,722 3,8% 

2016 2.678,488 465,948 3.097,138 105,240 220,186 5.360,055 9,054 8,6% 9,956 4,5% 

2016/2015 1,26% -1,24% 0,43% -1,57% 387,32% 2,17% -7,50% -6,01% 478,34% 18,61% 

2015/2014 1,01% -2,72% 0,26% -1,51%   1,27%     

201601 208,500 36,688 241,712 9,972 8,780 465,038 0,799 9,0% 0,777 5,1% 

201602 213,754 37,377 247,527 8,516 11,809 420,623 0,829 9,1% 0,825 5,1% 

201603 223,826 39,018 259,154 9,454 13,021 476,457 0,873 9,1% 0,954 5,4% 

201604 218,111 37,640 252,159 8,332 14,531 419,554 0,731 9,1% 0,663 4,3% 

201605 219,187 37,798 253,249 8,530 15,191 423,065 0,725 9,0% 0,686 3,9% 

201606 231,554 39,301 267,006 9,050 16,582 449,834 0,755 9,0% 0,937 5,6% 

201607 206,992 34,659 237,926 8,544 16,254 440,934 0,649 8,8% 0,846 4,5% 

201608 210,972 35,270 242,573 8,562 18,065 445,610 0,639 8,6% 0,803 4,4% 

201609 223,825 38,556 258,351 8,932 18,469 464,177 0,690 8,7% 0,852 4,6% 

201610 234,900 44,392 274,039 7,853 20,084 412,689 0,749 8,8% 0,823 4,0% 

201611 231,979 41,214 268,799 7,931 19,575 422,633 0,753 9,0% 0,827 4,5% 

201612 254,885 44,033 294,644 8,623 19,756 442,948 0,863 9,2% 0,964 4,9% 

 
Deze tabel bevat de informatie met betrekking tot de aflevering van terugbetaalde geneesmiddelen, waarbij de aantallen zijn 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 
(ROB/RVT).  De « tarifering per eenheid » ging van start in april 2015, maar ontplooide zich maar zeer geleidelijk.  
 
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 – HIV – 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 
(all) 

 

Deze tabel houdt 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 verschoven de bedragen van de 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. 
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Zoom op de gebeurtenissen en de veranderingen in 2016 
 
Elke maand kijken we op pagina 2 van de IPHEB Monthly naar de verdeling van de belangrijkste parameters over de therapeutische 
hoofdklassen (ATC (1)), of naar de veranderingen van deze parameters binnen die klassen.  Nu we beschikken over de volledige gegevens 
van 2016, zullen we eens meer in detail kijken naar de veranderingen en de evoluties in 2016.  Maar eerst enkele globale vaststellingen. 
 

 Het verbruik, uitgedrukt in DDD, is blijven groeien, van 5.246 mio DDD in 2015 tot 5.360 mio DDD in 2016, wat een stijging is met 2,2%. 

 De tussenkomst van de verplichte verzekering in de prijs van de geneesmiddelen (CI – cost insurance) nam eveneens toe, van 2.615 mio euro in 

2015 tot 2.634 mio euro in 2016, wat een stijging betekent van 0,7%. 

 De bijdrage van de patiënten (CP – cost patient) is daarentegen blijven afnemen, van 472 mio euro in 2015 tot 466 mio euro in 2016, wat 

neerkomt op een daling met 1,2%. 

Als we kijken (Grafiek 1) naar de verdeling van deze parameters over de therapeutische hoofdklassen en daarbij voor elke parameter de TOP5 
van de belangrijkste therapeutische hoofdklassen weergeven, zien we dat voor alle parameters de klasse C op de eerste plaats komt, maar 
dat het vooral qua verbruik is dat ze ver vooruitloopt op de andere klassen.  Naast de klasse C, komen ook de klassen A en N in elk van de 
drie taarten voor.  De klasse L staat op de tweede plaats voor de RIZIV uitgaven, en staat niet in de TOP5 voor de andere parameters.  
 

 

   
Grafiek 1 : Verdeling, in 2016, van de RIZIV uitgaven (CI – cost insurance), het remgeld (CP – cost patient), en het verbruik (DDD) over de 
therapeutische hoofdklassen 
 

Tabel 1 : de therapeutische hoofdklassen (ATC(1)) 
 

Als we kijken (Grafieken 2 et 3) naar de RIZIV uitgaven (CI) en het verbruik binnen de drie klassen die in de drie taarten voorkomen, in 
vergelijking tot de andere terugbetaalde geneesmiddelen afgeleverd in de publieke officina’s, dan zien we (Grafiek 3) dat het verbruik in de 
klassen A en N blijft stijgen, terwijl elders het verbruik de voorbije jaren eerder stabiel blijft.  Kijken we naar de evolutie van de uitgaven 
(Grafiek 2), dan zien we duidelijke dalingen van de uitgaven in de klassen C en N, terwijl de uitgaven voor de « overige » geneesmiddelen 
(waarbinnen de klasse L) sterk zijn toegenomen, vooral de voorbije jaren. 
 

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 antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik V diverse middelen 
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Grafiek 2 : Jaarlijkse evolutie (2008-2016) van de tussenkomst van het 
RIZIV in de prijs van de geneesmiddelen van de klassen A (maagdarmkanaal 
en stofwisseling), C (hartvaatstelsel), N (zenuwstelsel) en de overige klassen 
(other) 

Grafiek 3 : Jaarlijkse evolutie (2008-2016) van het verbruik (uitgedrukt in 
DDD) binnen de klassen A (maagdarmkanaal en stofwisseling), C 
(hartvaatstelsel), N (zenuwstelsel) en de overige klassen (other) 

 

 

Sinds de opstart in april 2015 van de tarifering per eenheid van terugbetaalde geneesmiddelen in oraal vaste vorm, afgeleverd aan patiënten 

in ROB/RVT (rustoorden voor bejaarden of rust- en verzorgingstehuizen), is het moeilijk om de evolutie op te volgen van het volume van de 
terugbetaalde geneesmiddelen.  Naast een aantal verpakkingen moet nu immers ook een aantal eenheden in rekening worden gebracht.  De 
uitrol van de tarifering per eenheid heeft tijd gevergd, en in de loop van 2016 is de tarifering per eenheid stilaan op kruissnelheid gekomen.  
In een van de volgende ZOOMs zullen we meer in detail kijken naar wat deze tarifering per eenheid ons kan leren, onder meer over het 
verbruik van geneesmiddelen in oraal vast vorm in de rusthuizen, en dat vergelijken met wat buiten de rusthuizen gebeurt . Hier beperken we 
ons tot het vermelden dat in 2016 de tarifering per eenheid 1,6% vertegenwoordigde van de CI, 3,1% van de DDD en 2,4% van de CP.  We 
herhalen nogmaals dat de CI hier overeenkomt met de tussenkomst van de verplichte verzekering in de prijs van de geneesmiddelen, dus 
zonder de weekhonoraria van de apothekers voor geneesmiddelen die per eenheid worden getarifeerd en zonder de andere specifieke 
honoraria. 
 
Een andere belangrijke gebeurtenis van 2015 was de ondertekening van het Toekomstpact tussen de Minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid en de farmaceutische industrie.  Een van de structurele hervormingen in dit pact is de "patent cliff". Als een geneesmiddel 

niet meer beschermd is door een octrooi of al vele jaren terugbetaalbaar is, daalt zijn prijs.  Voorheen bestond er een schema met een hele 
resem prijsdalingen.  Nu worden al die bestaande prijsdalingen in één keer toegepast.  De prijs vermindert nu dus op één enkel moment, en 

de daling is op dat ogenblik aanzienlijk.  De besparingen die door deze "patent cliff" worden gerealiseerd, zijn bedoeld om de terugbetaling 
mogelijk te maken van innoverende geneesmiddelen. 
 
Zoals hierboven al werd vastgesteld, is de CI in 2016 licht toegenomen, en we zagen geen globaal "patent cliff" effect : prijsdalingen en 
prijsstijgingen, gecombineerd met veranderingen in het verbruik, heffen elkaar grotendeels op.  Maar zoals we verderop zullen zien zijn er wel 
een aantal gebeurtenissen geweest die binnen bepaalde klassen geleid hebben tot belangrijke wijzigingen.  Zo leidde de opname van een 

aantal moleculen in de referentieterugbetaling tot forse dalingen van de CI.  Dit was het geval voor pregabaline (N03AX16), aripiprazol 

(N05AX12) en duloxetine (N06AX21).  Anderzijds werden er ook forse stijgingen opgetekend door de komst van  nieuwe actieve 

bestanddelen, zoals nieuwe orale antidiabetica (A10BX), nieuwe antivirale middelen voor de behandeling van HIV infecties (J05AR), nieuwe 

immunosuppressiva (L04(*)) buiten de anti-TNF-α, en nieuwe combinaties van sympathomimetica met anticholinergica (R03AL) voor de 
behandeling van obstructieve aandoeningen van de luchtwegen.  Verderop zullen we daar op terugkomen.  De lijst van de nieuwe 
terugbetaalbare actieve substanties die de voorbije twee jaar in de publieke officina’s verschenen bevindt zich in bijlage, achteraan, na de 
tekst van de ZOOM.  Deze substanties vertegenwoordigden in 2016 een CI van 83,5 mio euro (3,2% van de totale CI) voor 10 mio DDD 
(0,2% van het totale aantal DDD).  De gemiddelde kost (CI/DDD) van deze nieuwe moleculen was dus meer dan 8 euro per DDD, 
daar waar de gemiddelde CI/DDD van een terugbetaalbaar geneesmiddel zelfs geen 0,5 euro bedraagt. 

 

Tijdens het laatste trimester van 2016, werd het budget 2017 opgesteld met zijn waaier aan nieuwe besparingsmaatregelen, waarvan er een 

aantal al een effect hadden in 2016.  Dat is het geval voor de aangekondigde schrapping van terugbetaling van de nasale corticosteroïden 
(R01AD) en van de PPI-verpakkingen (A02BC) met meer dan 56 eenheden.  Deze aankondiging gaf aanleiding tot een verhoogd aantal 
afgeleverde verpakkingen in deze twee klassen tijdens de maanden november en december.  
 
We zullen nu kijken naar de veranderingen in het verbruik (DDD) en in de uitgaven (CI – cost insurance – RIZIV uitgaven) binnen de 
therapeutische hoofdklassen (ATC(1)), opgesplitst in hun pertinente ATC klassen (zie lijst in bijlage). 
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Grafiek 4 : Veranderingen (2016 ten opzichte van 2015) binnen de 
pertinente ATC klassen van de klasse A (maagdarmkanaal en stofwisseling) 
van de RIZIV uitgaven (CI) in bedragen (volle gekleurde rechthoeken – ijk 
op de horizontale bovenas) en in percenten (rechthoekige kaders – ijk op 
de horizontale benedenas) 

Grafiek 5 : Veranderingen (2016 ten opzichte van 2015) binnen de 
pertinente ATC klassen van de klasse A (maagdarmkanaal en stofwisseling) 
van het verbruik (DDD) in aantallen (volle gekleurde rechthoeken – ijk op 
de horizontale bovenas) en in percenten (rechthoekige kaders – ijk op de 
horizontale benedenas) 

 
In 2016 is het verbruik toegenomen in alle pertinente deelklassen 
van de klasse A (maagdarmkanaal en stofwisseling).  De sterkste 
toename zien we in de deelklasse A02 van de maagzuurremmers 
(Grafiek 5), en ze gaat gepaard met een stijging van de RIZIV 
uitgaven (Grafiek 4).  Zoals hierboven al werd aangestipt en zoals 
blijkt uit de grafiek hiernaast (Grafiek 6), nam het aantal 
afgeleverde verpakkingen fors toe tijdens de laatste maanden van 
2016, na de aankondiging van de schrapping uit de terugbetaling in 
2017 van de grote PPI-verpakkingen. 
 
We zien ook een aanzienlijke stijging van de CI (Grafiek 4) in de 
deelklasse A10B(*) waartoe de nieuwe orale antidiabetica behoren, 
waaraan de ZOOM van 3 maanden geleden was gewijd (IPhEB 
Monthly met de gegevens tot september 2016, gepubliceerd in 
december 2016). 
 
 
 

 
Grafiek 6 : Maandelijkse evolutie (januari 2015 – december 2016) van het 
aantal terugbetaalde PPI-verpakkingen (A02B – protonpompinhibitoren) 
afgeleverd in de publieke officina’s (zonder rekening te houden met de per 
eenheid getarifeerde PPI) 

 

  
Grafiek 7 : Veranderingen (2016 ten opzichte van 2015) binnen de 
pertinente ATC klassen van de klasse B (bloed en bloedvormende organen) 
van de RIZIV uitgaven (CI) in bedragen (volle gekleurde rechthoeken – ijk 
op de horizontale bovenas) en in percenten (rechthoekige kaders – ijk op 
de horizontale benedenas) 

Grafiek 8 : Veranderingen (2016 ten opzichte van 2015) binnen de 
pertinente ATC klassen van de klasse B (bloed en bloedvormende organen) 
van het verbruik (DDD) in aantallen (volle gekleurde rechthoeken – ijk op 
de horizontale bovenas) en in percenten (rechthoekige kaders – ijk op de 
horizontale benedenas) 

 
In de klasse B (bloed en bloedvormende organen) valt er niet echt iets nieuws te signaleren.  We zien een aanzienlijke groei van het verbruik 
(aantal DDD) van acetylsalicylzuur in de cardiovasculaire preventie (B01AC06 – +8 mio DDD) en in de klasse B01A(*) met de NOACs (nieuwe 
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orale anticoagulantia – +9,3 mio DDD).  Procentueel is de groei van het verbruik van acetylsalicylzuur niet zo groot (+2,5%), en de uitgaven 
voor acetylsalicylzuur zijn zelfs een beetje gedaald.  Relatief gezien is de toename van het verbruik van NOACs veel groter (+29%) en ze leidt 
ook tot een aanzienlijke toename van de RIZIV uitgaven (+26 mio euro, +29%).  In 2016 is er ook een nieuwe NOAC bij gekomen, edoxaban 
(B06AF03 – Lixiana®), die sinds oktober 2016 aanwezig is in de publieke officina’s. 
  

  
Grafiek 9 : Veranderingen (2016 ten opzichte van 2015) binnen de 
pertinente ATC klassen van de klasse C (hartvaatstelsel) van de RIZIV 
uitgaven (CI) in bedragen (volle gekleurde rechthoeken – ijk op de 
horizontale bovenas) en in percenten (rechthoekige kaders – ijk op de 
horizontale benedenas) 

Grafiek 10 : Veranderingen (2016 ten opzichte van 2015) binnen de 
pertinente ATC klassen van de klasse C (hartvaatstelsel) van het verbruik 
(DDD) in aantallen (volle gekleurde rechthoeken – ijk op de horizontale 
bovenas) en in percenten (rechthoekige kaders – ijk op de horizontale 
benedenas) 

 
Zoals hierboven reeds werd opgemerkt, zijn de uitgaven voor geneesmiddelen van de klasse C (cardio-vasculair stelsel) in 2016 sterk gedaald. 
Maar de klasse C blijft wel de grootste klasse, zowel in verbruik als in uitgaven.  We zien (Grafiek 9) dat de grootste daling van de uitgaven 
die is van de uitgaven voor antihypertensiva (C02 à C09).  De daling van de uitgaven is vooral aanzienlijk binnen de deelklasse C09 van de 
middelen aangrijpend op het renine-angiotensinesysteem, waar in 2016 de uitgaven daalden met € 5,5 mio (-3,7%), ondanks een stijgend 
verbruik (+5,7 mio DDD, +0,9%).  Maar als het globale verbruik binnen de klasse C is toegenomen, dan komt dat vooral door een stijgend 
verbruik van hypolipemiërende middelen (C10).  En het is vooral het atorvastatine-verbruik dat in 2016 is toegenomen (+16,6 mio DDD, + 
9,7%).  Het verbruik van simvastatine is daarentegen verminderd (-3,7 mio DDD, -2,2%). 
 
In 2016 zagen we een aantal nieuwe ATC (5) verschijnen in de klasse C.  De meeste daarvan zijn combinaties van actieve bestanddelen die 
reeds eerder aanwezig waren (cf. lijst van de nieuwe actieve bestanddelen in bijlage).  Maar er is wel één echt nieuw actief bestanddeel, 
binnen C10.  Het gaat om alirocumab (C10AX14 – Praluent®), aanwezig in de officina’s vanaf september 2016.  Het is dus nog te vroeg om 
het effect te evalueren van deze nieuwe behandeling voor hypercholesterolemie, vooral dan op de RIZIV uitgaven. 

 

  
Grafiek 11 : Veranderingen (2016 ten opzichte van 2015) binnen de 
pertinente ATC klassen van de klasse G (urogenitaal stelsel en 
geslachtshormonen) van de RIZIV uitgaven (CI) in bedragen (volle 
gekleurde rechthoeken – ijk op de horizontale bovenas) en in percenten 
(rechthoekige kaders – ijk op de horizontale benedenas) 

Grafiek 12 : Veranderingen (2016 ten opzichte van 2015) binnen de 
pertinente ATC klassen van de klasse G (urogenitaal stelsel en 
geslachtshormonen) van het verbruik (DDD) in aantallen (volle gekleurde 
rechthoeken – ijk op de horizontale bovenas) en in percenten (rechthoekige 
kaders – ijk op de horizontale benedenas) 

 
De klasse G (urogenitaal stelsel en geslachtshormonen) is niet zo belangrijk (5,3% van de DDD, 1,1% van de CI).  En we stellen vast dat in 
2016 zowel het verbruik als de RIZIV uitgaven gedaald zijn in alle pertinente deelklassen.  Maar dit is geen nieuws van 2016, vermits deze 
dalingen al een aantal jaren aan de gang zijn. 
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Grafiek 13 : Veranderingen (2016 ten opzichte van 2015) binnen de 
pertinente ATC klassen van de klasse H (systemische hormoonpreparaten, 
geslachtshormonen uitgezonderd) van de RIZIV uitgaven (CI) in bedragen 
(volle gekleurde rechthoeken – ijk op de horizontale bovenas) en in 
percenten (rechthoekige kaders – ijk op de horizontale benedenas) 

Grafiek 14 : Veranderingen (2016 ten opzichte van 2015) binnen de 
pertinente ATC klassen van de klasse H (systemische hormoonpreparaten, 
geslachtshormonen uitgezonderd) van het verbruik (DDD) in aantallen 
(volle gekleurde rechthoeken – ijk op de horizontale bovenas) en in 
percenten (rechthoekige kaders – ijk op de horizontale benedenas) 

 
De klasse H (systemische hormoonpreparaten, geslachtshormonen uitgezonderd) vertegenwoordigt 3,3% van de CI en 3,5% van de DDD 
binnen het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen.  We zien vooral een aanzienlijke toename van het verbruik van levothyroxine 
(H03AA01 – +3,6 mio DDD, +3,1%), maar dat is ook een evolutie die al een aantal jaar aan de gang is en duidelijk verband houdt met de 
verouderende bevolking.  In de deelklasse van de corticosteroïden voor systemisch gebruik (H02) daalt het verbruik lichtjes (-0,5%), maar 
zien we een veel grotere daling van de RIZIV-uitgaven (bijna -10%).  In deze deelklasse zijn er eigenlijk slechts twee belangrijke substanties : 
dexamethason (H02AB01 – niet zo duur) waarvan het verbruik afneemt (-840.000 DDD, -10%) en methylprednisolon (H02AB04) met een 
stijgend verbruik (+565.000 DDD, +1,2%).  Maar gezien de prijs van methylprednisolon meer gedaald is dan die van dexamethason, is het 
resultaat toch een besparing voor de ziekteverzekering. 

 

  
Grafiek 15 : Veranderingen (2016 ten opzichte van 2015) binnen de 
pertinente ATC klassen van de klasse J (antimicrobiële middelen voor 
systemisch gebruik) van de RIZIV uitgaven (CI) in bedragen (volle 
gekleurde rechthoeken – ijk op de horizontale bovenas) en in percenten 
(rechthoekige kaders – ijk op de horizontale benedenas) 

Grafiek 16 : Veranderingen (2016 ten opzichte van 2015) binnen de 
pertinente ATC klassen van de klasse J (antimicrobiële middelen voor 
systemisch gebruik) van het verbruik (DDD) in aantallen (volle gekleurde 
rechthoeken – ijk op de horizontale bovenas) en in percenten (rechthoekige 
kaders – ijk op de horizontale benedenas) 

 
De klasse J (antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik) is veel belangrijker in de uitgaven (11% van de CI, 9% van de CP) dan in het 
verbruik (2,4% van DDD).  Bijna 90% van het verbruik bestaat uit antibiotica (J01).  Maar in 2016 vertegenwoordigden de antibiotica slechts 
35% van de RIZIV uitgaven.  Dat betekent dus dat 65% van de uitgaven gaan naar de andere deelklassen van de klasse J, die samen 
nauwelijks 10% van het verbruik vertegenwoordigen.  Qua uitgaven is de belangrijkste deelklasse die van de antivirale middelen (J05).  In 
2016 vertegenwoordigde die 46,5% van de CI van J, tegen 42,5% in 2015.  Deze groei van het aandeel van J05 komt overeen met een 
stijging met € 18 mio van de uitgaven voor antivirale middelen en wordt mee verklaard door het feit dat er de voorbije jaren een aantal 
nieuwe combinaties van antivirale middelen in de apotheken zijn verschenen (zie bijlage aan het eind van de tekst).  
 
Om het antibioticaverbruik af te remmen zal de terugbetalingscategorie voor antibiotica in 2017 veranderd worden van B naar C.  Om deze 
maatregel te plaatsen, hebben we eens gekeken naar de evolutie van de uitgaven voor antibiotica en het antibioticaverbruik (Grafieken 17 en 
18).  De meest afgeleverde antibiotica zijn amoxicilline (J01CA04) en amoxicilline met enzymremmer (J01CR02).  Als we kijken naar de 
evolutie van de RIZIV uitgaven (Grafiek 17), zien we dat de uitgaven de voorbije jaren flink gedaald zijn.  Maar de verdeling is wel de zelfde 
gebleven : 19% voor J01CA04, 22% voor J01CR02 en 59% voor de overige antibiotica.  In 2016 is het antibioticaverbruik met meer dan 4 
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mio DDD afgenomen, zoals blijkt uit Grafiek 16 hierboven.  Maar kijken we naar Grafiek 18 hieronder, dan kunnen we moeilijk besluiten dat 
het hier gaat om een structurele afname.  In 2014 was het antibioticaverbruik immers ook gedaald, maar in 2015 was het dan weer 
toegenomen.  Op basis van die grafiek kunnen we stellen dat het antibioticaverbruik toenam van 2008 tot 2012, en dat het sindsdien min of 
meer op hetzelfde niveau is gebleven.  Wat we wel zien, is dat de daling van het antibioticaverbruik in 2016 zich quasi exclusief in J01CR02 
situeert, terwijl het in 2014 beter verdeeld was. 

 

  
Grafiek 17 : Jaarlijkse evolutie (2008-2016) van de RIZIV tussenkomst in 
de prijs van antibiotica (J01), verdeeld over amoxicilline (J01CA04), 
amoxicilline met enzymremmer (J01CR02) en andere antibiotica (other J01) 

Grafiek 18 : Jaarlijkse evolutie (2008-2016) van het verbruik (gemeten in 
DDD) van antibiotica (J01), verdeeld over amoxicilline (J01CA04), 
amoxicilline met enzymremmer (J01CR02) en andere antibiotica (other J01) 

 

  
Grafiek 19 : Veranderingen (2016 ten opzichte van 2015) binnen de 
pertinente ATC klassen van de klasse L (cytostatica en immunomodulerende 
middelen) van de RIZIV uitgaven (CI) in bedragen (volle gekleurde 
rechthoeken – ijk op de horizontale bovenas) en in percenten (rechthoekige 
kaders – ijk op de horizontale benedenas) 

Grafiek 20 : Veranderingen (2016 ten opzichte van 2015) binnen de 
pertinente ATC klassen van de klasse L (cytostatica en immunomodulerende 
middelen) van het verbruik (DDD) in aantallen (volle gekleurde rechthoeken 
– ijk op de horizontale bovenas) en in percenten (rechthoekige kaders – ijk 
op de horizontale benedenas) 

 
Telkens er sprake is van de klasse L (cytostatica en immunomodulerende middelen) (cf. ook de ZOOM op de klasse L in de IPhEB Monthly met 
de gegevens tot oktober 2016, gepubliceerd in januari 2017), is het om vast te stellen dat ze een groot deel genereert van de RIZIV uitgaven 
voor terugbetaalde geneesmiddelen afgeleverd in de publieke officina’s.  In 2016 vertegenwoordigde deze klasse 16,2% van de CI voor 1,1% 
van de DDD.  In de grafieken hierboven (Grafieken 19 en 20), zien we dat de veranderingen in het verbruik over minder dan 1,5 mio DDD 
gaan, terwijl de stijging van de uitgaven in de klasse L04(*) opliep tot 19,3 mio euro.  Het is dus niet meer binnen de anti-TNF-α (L04AB) dat 
de uitgaven zijn toegenomen, maar in de deelklasse L04(*) van de overige immunosuppressiva.  In deze deelklasse zijn er de voorbije jaren 
verschillende nieuwe substanties bij gekomen (cf. lijst in bijlage). 
 
De anti-TNF-α (L04AB) vormden de eerste deelklasse binnen de klasse L waar de uitgaven explodeerden.  Maar nu is de komst van een eerste 
biosimilar van een anti-TNF-α aangekondigd, een biosimilar van etanercept (L04AB01 – Enbrel®).  In het vooruitzicht van deze komst, werd 
in januari 2016 al etanercept-verpakking voorgesteld voor 3 maanden behandeling, gekoppeld aan een prijsdaling.  De grafieken hieronder 
(Grafieken 21 en 22) laten het effect zien van die prijsdaling, die ook wordt weerspiegeld in de veranderingen van de deelklasse L04AB in de 
grafieken hierboven (Grafieken 19 en 20) stijgend verbruik, maar dalende uitgaven. 
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Grafiek 21 : Maandelijkse evolutie (jan2015-dec2016) van de RIZIV 
tussenkomst in de prijs van etanercept (L04AB01) (CI – blauw – ijk op de 
linker verticale as) en van het verbruik (DDD – rood – ijk op de rechter 
verticale as) 

Grafiek 22 : maandelijkse evolutie (jan2015-dec2016) van de RIZIV 
tussenkomst per DDD in de prijs van etanercept (L04AB01) (CI//DDD) 

 

  
Grafiek 23 : Veranderingen (2016 ten opzichte van 2015) binnen de 
pertinente ATC klassen van de klasse M (skeletspierstelsel) van de RIZIV 
uitgaven (CI) in bedragen (volle gekleurde rechthoeken – ijk op de 
horizontale bovenas) en in percenten (rechthoekige kaders – ijk op de 
horizontale benedenas) 

Grafiek 24 : Veranderingen (2016 ten opzichte van 2015) binnen de 
pertinente ATC klassen van de klasse M (skeletspierstelsel)  van het 
verbruik (DDD) in aantallen (volle gekleurde rechthoeken – ijk op de 
horizontale bovenas) en in percenten (rechthoekige kaders – ijk op de 
horizontale benedenas) 

 
De klasse M (skeletspierstelsel) vertegenwoordigde de voorbije 5 jaar, vrij stabiel, ongeveer 4% van de CI en bijna 5% van de DDD van de 
terugbetaalde geneesmiddelen afgeleverd in de publieke officina’s.  De grootste wijziging die we zien in 2016, is de toename van het verbruik 
in de deelklasse M04 van de jichtmiddelen (+1,9 mio DDD, +4,3%), een toename die de evolutie verderzet die een aantal jaren geleden 
begon. 
                                     

  
Grafiek 25 : Veranderingen (2016 ten opzichte van 2015) binnen de 
pertinente ATC klassen van de klasse N (zenuwstelsel) van de RIZIV 
uitgaven (CI) in bedragen (volle gekleurde rechthoeken – ijk op de 

Grafiek 26 : Veranderingen (2016 ten opzichte van 2015) binnen de 
pertinente ATC klassen van de klasse N (zenuwstelsel)  van het verbruik 
(DDD) in aantallen (volle gekleurde rechthoeken – ijk op de horizontale 
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horizontale bovenas) en in percenten (rechthoekige kaders – ijk op de 
horizontale benedenas) 

bovenas) en in percenten (rechthoekige kaders – ijk op de horizontale 
benedenas) 

 
De klasse N (zenuwstelsel) is belangrijk, zowel qua verbruik als qua uitgaven.  Haar aandeel in de uitgaven van de verplichte verzekering is 
wel gedaald, van 17,5% in 2011 tot 13,9% in 2016, terwijl haar aandeel in het verbruik groeide, van 10,5% in 2011 tot 11,3% in 2016.  Deze 

procentuele veranderingen komen absoluut gezien overeen met een daling van de CI van 485 mio euro in 2011 tot 373 mio euro in 2016, en 
een groei van het verbruik van 513 mio DDD in 2011 tot 606 mio DDD in 2016.  Dat komt overeen met een daling van de uitgave per DDD 
(CI/DDD) van € 0,95 in 2011 tot € 0,62 in 2016.  Het voorbije jaar is de CI met 33 mio euro (-2,1%) verminderd en het verbruik met 22 mio 
DDD (+3,8%) toegenomen, wat overeenkomt met een daling van de gemiddelde CI/DDD met 8 eurocent (van € 0,70 naar € 0,62, -11,5%).  
Ondanks deze belangrijke daling, blijft de CI/DDD in de klasse N toch hoger dan de gemiddelde CI/DDD voor het geheel van de terugbetaalde 
geneesmiddelen die € 0,50 bedraagt. 
 
In de grafieken hierboven (Grafieken 25 en 26) zien we dat in alle pertinente deelklassen van de klasse N, het verbruik is toegenomen, 
behalve in de klasse N06D (behandeling van dementie).  
 
In de deelklassen N03, N04, N05A en N06A, zien we dat ondanks een groeiend verbruik, de RIZIV uitgaven aanzienlijk afnamen.  In elk van 
deze klassen werden moleculen opgenomen in de referentieterugbetaling, en die zorgden voor grote besparingen.  Dat is zo het geval voor 
pregabaline (N03AX16 – Lyrica®) in de deelklasse N03 van de anti-epileptica, voor rasagiline (N04BD02 -Azilect®) in de deelklasse N04 van 
de Parkinsongeneesmiddelen, voor aripiprazol (N05AX12 – Abilify®) in de klasse N05A van de antipsychotica en voor duloxetine (N06AX21 – 
Cymbalta®) in de deelklasse N06A van de antidepressiva.  De grafieken hieronder (Grafieken 27 tot 34) tonen voor deze vier voorbeelden het 
effect van prijsdalingen (Grafieken 28, 30, 32, en 34) op de uitgaven (blauw) en het verbruik (rood) (Grafieken 27, 29, 31, en 33). 
 
In de klasse N zijn er ook enkele nieuwe actieve bestanddelen (cf. lijst in bijlage), waarvan enkel dimethylfumaraat (N07XX06 – Tecfidera®), 
in de deelklasse N (*) van de overige geneesmiddelen voor het zenuwstelsel een zichtbaar effect heeft op de uitgaven. 
 
 

  
Grafiek 27 : Maandelijkse evolutie (jan2015-dec2016) van de RIZIV 
tussenkomst in de prijs van pregabaline (N03AX16) (CI – blauw – ijk op de 
linker verticale as) en van het verbruik (DDD – rood – ijk op de rechter 
verticale as) 

Grafiek 28 : maandelijkse evolutie (jan2015-dec2016) van de RIZIV 
tussenkomst per DDD in de prijs van pregabaline (N03AX16) (CI//DDD) 

  
Grafiek 29 : Maandelijkse evolutie (jan2015-dec2016) van de RIZIV 
tussenkomst in de prijs van rasagiline (N04AB02) (CI – blauw – ijk op de 
linker verticale as) en van het verbruik (DDD – rood – ijk op de rechter 
verticale as) 

Grafiek 30 : maandelijkse evolutie (jan2015-dec2016) van de RIZIV 
tussenkomst per DDD in de prijs van rasagiline (N04AB02) (CI//DDD) 
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Grafiek 31: Maandelijkse evolutie (jan2015-dec2016) van de RIZIV 
tussenkomst in de prijs van aripiprazol (N05AX12) (CI – blauw – ijk op de 
linker verticale as) en van het verbruik (DDD – rood – ijk op de rechter 
verticale as) 

Grafiek 32 : maandelijkse evolutie (jan2015-dec2016) van de RIZIV 
tussenkomst per DDD in de prijs van aripiprazol (N05AX12) (CI//DDD) 

  
Grafiek 33 : Maandelijkse evolutie (jan2015-dec2016) van de RIZIV 
tussenkomst in de prijs van duloxetine (N06AX21) (CI – blauw – ijk op de 
linker verticale as) en van het verbruik (DDD – rood – ijk op de rechter 
verticale as) 

Grafiek 34 : maandelijkse evolutie (jan2015-dec2016) van de RIZIV 
tussenkomst per DDD in de prijs van duloxetine (N06AX21)  (CI//DDD) 

 

  
Grafiek 35 : Veranderingen (2016 ten opzichte van 2015) binnen de 
pertinente ATC klassen van de klasse R (ademhalingsstelsel) van de RIZIV 
uitgaven (CI) in bedragen (volle gekleurde rechthoeken – ijk op de 
horizontale bovenas) en in percenten (rechthoekige kaders – ijk op de 
horizontale benedenas) 

Grafiek 36 : Veranderingen (2016 ten opzichte van 2015) binnen de 
pertinente ATC klassen van de klasse R (ademhalingsstelsel) van het 
verbruik (DDD) in aantallen (volle gekleurde rechthoeken – ijk op de 
horizontale bovenas) en in percenten (rechthoekige kaders – ijk op de 
horizontale benedenas) 
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De klasse R van het ademhalingsstelsel vertegenwoordigt 
7,9% van de RIZIV uitgaven (CI) en 8,8% van het verbruik 
(DDD) van terugbetaalde geneesmiddelen.  In 2016 waren de 
stijgingen van het verbruik binnen de pertinente deelklassen 
van de klasse R samen belangrijker dan de verminderingen.  

We zien vooral een toename van het verbruik in de deelklasse 
R(*) (Grafiek 36), en parallel ermee een minder grote stijging 
van de uitgaven van het RIZIV (Grafiek 35).  Zoals al in de 
inleiding hierboven werd aangestipt, en zoals hiernaast 
(Grafiek 37) te zien is, gaat het hier om het verhoogd aantal 
afleveringen van mometasone (R01AD09) tijdens de laatste 
maanden van 2016, na de aankondiging van de schrapping uit 
de terugbetaling van de nasale corticosteroïden in 2017. 
 
Zoals we ook al in het verleden vaststelden (IPhEB Monthly 
met de gegevens tot juli 2015, gepubliceerd in oktober 2015), 
zijn er wel wat verschuivingen in het gebruik van 
geneesmiddelen voor obstructieve aandoeningen van de 
luchtwegen (R03).  En dat zet zich door.  Zo zien we (Grafiek 
38 hiernaast) een daling van het verbruik en de uitgaven voor 
langwerkende anticholinergica (R03BB(LA)) en een verhoging 
voor combinaties van langwerkende anticholinergica met LABA 
(R03AL(LA)), die er recentelijk zijn bij gekomen. 

 
Grafiek 37 : Maandelijkse evolutie (januari 2015 – december 2016) van het 
aantal terugbetaalde mometasone-verpakkingen (R01AD09) afgeleverd in de 
publieke officina’s  

 

 
Grafiek 38 : Jaarlijkse evolutie (2013 –2016) van de RIZIV uitgaven (links) en 
het verbruik (rechts) van langwerkende anticholinergiica niet (R03BB(LA) - 
blauw) of wel gecombineerd met LABA (R03AL(LA) - oranje) 

 
 
Er zijn nog enkele kleinere klassen op niveau ATC(1), de klassen D (dermatologische preparaten), P (antiparasitaire middelen, insecticiden en 
insectenwerende middelen), S (zintuiglijke organen), et V (diverse middelen), die samen 2,6% van de CI en 2,3% van de DDD 
vertegenwoordigen, en waarin we geen spectaculaire veranderingen zien in 2016. 
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Bijlage 1 :  

 

Pertinente ATC klassen (update) 
 

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 (mono preparations) 

A10BD other DRUGS USED IN DIABETES type 2 (combinations) 

A(*) other ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM 

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 

C01A CARDIAC GLYCOSIDES 

C01B ANTIARRHYTHMICS, CLASS I AND III 

C01(*) other CARDIACA 

C02 à C09 HYPERTENSION  

C10 HYPOLIPIDEMIANTS 

D05 ANTIPSORIATICS 

D07 CORTICOSTEROIDS, DERMATOLOGICAL PREPARATIONS 

D10B ANTI-ACNE PREPARATIONS FOR SYSTEMIC USE 

D(*) other DERMATOLOGICALS 

G03A HORMONAL CONTRACEPTIVES FOR SYSTEMIC USE 

G03H ANTIANDROGENS 

G03(*) other SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM 

G(*) other GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES 

H01 PITUITARY, HYPOTHALAMIC HORMONES AND ANALOGUES 

H02 CORTICOSTEROIDS FOR SYSTEMIC USE 

H03A THYROID PREPARATIONS 

H03B ANTITHYROID PREPARATIONS 

H05BA CALCITONIN PREPARATIONS 

H(*) other SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES 

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 

L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS 

L02 THERAPEUTIQUE ENDOCRINE 

L03 IMMUNOSTIMULANTS  

L04AB TUMOR NECROSIS FACTOR ALPHA (TNF-ALPHA) INHIBITORS 

L04(*) other IMMUNOSUPPRESSANTS 

M01A ANTIINFLAMMATORY/ANTIRHEUMATIC PRODUCTS, NON-STEROIDS 

M04 ANTIGOUT PREPARATIONS 

M05B DRUGS AFFECTING BONE STRUCTURE AND MINERALISATION 

M(*) =M3 (MUSCLE RELAXANTS) 
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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 

P01AB NITROIMIDAZOLE DERIVATIVES 

P01B ANTIMALARIALS 

P(*) other ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS 

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

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

R03AK LABA + ICS 

R03AL (SA) SABA with ANTICHOLINERGICS (short acting) 

R03AL (LA) LABA with ANTICHOLINERGICS (long acting) 

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 

S01E ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS 

S(*) other SENSORY ORGANS 

V03AN01 OXYGEN 

V(*) other VARIOUS 
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Bijlage 2 :  
 
Nieuwe actieve bestanddelen in 2015 en 2016 
 

A10BD13 2015 A10BD metformin and alogliptin (Vipdomet®) 

A10BD15 2016 A10BD metformin and dapagliflozine (Xigduo®) 

A10BD16 2015 A10BD metformin and canagliflozin (Vokanamet®) 

A10BD20 2016 A10BD metformin and empagliflozin (Synjardy®) 

A10BX09 2016 A10B(*) dapagliflozin (Forxiga®) 

A10BX12 2015 A10B(*) empagliflozin (Jardiance®) 

A10BX13 2015 A10B(*) albiglutide (Eperzan®) 

A10BX14 2016 A10B(*) dulaglutide (Trulicity®) 

B01AF03 2016 B01A(*) edoxaban (Lixiana®) 

C09BX02 2016 C02 à C09 perindopril and bisoprolol (Bipressil®) 

C09DX04 2016 C02 à C09 valsartan and sacubitril (Entresto®) 

C10AX14 2016 C10 alirocumab (Praluent®) 

C10BA05 2016 C10 atorvastatin and ezetimibe (Atozet®) 

C10BX06 2016 C10 atorvastatin, acetylsalicylic acid and ramipril (Trinomia®) 

G03XC02 2016 G03(*) bazedoxifene (Conbriza®) 

J05AR13 2015 J05 lamivudine, abacavir and dolutegravir (Triumeq®) 

J05AR14 2015 J05 darunavir and cobicistat (Rezolsta®) 

J05AR17 2016 J05 emtricitabine and tenofovir alafenamide (Descovy®) 

J05AR18 2016 J05 emtricitabine, tenofovir alafenamide, elvitegravir and cobicistat (Genvoya®) 

L01XD03 2016 L01 methyl aminolevulinate (Metvix®) 

L01XD04 2015 L01 aminolevulinic acid (Ameluz®) 

L03AB13 2015 L03 peginterferon beta-1a (Plegidry®) 

L04AA32 2016 L04(*) apremilast (Otezla®) 

L04AC07 2015 L04(*) tocilizumab (Roactembra®) 

L04AC10 2016 L04(*) secukinumab (Cosentyx®) 

L04AX02 2016 L04(*) thalidomide 

N02CC05 2015 N02(*) almotriptan  

N04BC07 2015 N04 apomorphine (Apo-Go-Pen®) 

N04BD03 2016 N04 safinamide (Xadago®) 

N07XX09 2015 N(*) dimethyl fumarate (Tecfidera®) 

R03AK12 2016 R03AL (LA) salmeterol and budesonide (Zephirus®) 

R03AL03 2015 R03AL (LA) vilanterol and umeclidinium bromide (Anoro Ellipta®) 

R03AL05 2016 R03AL (LA) formoterol and aclidinium bromide (Duaklir Genuair®) 

R03AL06 2016 R03AL (LA) olodaterol and tiotropium bromide (Spiolto Respimat®) 

R03BB07 2015 R03BB(LA) umeclidinium bromide (Incruse®) 

R03DX09 2016 R03(*) mepolizumab (Nucala® 

S01EC54 2015 S01E brinzolamide, combinations (Simbrinza®) 

V03AE05 2015 V(*) sucroferric oxyhydroxide (Velphoro®) 
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