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  «IPhEB-Monthly» Gegevens februari 2015 (publicatie mei 2015) 
Verantwoordelijke uitgever : Luc Vansnick, Archimedesstraat 11 – 1000 Brussel 
 

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

Onderstaande tabel is gebaseerd op gegevens uit de IFSTATdatabank betreffende de farmaceutische verstrekkingen in de publieke officina’s , terugbetaald  in het kader van de verplichte verzekering en binnen 
de derdebetalersregeling (zie ook www.ifeb.be voor meer informatie over de IFSTATdatabank).  In de tabel hieronder staan enkel de gegevens voor terugbetaalde geneesmiddelen, goed voor 99% van de 

uitgaven voor farmaceutische verstrekkingen.  Sinds 2008 zijn de kleine risico’s van de zelfstandigen opgenomen in de verplichte verzekering.  Hierdoor zijn de tijdreeksen verstoord en wordt de vergelijking 
tussen 2007 en 2008 bemoeilijkt. 

Legende : CI : RIZIVuitgaven (cost insurance) – CP : remgeld (cost patient)  –  PP : publiekprijs  –  NB : aantal verpakkingen  –  DDD : defined daily doses – INN : International Nonproprietary Name (VOS) – 
CIV : Hoofdstuk IV (a priori controle – attest) – CII : Hoofdstuk II (a posteriori controle).  
In de eerste tabel is de grootheid « NB » gecorrigeerd voor  Factane® (zoals in de vorige nummers). 

 

Geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen 
GLOBAL 

DATA CI  CP  PP NB  DDD  
CII CIV INN (refpricing)  INN 

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

2010 2.693,276 536,089 3.209,674 109,144 4.759,548 12,856 11,7% 12,275 11,2% 5,920 8,7% 6,605 5,9% 

2011 2.744,532 520,464 3.238,594 108,987 4.870,632 13,586 12,4% 11,897 10,9% 7,131 10,3% 7,934 7,1% 

2012 2.693,472 516,090 3.180,912 109,701 5.017,149 13,213 12,1% 12,314 11,2% 8,075 11,8% 8,885 8,0% 

2013 2.642,298 500,402 3.111,631 109,258 5.111,107 12,915 11,9% 12,361 11,3% 7,681 11,1% 8,379 7,7% 

2014 2.618,730 485,018 3.076,103 108,564 5.180,492 12,687 11,7% 11,738 10,8% 7,226 12,5% 7,834 7,2% 

2015 2.634,910 477,452 3.113,292 109,102 5.299,190 13,870 12,6% 11,566 10,5% 9,699 13,4% 10,470 9,6% 

2015/2014 0,62% -1,56% 1,21% 0,50% 2,29% 9,32% 8,01% -1,46% -2,64% 34,22% 7,23% 33,64% 32,51% 

2011/2010 1,90% -2,91% 0,90% -0,14% 2,33% 5,68%   -3,08%   20,46%   20,12%   

2012/2011 -1,86% -0,84% -1,78% 0,66% 3,01% -2,74%   3,50%   13,23%   11,98%   

2013/2012 -1,90% -3,04% -2,18% -0,40% 1,87% -2,25%   0,39%   -4,87%   -5,69%   

2014/2013 -0,89% -3,07% -1,14% -0,64% 1,36% -1,76%   -5,04%   -5,93%   -6,50%   

201403 217,453 40,436 255,680 9,058 428,313 1,062 11,8% 0,844 9,4% 0,744 12,6% 0,795 8,8% 

201404 219,298 40,933 258,113 9,065 436,545 1,065 11,8% 0,847 9,4% 0,726 12,3% 0,773 8,6% 

201405 220,800 40,902 259,560 9,074 443,087 1,062 11,7% 0,854 9,4% 0,739 12,5% 0,793 8,8% 

201406 222,074 40,372 260,313 8,970 439,606 1,037 11,6% 0,864 9,7% 0,721 12,4% 0,775 8,7% 

201407 216,739 38,566 253,255 8,614 426,267 0,974 11,3% 0,848 9,8% 0,680 12,2% 0,726 8,4% 

201408 196,492 35,466 230,080 7,899 394,428 0,885 11,2% 0,778 9,8% 0,622 12,1% 0,665 8,4% 

201409 221,213 41,569 260,125 9,266 434,334 1,041 11,2% 1,239 13,4% 0,732 12,5% 0,813 8,8% 

201410 235,530 46,420 278,520 10,290 462,304 1,133 11,0% 1,753 17,0% 0,784 12,6% 0,905 7,6% 

201411 208,586 38,958 245,108 8,815 414,105 1,062 12,0% 1,094 12,4% 0,707 12,4% 0,777 8,8% 

201412 229,749 41,254 268,673 9,505 447,734 1,248 13,1% 0,920 9,7% 0,797 12,5% 0,856 9,0% 

201501 222,905 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 209,278 37,764 244,910 8,673 408,182 1,105 12,7% 0,804 9,3% 0,765 13,0% 0,817 9,4% 

 
De linkergrafiek is een vertaling van de linkerbovenhoek van de grafiek en visualiseert de globale evolutie van de jaardata (in miljoenen) 
van de jongste 5 jaar, met bovendien een zeer voorlopige schatting voor dit jaar.  Rechts hebben we de corresponderende gegevens per 
verpakking weergegeven. En vermits het volume vrij stabiel bleef, zijn de twee grafieken quasi homothetisch.  Op basis van de gegevens 
van de eerste twee maanden, en het historisch gemiddelde van de eerste twee maanden in het jaartotaal, ziet het er naar uit dat de 

publiekprijs (PP) en de RIZIV-uitgaven (CI – cost insurance) lichtjes zouden stijgen, terwijl de remgeldmassa zou blijven dalen.  Het 
verbruik en, daarbij aansluitend, de verpakkingsomvang, zou blijven groeien, maar wellicht iets trager dan de voorbije jaren. 
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Veranderingen in de ATC-hoofdklassen 
 

 
 
 

 
 
Deze taarten geven de verdeling weer van de belangrijkste grootheden (CI et CP voor de kosten, DDD en NB voor het volume) over de 
therapeutische hoofdklassen gedurende de jongste 12 maanden (maart 2014 – februari 2015).  De percentages in de pijlen geven de 
procentuele veranderingen weer ten opzichte van de 12 maanden die er aan voorafgingen (maart 2013 – februari 2014). 
 

De CI, hier beperkt tot de 
tussenkomst van de verzekering 
in de publiekprijs, en dus zonder 
de specifieke honoraria van de 
apothekers, is weinig veranderd.  
De dalingen (die het grootst zijn 
in C en N) compenseren de 
stijgingen (die het grootst zijn in 
L en B).   

De daling van de CP blijft 
belangrijk, maar omdat ze gelijk 
verdeeld is over de klassen die 
in de taart zijn weergegeven, 
verandert haar uitzicht weinig in 
vergelijking met het verleden.  

Het aantal DDD, een maat voor 
het verbruik, blijft toenemen, 
maar groeit nu minder snel.  Het 
aantal DDD in de klasse C is 
zelfs gedaald en ligt nu beneden 
de 2 miljard. In de andere 
voorgestelde klassen is de 
relatieve groei wel belangrijk 
(van 1,8% in R tot 3,9% in B). 

Het aantal verpakkingen 
verandert weinig. We zien 
dalingen in de klassen C en G en 
in het geheel van de niet 
onderscheiden klassen 
(« other »), die de stijgingen 
elders (vooral in de klassen A en 
J) compenseren. 

 
De grafieken in de tabel die volgt geven voor elk van de therapeutische hoofdklassen de veranderingen weer van de parameters (CI, CP, 
DDD, NB) binnen de klasse, veranderingen van de jongste 12 maanden (maart 2014 – februari 2015) vergeleken met de 12 er aan 
voorafgaande maanden (maart 2013 – februari 2014).  In elk van de grafieken staan de absolute veranderingen van de parameters (oranje 
rechthoeken – ijk (in miljoenen) op de horizontale as onderaan) of de relatieve (blauwe kaders – ijk op de horizontale as bovenaan).  In de 
commentaren per klasse, geven we aan welke pertinente klassen aan de oorsprong liggen van de veranderingen die in de grafieken 
worden gevisualiseerd.   
 

all 
ATC 

 

Binnen het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen, 
zien we lichte relatieve wijzigingen in de RIZIV-uitgaven (CI) 
en in het aantal verpakkingen (NB), een aanzienlijke 
remgelddaling (CP) en een niet verwaarloosbare toename 
van het aantal DDD.   
 

Daarbij stellen we vast dat tijdens de jongste 12 maanden 
de daling van het remgeld CP, ook absoluut, aanzienlijker is 

dan die van de kosten van de verzekering : - € 13 mio voor 
de CP en - € 10 mio voor de CI 

 
CI CP NB DDD 

abs - € 10 mio - € 13 mio - 0,4 mio + 52 mio 

% -0,4% -2,6% -0,4% + 1,0% 
 

A MAAGDARMKANAAL EN STOFWISSELING L CYTOSTATICA EN IMMUNOMODULERENDE MIDDELEN 

 B BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN M SKELETSPIERSTELSEL 

C HARTVAATSTELSEL N ZENUWSTELSEL 

D DERMATOLOGISCHE PREPARATEN P ANTIPARASITAIRE MIDDELEN, INSECTICIDEN EN INSECTENWERENDE MIDDELEN 

G UROGENITAAL STELSEL EN GESLACHTSHORMONEN R ADEMHALINGSSTELSEL 

H SYSTEMISCHE HORMOONPREPARATEN, GESLACHTSHORMONEN UITGEZONDERD S ZINTUIGLIJKE ORGANEN 

J ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK V DIVERSE MIDDELEN 

-0,4%  -0,4% -2,6% +1,0% 
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A 

 

Binnen de klasse A stijgt het verbruik binnen A02 
(maagzuurremmers, + 17,2 mio DDD, +4,2%) en binnen 
A10BA en A10BB (metformine en sulfonylurea (+4 mio 
DDD, +2,5%), terwijl de stijging van de uitgaven (CI) zich 
vooral situeert binnen de antidiabetica van de tweede lijn. 
(A10B(*) (+€ 4,3 mio euro, +10,5%) 

B 

 

De veranderingen van de klasse B zijn in grote lijnen die van 
de deelklasse B01 van de antithrombotica : binnen de NOAC 
(B01A(*)), zien we voor alle parameters stijgingen met 
meer dan 40%, die gedeeltelijk worden geneutraliseerd 
door dalingen van 10% in de klasse B01AC(*) van de 
bloedplaatjesaggregatieremmers (uitgezonderd 
acetylsalicylzuur, hoofdzakelijk clopidogrel en ticlopidine) en 
van ongeveer 7% voor de vitamine K antagonisten (B01AA). 
We komen hier op terug in de aansluitende ZOOM. 

C 

 

In de klasse C is de daling algemeen : in alle pertinente 

ATC-klassen en voor alle parameters, behalve voor de DDD, 
waarvoor het aantal blijft toenemen binnen C10 
(hypolipemiërende middelen).  De CI is vooral gedaald 
binnen C10 (- € 19 mio, -9,9%) en binnen de 
bloeddrukverlagers (- € 20 mio, -6,7%), zoals trouwens ook 
de CP (remgeld) (C10, - € 2,8 mio, -6,8%), (C02 à C09, - € 
4,2 mio, -5,0%).  We noteren ook een daling van alle 
parameters met ongeveer 10% binnen de hartglycosiden 
(C01A). 

D 

 

We zien een vrij aanzienlijke daling van alle parameters bij 
de psoriasismiddelen (D05) en een stijging van het verbruik 
(DDD) van dermatologische corticosteroiden (D07). 

G 

 

In de klasse G, waarbinnen de orale contraceptiva nog altijd 
2/3 van het verbruik vertegenwoordigen, zien we dat de 4 
parameters dalen, waarbij de dalingen – behalve voor de 
DDD – vooral procentueel vrij groot zijn.  
 

H 

 

De schildklierhormonen (H03A) vertegenwoordigen 2/3 van 

het verbruik binnen de klasse H, en de jongste 12 maanden 
zien we een toename van het verbruik met 3 mio DDD 
(+2,6%), en die verklaren de toename van de DDD in de 
klasse H.  Maar vermits de schildklierhormonen (H03A) niet 
duur zijn, heeft dit maar weinig effect op de uitgaven.  De 
daling van de CI situeert zich in de klasse van de hypofyse- 
en hypothalamushormonen en analogen (H01), met een 
daling van de gemiddelde CI/DDD van €17,39 (maart 2013 
–februari 2014) naar €16,38 (maart 2014 –februari 2015) 

J 

 

In de klasse J zijn de veranderingen relatief niet zo 
belangrijk.  De antibiotica (J01) en de antivirale middelen 
(J05) zijn even groot binnen de CI (106 mio euro), met een 
daling van minder dan 1% vergeleken met de 12 

voorgaande maanden.  In beide klassen is er een lichte 
stijging van het aantal DDD, maar de antibiotica zijn wel 
talrijker (118 mio DDD, + 1,8%) dan de antivirale middelen 
(6,6 mio euro, + 1,4%).  We zien ook nog een vrij 
belangrijke relatieve daling binnen de “overige” vaccins (niet 
griep) (- 9,2% in aantal vaccins), die hoofdzakelijk HPV-
vaccins betreft en vaccins tegen de rotavirussen. 
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L 

 

In de klasse L komt de grote stijging van de RIZIV-uitgaven 
door de stijging binnen de immunosuppresiva (L04).  Binnen 
de anti-TNF (L04AB) nam de CI toe met € 17 mio 

(+8,3%), en binnen de overige immunosuppresiva (L04(*)) 
met € 8 mio (+15,5%).  Globaal is de stijging minder groot 

dan de som van deze twee bedragen, omdat de uitgaven 
voor immunostimulantia (L03) afnamen met € 4,25 mio euro 
(-7,3%), ten gevolge van een daling van het verbruik met 
10,6%. 

M 

 

In de deelkklasse M01 (NSAIDs) die ongeveer 60% van het 
verbruik vertegenwoordigt binnen M, zijn de 4 parameters 
de jongste 12 maanden stabiel gebleven.  De stijging van 
het verbruik ligt binnen de klassen M04 (jichtmiddelen) en 
M05B (middelen met invloed op de botstructuur en -
mineralisatie) en vermits de geneesmiddelen in M04 niet 
duur zijn, is het vooral de stijging van het verbruik in M05B 
die de stijging van de RIZIV-uitgaven veroorzaakt. 

N 

 

Binnen de klasse N stijgt vooral het verbruik van N06A 
(antidepressiva, + 9,3 mio DDD, +3,2%) en van N02A 
(opioïden, + 2,4 mio DDD, + 3,9%), maar deze stijging van 
het verbruik leidt niet tot grotere uitgaven.  Voor 
antidepressiva is de CI de jongste 12 maanden met € 5,3 
mio (-4,1%) gedaald.  De kosten voor geneesmiddelen 
tegen dementie blijven dalen (N06D, - € 4,4 mio, - 23,4%) 
ten gevolge van een daling van het verbruik (- 0,9 mio 
DDD) en prijsdalingen (CI/DDD de € 1,42 à € 1,16, i.e. -
18%). 

P 

 

In de kleine klasse P is elke verandering onmiddellijk relatief 
belangrijk (hoge percentages), zelfs al is ze toevallig.  In 
een van de volgende ZOOMs zullen we de evoluties binnen 
deze klasse toch eens van naderbij bekijken. 

R 

 

Binnen R stijgt het verbruik van LABA+ICS 
(sympathicomimetica met corticoïden, R03AK, + 8 mio DDD, 
+12,1%) en van antihistaminica (R06, +8 mio DDD, + 
6,6%), en daalt dat van acetylcysteïne (R05CB01, -16 mio 
DDD) sinds het niet meer wordt terugbetaald (behalve in 
geval van mucoviscidose).  

S 

 

De belangrijkste deelklasse van de klasse S is S01E (anti-
glaucoommiddelen en miotica) met 73% van het verbruik 
en 66 mio DDD, een stijging met + 6,2% met weinig impact 
op de uitgaven. 

V 

 

Sinds de veranderingen van de regels voor de 
zuurstoftherapie aan huis, is de klasse V zeer klein 
geworden binnen de terugbetaalde geneesmiddelen : 0,2% 
van CI, 0,1% van de CP, 0,02% van de DDD, 0,1% van het 
volume (NB). 
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ZOOM op de NOAC (new oral anticoagulants) 
Als we in de jongste nummers van de IPhEB Monthly naar veranderingen keken, kwam daar steevast de sterke groei naar voren, vooral 
dan van de uitgaven, binnen de klasse van de antithrombotica (B01 = B01A).  En telkens weer werd gewezen naar de  « nieuwe » 
antithrombotica.  En in het vorige nummer, werd opgemerkt dat er naast het enorme verbruik van acetylsalicylzuur (binnen de 
cardiovasculaire preventie - B01AC06), een daling was van het verbruik van andere bloedplaatjesaggregatieremmers (B01AC(*)) en een 
stijging van het verbruik van NOAC (B01A*), « new oral anticoagulants ».  De volgende tabel situeert die binnen het geheel van de 
antithrombotica. 
  

NOAC zijn directe trombineremmers (B01AE) of 
directe factor Xa remmers (B01AF). In België 
worden drie NOAC terugbetaald.  Dabigatran 
(B01AE07 – Pradaxa®) en rivaroxaban (B01AF01 – 
Xarelto®) zijn sinds 2009 geregistreerd voor de 
primaire preventie van diepe veineuse trombose en 
longembolie in geval van majeure orthopedische 
chirurgie (heup- of knieprothese).  Sindsdien zijn ze 
ook geregistreerd voor de trombo-embolische 
preventie bij niet-valvulaire voorkamerfibrillatie en 
voor de behandeling en secundaire preventie van 
diepe veineuse trombose en longembolie.  Apixaban 
(B01AF02 - Eliquis®), een andere directe factor Xa 
remmer, beschikbaar sinds 2012, is voor de zelfde 
indicaties geregistreerd.  De uitbreiding van de 
indicaties heeft geleid tot het verschijnen van 
nieuwe doseringen en grote verpakkingen.    
 
In deze ZOOM kijken we eerst naar de manier 
waarop het verbruik van NOAC en de er aan 
verbonden uitgaven zich situeren binnen het geheel 
van de terugbetaalde antithrombotica.  Daarna 
zullen we dieper ingaan op de NOAC zelf.   

 
 
 
 
 
 

 

 

De eerste set grafieken vertolkt de jaarlijkse evolutie 2008-2015 van 
het verbruik, gemeten in DDD (hiernaast) en de uitgaven 
(verderop) van de verplichte verzekering (links) en de patiënten 
(rechts).  De geschatte gegevens van 2015 zijn gebaseerd op de 
gegevens van de eerste twee maanden, en het historisch 
gemiddelde van de eerste twee maanden in het jaartotaal.   
 

We zien dat de NOAC (in het groen), op dit ogenblik iets meer dan 

10% vertegenwoordigen van het verbruik binnen B01A, maar meer 
dan de helft van de uitgaven van de ziekteverzekering (CI) en meer 
dan 20% van het remgeld (CP).   
 

De bloedplaatjesaggregatieremmers, heparine uitgezonderd, blijven 
de meest talrijke klasse (DDD) binnen de terugbetaalde 
antithrombotica, vooral sinds in de loop van 2008 acetylsalicylzuur 
terugbetaalbaar werd in de cardiovasculaire preventie en het 
verbruik ervan sindsdien voortdurend blijft toenemen.  Maar ze 
vertegenwoordigen minder dan 20% van de RIZIV-uitgaven 
(waarvan 11 % voor acetylsalicylzuur, en 8 % voor de andere 
bloedplaatjesaggregatieremmers). 

 

Het verbruik van geneesmiddelen uit de heparinegroep (B01AB) blijft vrij stabiel en bedraagt zo’n 30 miljoen DDD per jaar.  Maar vermits 
het verbruik van andere antithrombotica stijgt, verkleint het aandeel van de heparinegroep wel.  De corresponderende uitgaven van de 
ziekteverzekering liggen iets onder de 50 miljoen euro per jaar, en sinds 2012 bedraagt het remgeld ongeveer 11 miljoen euro per jaar.   
 

De vitamine K antagonisten (B01AA) zijn weinig talrijk en goedkoop.  De jongste jaren, in feite sinds de uitbreiding van de indicaties van de 
NOAC, is hun verbruik gedaald van 28,5 miljoen DDD in 2012 tot 25 miljoen DDD in 2013 en 23 miljoen DDD in 2014.  Omdat het hier gaat 
om zeer goedkope geneesmiddelen, is de CI wel toegenomen in 2010, toen de marge van de apotheker voor het grootste deel werd 
vervangen door een vast honorarium per verpakking.  

pertinente ATC ATC(5) naam bestanddeel 
namen terugbetaalde 
geneesmiddelen 

B01AA 
vitamine K 
antagonisten 

B01AA03 warfarine Marevan® 

B01AA04 fenprocoumon Marcoumar® 

B01AA07 acenocoumarol Sintrom® 

B01AB 
heparinegroep 

B01AB01 heparine Braun Heparine® 

B01AB04 dalteparine Fragmin® 

B01AB05 enoxaparine Clexane® 

B01AB06 nadroparine Fraxiparine®, Fraxodi® 

B01AB10 tinzaparine Innohep® 

 B01AC06 acetylsalicylizuur Asaflow® & generics 

B01AC(*) 
overige 
trombocyten-
aggregatie-
remmers, 
heparine 
uitgezonderd 

B01AC05 ticlopidine Ticlid® & generics 

B01AC07 dipyridamole Persantine® & generics 

B01AC22 prasugrel Efient® 

B01AC24 ticagrelor Brilique® 

B01AC30 combinaties Aggrenox® 

B01A(*) 
NOAC 

B01AE07 dabigatran etexilaat Pradaxa® 

B01AF01 rivaroxaban Xarelto® 

B01AF02 apixaban Eliquis® 
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Om de evolutie van het verbruik van NOAC, en de er aan verbonden uitgaven, van naderbij te bekijken, hebben we naar de verschillende 
indicaties gekeken, eerder dan naar de verschillende actieve bestanddelen.  Om te beginnen waren ze geregistreerd voor de primaire 
preventie van diepe veineuse trombose en longembolie in geval van majeure orthopedische chirurgie (heup- of knieprothese), wat overeen 
stemde met bepaalde doseringen.  In de grafieken die volgen hebben we deze oorspronkelijke indicaties kortweg aangegeven door 
« H&K » (hip and knee).  Daarna zijn er de nieuwe indicaties gekomen, en de daaraan aangepaste verpakkingen (omvang, dosering).  Ze 
worden aangeduid met « other ».  Vermits de DDD uniek is voor een actief bestanddeel (de gemiddelde dagelijkse dosis bij een 
onderhoudsbehandeling voor een volwassen patiënt en voor de hoofdindicatie), gaan we nu geen DDD tellen, maar wel het aantal 
behandelingsdagen, op basis van de doseringen en de verpakkingen. 
 

In deze tweede grafiekenset hebben we daarom, en voor de NOAC alleen, de jaarlijkse evolutie 2008- 2015 van het verbruik voorgesteld, 
(linksboven) en de uitgaven (er onder) van de verplichte verzekering (links) en van de patiënten (rechts).  Deze drie grafieken lijken op 
elkaar.  We zien dat de NOAC « H&K » relatief weinig worden gebruikt, en dat ze zwaarder doorwegen in de uitgaven van de patiënten. 
Dat komt door het feit dat voor deze indicatie de verpakkingen kleiner zijn, daarom goedkoper, zodat het (geplafonneerd) remgeld een 
groter stuk van de totale kost vertegenwoordigt.  Rechtsboven is de evolutie van de gemiddelde kost per dag toegevoegd.  We zien dat die 
op het ogenblik van de uitbreiding van de indicaties sterk gedaald is voor alle indicaties, maar dat voor de eerste indicaties (H&K), het 
« unitaire » affect groter is voor het RIZIV dan voor de patiënten.  Maar omdat het aantal behandelingsdagen maar blijft toenemen, heeft 
deze prijsdaling de budgetexplosie niet kunnen verhinderen. 
 

  
 

  

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


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

Referentieterugbetaling of niet, generieken & kopieën, goedkoop & duur 

 
 
Legende :                Deze grafieken visualiseren de verdeling van de RIZIVuitgaven, de uitgaven van de patiënten  

(remgelden), het aantal verpakkingen en het aantal DDD over de geneesmiddelen buiten de 
referentieterugbetaling (not refpricing), of erbinnen : generieken of kopieën (generics), originelen 
waarvan de prijs gelijk is aan de terugbetalingsbasis (cheap originals) of originelen waarvan de prijs 
hoger is dan de terugbetalingsbasis (expensive).  De rode draad geeft de evolutie weer van de 
corresponderende absolute waarde (geijkt op de rechter verticale as).  Links zien we de jaarlijkse 
evolutie van de jongste 5 volledige jaren en het lopend jaar (onvolledig), en rechts de recente evolutie 
per kwartaal.  Op dit ogenblik is het laatste voorgestelde kwartaal het eerste van 2015 (onvolledig). 
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