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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  

 
De volgende tabellen bevatten de gegevens tot en met februari 2016.  De schattingen voor het volledige jaar 2016 zijn gebaseerd op het historisch gemiddelde van de eerste 2 
maanden in het jaartotaal. 

 
TABEL 1 : geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen 

 

GLOBAL 
DATA CI  CP  PP NB NU DDD  

INN 

(mio)  NB       

%(all) 
% (all) NU       

%(all) 
% (all) 

2010 2.693,276 536,089 3.209,674 109,144  4.759,548 6,605 5,9%   

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

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

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

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

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

2016 2.580,731 446,054 2.978,722 102,435 178,333 5.207,266 10,044 9,8% 9,886 5,5% 

2016/2015 -2,43% -5,46% -3,41% -4,20%  -0,74%     

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

201501 222,907 40,656 261,302 9,292  441,704 0,861 9,3%     

201502 209,280 37,764 244,910 8,673  408,182 0,817 9,4%     

201503 225,954 40,297 263,956 9,329  448,007 0,865 9,3%     

201504 217,422 38,830 254,072 8,849 0,025 436,406 0,818 9,2% 0,000 0,0% 

201505 209,645 37,114 244,649 8,475 0,205 424,186 0,782 9,2% 0,004 1,7% 

201506 231,601 40,706 269,935 9,293 0,623 466,434 0,848 9,1% 0,009 1,2% 

201507 216,058 36,926 250,674 8,448 1,891 429,056 0,744 8,8% 0,025 1,2% 

201508 196,820 33,727 228,298 7,658 3,264 393,185 0,678 8,3% 0,059 1,7% 

201509 221,712 40,029 258,457 8,961 5,565 436,842 0,815 9,1% 0,163 2,7% 

201510 237,099 45,604 278,306 9,972 8,780 465,038 0,903 9,1% 0,298 3,4% 

201511 214,341 38,195 248,976 8,516 11,809 423,563 0,782 8,4% 0,429 3,4% 

201512 242,068 41,968 280,456 9,454 13,021 479,610 0,874 9,2% 0,735 5,4% 

201601 208,422 36,688 241,712 8,332 14,531 419,554 0,799 9,0% 0,777 5,1% 

201602 213,672 37,377 247,527 8,530 15,191 423,065 0,829 9,1% 0,825 5,1% 

 
Deze tabel bevat de zelfde gegevens als die van bladzijde 1 in het verleden maar de informatie met betrekking tot de afleveringen is opgesplitst in verpakkingen (NB) en eenheden 
(NU).  Die eenheden zijn de eenheden van de geneesmiddelen die worden « getarifeerd per eenheid ».  het gaat om de geneesmiddelen in oraal vaste vorm, afgeleverd aan 

rusthuisbewoners en residenten van rust- en verzorgingstehuizen.  De « tarifering per eenheid » ging van start in april 2015, maar ontplooide zich maar traag.  
 
Hieronder een tabel met de betekenis van de verschillende afkortingen in de tabel. 

 

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

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

PP public price publieksprijs 

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. 

VOS voorschrift op stofnaam (honorarium voor de uitvoering van) een voorschrift op stofnaam binnen de referentieterugbetaling 

CIV chapter IV (honorarium voor de uitvoering van) een voorschrift van een geneesmiddel waarvan de terugbetaling onderworpen is aan 

voorwaarden van Hoofdstuk IV van de RIZIV reglementering 

BNM begeleidingsgesprek nieuwe medicatie (honorarium voor het voeren van) een begeleidingsgesprek nieuwe medicatie (inhalatiecorticoïden) 

ROB/RVT rustoord voor bejaarden – rust- en 
verzorgingstehuis  

(weekhonorarium voor het afleveren) van geneesmiddelen in oraal vaste vorm aan een patiënt in een rusthuis of een rust- en 
verzorgingstehuis 

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

houden, hebben we de betekenis van « CP » niet veranderd. 
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Verdeling over de ATC hoofdklassen  
 

a
ll 

  NB  

  

 

 

 

CI CP NU DDD 

 
Deze taarten laten voor het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen afgeleverd in de publieke officina’s de verdeling zien van de 
belangrijkste grootheden (tussenkomst van de verplichte verzekering in de prijs van de geneesmiddelen (CI – cost insurance), remgeld (CP 
– cost patient) en het verbruik, uitgedrukt in DDD)) over de therapeutische hoofdklasse, tijdens de voorbije 12 maanden (maart 2015 – 
februari 2016).   In elk van de taarten is de TOP5 weergegeven van de hoofdklassen voor de beschouwde parameter, en verder een spie 
« other » voor het geheel van de 9 andere klassen. 
 
De waarden en de percentages in de pijlen geven de wijzigingen aan ten opzichte van de 12 maanden er voor (maart 2014 – februari.  
Maar de totale kost (de som van de uitgaven van de ziekteverzekering (CI) en het remgeld (CP) van de terugbetaalde geneesmiddelen is 
de voorbije 12 maanden gedaald, wat dus betekent dat de terugbetaalde geneesmiddelen goedkoper zijn geworden.  Maar uit de taarten 
blijkt dat deze daling van de kosten enkel ten goede komt aan de patiënten, vermits de RIZIV uitgaven niet gedaald zijn !     
 

 
 

  

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 

+8,2 mio 
+0,3%  

+57mio 
+1,1% 

-16 mio 
-3,0% 
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ZOOM op de referentieterugbetaling 
De vorige nummers van de IPhEB Monthly eindigden steevast met enkele grafieken die de evolutie van de belangrijkste parameters 
weergaven in het kader van de referentieterugbetaling.  Deze informatie verandert echter weinig van maand tot maand zodat deze 
maandelijkse bijdrage wellicht niet (meer) erg relevant is.  Daarom wordt de referentieterugbetaling vanaf nu een mogelijk onderwerp voor 
een ZOOM, en zal ze aan bod komen telkens er belangrijke veranderingen te signaleren zijn.   

 
Deze ZOOM sluit dus de recurrente rubriek af en leidt de referentieterugbetaling als ZOOM-onderwerp in.  Hij begint met een samenvatting 
van het referentieterugbetalingssysteem voor terugbetaalde geneesmiddelen, vanaf zijn ontstaan op 1 juni 2001.  Het eerste stel grafieken 
geeft de evolutie weer van de verschillende parameters (DDD – CI – CP) in absolute bedragen of aantallen (geijkt op de linker 
verticale assen) en in percentage (geijkt op de rechter verticale assen), waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen afleveringen binnen de 
referentieterugbetaling en andere afleveringen in de publieke officina’s.  Onderaan staan enkele grafieken met evoluties van parameters 
« per eenheid » : de verpakkingsomvang (DDD/NB) en de uitgaven per DDD (CI/DDD en CP/DDD).   
 
In deze samenvattingen beperken we ons tot het geheel van de referentieterugbetaling, zonder onderscheid tussen generieken, en dure of 
goedkope originelen.  Daarna zullen we kijken hoe de verdeling is tussen referentieterugbetaling of niet voor de verschillende 
therapeutische hoofdklassen, en ook naar het aandeel van de referentieterugbetaling in de pertinente ATC klassen. 
 

   
Het verbruik (gemeten in DDD) van 
geneesmiddelen in de 
referentieterugbetaling is sterk 
toegenomen : van minder dan één DDD op 
vijf in het eerste jaar, naar een derde van 
de  DDD in 2005, de helft 2007, tot twee 
derden in 2013.  Op dit ogenblik behoort 
quasi 70% van de terugbetaalde DDD tot de 
referentieterugbetaling.   

In die periode zien we ook een stijging van 
de gemiddelde verpakkingsomvang, zowel 
binnen als buiten de referentieterugbetaling, 
van 30 DDD per verpakking in 2001 tot 50 
DDD per verpakking op dit ogenblik.   

De RIZIV uitgaven (CI) voor 
geneesmiddelen binnen de 
referentieterugbetaling zijn gestegen en hun 
aandeel in de totale RIZIV uitgaven is 
gegroeid van 10% in 2001 tot 40% in 2013. 
Sindsdien blijft het stabiel.  Het principe van 
de referentieterugbetaling bestaat in een 
lagere verzekeringstussenkomst voor 
geneesmiddelen buiten octrooi, en dus is 

het evident dat geneesmiddelen buiten de 
referentieterugbetaling duurder zijn, zoals 
blijkt uit de grafiek hieronder.  Vermits de 
referentieterugbetaling zich uitbreidt, nadert 
de gemiddelde CI/DDD voor het geheel (in 
het rood) geleidelijk tot de CI/DDD van de 
referentieterugbetaling (in het groen).  

Het aandeel van de CP (cost patient) van de 
geneesmiddelen binnen de 
referentieterugbetaling evolueert ongeveer 
zoals dat van het verbruik.  Maar daar waar 
het globale verbruik blijft toenemen, is het 
bedrag van de CP vanaf 2008 sterk gaan 
afnemen, en deze daling ligt vooral buiten 
de referentieterugbetaling.   
In de grafiek hieronder zien we dat een 

patiënt ongeveer even veel betaalt voor een 
DDD binnen de referentieterugbetaling  als 
voor een DDD er buiten.  En omdat het 
aantal DDD er buiten afneemt, neemt ook 
het deel van de CP van dit deel buiten de 
referentieterugbetaling af (grafiek 
hierboven). 
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Na een blik op de evolutie van de globale parameters, hebben we 
ook gekeken naar het aantal actieve bestanddelen binnen de 
referentieterugbetaling.  Zoals al gezegd, ging de 
referentieterugbetaling van start op 1 juni 2001.  Tijdens het eerste 
semester dat ze van kracht was, het tweede semester van 2001 dus 

(2001S2), waren er 736 actieve bestanddelen (ATC(5)), waarvan 69 
binnen de referentieterugbetaling.  Tijdens het laatste volledige 
semester dat beschikbaar is (2015S2), waren er 717 actieve 
bestanddelen, waarvan 255 in de referentieterugbetaling.  De grafiek 
hiernaast geeft de evolutie weer van het totale aantal actieve 
bestanddelen, en van die in of buiten de referentieterugbetaling. En 
de taarten hieronder geven weer hoe ze verdeeld zijn over de 
therapeutische hoofdklassen.  De 5 klassen waar de 
referentieterugbetaling het meest aanwezig is (in termen van actieve 
bestanddelen), zijn de klassen A, C, G, J en N.   De taarten geven de 
verdeling weer in het eerste en het laatste beschikbare semester, en 
ook in het midden van de periode (2008S2). 

 

   
 
De grafieken op volgende bladzijde geven een beeld van de verdeling van de referentieterugbetaling over de therapeutische 
hoofdklassen.  De tabel met grafieken bestaat uit 3 delen, die overeenkomen met 3 tijdstippen in de evolutie van de 
referentieterugbetaling : het eerste volledige semester (2001S2), het laatste volledige semester (2015S2), en het semester in het midden 
van de periode (2008S2).   
 
Voor elk van deze semesters, en per therapeutische ATC(1) hoofdklasse, zien we de opsplitsing in referentieterugbetaling of niet, voor het 
verbruik (DDD), de RIZIV uitgaven (CI) en de remgeldmassa (CP), in waarde of aantal (bovenaan) of in percentage (onderaan).  We zien 
dat de groene stukken van de staafjes groter worden naarmate de tijd vordert, en dat op dit ogenblik in de meeste klassen, de DDD van 
de referentieterugbetaling meer dan 2/3 van het totale verbruik vertegenwoordigen (laatste lijn, links).   Het aandeel van de 
referentieterugbetaling in de RIZIV uitgaven (kolom in het midden) is minder groot.  Als een molecule in de referentieterugbetaling 
aankomt, dan komt dat immers overeen met de komst van generieken, en dus met de daling van de terugbetalingsbasissen.  Dit heeft tot 
gevolg dat, zelfs al dalen de prijzen niet, de RIZIV uitgaven wel kleiner worden. Bovendien bevinden de actieve bestanddelen die het 
meest kosten aan de ziekteverzekering zich niet in de referentieterugbetaling. Als de prijzen van (originele) specialiteiten in de 
referentieterugbetaling hoger zijn dan de terugbetalingsbasis, is het verschil ten laste van de patiënt, en wordt het opgeteld bij het 
remgeldbedrag dat wordt berekend in functie van de terugbetalingsbasis.  En dus wordt het aandeel van de CP in de 
referentieterugbetaling (rechterkolom) belangrijker. 
 
Samen met de grafische voorstelling van de verdeling over de therapeutische hoofdklassen grafisch hebben  we ook een korte analyse 
gemaakt van de pertinente ATC klassen die het sterkst aanwezig zijn in de referentieterugbetaling. 
 

De belangrijkste deelklassen van de klasse A zijn de maagzuurremmers (A02B) en de diabetesgeneesmiddelen (A10).  Van bij het  begin 
al zijn de maagzuurremmers aanwezig in de referentieterugbetaling, en op dit ogenblik zitten ze er allemaal in.  De eerstelijns antidiabetica 
(A10BA, A10BB – metformine en sulfonylurea) zijn eveneens van in het begin aanwezig in de referentieterugbetaling en de bestanddelen 
binnen de referentieterugbetaling vertegenwoordigen op dit ogenblik 93% van de DDD en 92 % van de RIZIV uitgaven.  Sinds 2010 zijn er 
ook andere antidiabetica (A10B(*)) in de referentieterugbetaling (A10BX02 – repaglinide), die op dit ogenblik 30% van de DDD van 
A10B(*) vertegenwoordigen, voor slechts 6,7% van de CI. 
 
Het meest gebruikte (aantal DDD) geneesmiddel van de klasse B is acetylsalicylzuur in cardiovasculaire preventie (B01AC06), maar het 
maakt geen deel uit van de referentieterugbetaling.  En dit verklaart het magere aandeel van de klasse B in de referentieterugbetaling.  
Maar andere bloedplaatjesaggregatieremmers (B01AC(*)) zijn al van in het begin aanwezig (dipyridamole (B01AC07) en ticlopidine 
(B01AC07)) en sinds 2010 maakt ook clopidogrel (B01AC04) er deel van uit. Op dit ogenblik vertegenwoordigen deze 3 bestanddelen 
77,5% van de DDD van B01AC(*) en 58% van de RIZIV uitgaven. 
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In de klasse C is de referentieterugbetaling vertegenwoordigd binnen anti-aritmica, klassen I en III (C01B), binnen de antihypertensiva 
(C02 à C09) en binnen de cholesterolverlagers (C10).   
 
Binnen anti-aritmica, klassen I en III (C01B), behoren amiodaron (C01BD01) en flecaïnide (C01BC04) reeds lang tot de 
referentieterugbetaling en ze vertegenwoordigen nu 88%, zowel van de DDD als van de CI van C01B. 
 
Reeds van in 2001 waren er bloeddrukverlagers in de referentieterugbetaling, en geleidelijk aan zijn er steeds meer actieve bestanddelen 
bij gekomen, waaronder sinds 2009 ook sartanen (C09C, wat maakt dat op dit ogenblik, 82% van de antihypertensiva-DDD tot de 
referentieterugbetaling behoren en dat ze 67% vertegenwoordigen van de overeenstemmende CI.   
 
De eerste statine (simvastatine – C10AA01) is in 2003 in de referentieterugbetaling gekomen.  Ze werd gevolgd door pravastatine 
(C10AA03) in 2005, fluvastatine (C10AA04) en atorvastatine (C10AA05) in 2012.  Rosuvastatine (C10AA07) is de enige belangrijke statine 
die nog niet tot de referentieterugbetaling behoort.  Zodoende behoort nu 74% van de DDD van C10AA tot de referentieterugbetaling en 
ze vertegenwoordigen 42% van de CI van C10AA.  Dit houdt in dat rosuvastatine op dit ogenblik ongeveer een kwart van het verbruik 
vertegenwoordigt voor ruimschoots de helft van de uitgaven van C10AA. 
 
In de klasse D, behoort enkel de pertinente klasse D10B van de acnepreparaten voor systemisch gebruik tot de referentieterugbetaling. 
 
Alle pertinente deelklassen van de klasse G bevatten op dit ogenblik bestanddelen binnen de referentieterugbetaling, waar ze geleidelijk 
zijn bij gekomen.  Enkel oxybutynine (G04BD04) binnen G(*) (« overige » binnen de preparaten voor het urogenitaal stelsel en 
geslachtshormonen) is er al bij van in het begin. 
 

De klasse H is maar zeer beperkt aanwezig in de referentieterugbetaling. Slechts 3 actieve bestanddelen maken er actueel deel van uit : 
H01BA02 (desmopressine), H01CB02 (octreotide) en H02AB04 (methylprednisolone).  Ze zijn gearriveerd tussen eind 2008 en eind 2010. 
 
De antibiotica (J01), de antimycotica (J02) en de antivirale middelen (J05) zijn de pertinente deelklassen van de klasse J die 
vertegenwoordigd zijn in de referentieterugbetaling. 
 
De belangrijkste antibiotica (amoxicilline (J01CA04) en amoxicilline met enzymremmer (J01CR02)) zijn er van bij het begin, en dat 
verklaart waarom de referentieterugbetaling toen al 62% van de  DDD van J vertegenwoordigde zoals blijkt in de grafiek linksboven op de 
vorige bladzijde.  Op dit ogenblik vertegenwoordigt de referentieterugbetaling 86% van de DDD en 85% van de CI binnen de antibiotica. 
   
De eerste antimycotica zijn in de referentieterugbetaling gekomen in 2005, en nu behoren 99,3% van de antimycotica- DDD tot de 
referentieterugbetaling, en dit voor 77,4% van de CI.   Enkel Vfend® (voriconazole – J02AC03) behoort niet tot de referentieterugbetaling, 
maar vertegenwoordigt met minder dan een percent van de  DDD, bijna een kwart van de RIZIV uitgaven van J02. 
 
Aciclovir (J05AB01) is een antiviraal middel dat al van in het begin behoort tot de referentieterugbetaling.  Vanaf 2010 zijn er geleidelijk 
andere actieve bestanddelen bij gekomen : ribavirine (J05AB04), valaciclovir (J05AB11), lamivudine (J05AF05), nevirapine (J05AG01), 
efavirenz (J05AG03) en de associatie van zidovudine en lamivudine (J05AR01).  De DDD binnen de referentieterugbetaling 
vertegenwoordigen nu 20% van de DDD van J05, voor slechts 6% van de RIZIV uitgaven. 
 
In de klasse L behoren al van in het begin een aantal substanties van L01 (cytostatica) en L02 (endocriene therapie) tot de 
referentieterugbetaling, waaronder dacarbazine (L01AX04), cytarabine (L01BC01), fluorouracil (L01BC02), vincristine (L01CA02), etoposide 
(L01CB01), bleomycine (L01DC01), medroxyprogesteron (L02AB02), tamoxifen (L02BA01) en flutamide (L02BB01).  En we zien inderdaad 
(linksboven op de vorige bladzijde) een vrij hoog percentage (37%) DDD in de referentieterugbetaling voor de klasse L.  Sindsdien zijn er 
andere bestanddelen bij gekomen, zoals, in 2005, methotrexaat (L01BA01) en methotrexaat oraal (L04AX03).  Zodoende vertegenwoordigt 
de referentieterugbetaling op dit ogenblik 71% van de DDD van de klasse L, maar slechts 14% van de RIZIV uitgaven van die klasse.  Het 
is ook geweten dat de CI van de klasse L de voorbije jaren sterk is toegenomen, mee bepaald door de uitgaven voor anti-TNF-. Verder 

hebben we in de klasse L de DDD verrekend zoals we dat voor de andere klassen doen, ook al is het in deze klasse van cytostatica et 
immunomodulatoren minder evident is om ze te interpreteren in termen van verbruik of gebruikers. 
 
Al van bij het begin was het aandeel van de klasse M in de referentieterugbetaling vrij groot, vooral dan wat betreft het verbruik.  In 2001 
behoorde al twee derden van de DDD van de klasse M tot de referentieterugbetaling.   Van een groot aantal van niet-steroide anti-
inflammatoire en antireumatische middelen (NSAID - M01A) waren immers toen al generieken. Vanaf 2007 zijn er dan geleidelijk een 
aantal middelen met invloed op de botstructuur en -mineralisatie (M05B) in de referentieterugbetaling gekomen.  Zodoende 
vertegenwoordigt de referentieterugbetaling vandaag 90% van de DDD en van de CI binnen de NSAID.  In M05Bvertegenwoordigt de 
referentieterugbetaling 36% van de DDD en 24% van de RIZIV uitgaven, wat nog maar eens aantoont dat de uitgaven hoger liggen buiten 
de referentieterugbetaling. 
 
De klasse N is wellicht de klasse waar de referentieterugbetaling het sterkst is gegroeid : van 21% van de DDD in 2001 tot 86% van de 
DDD in 2015, van 18% van de CI in 2001 tot 71% van de CI in 2015.  Bij de start van de referentieterugbetaling waren er binnen de 
klasse N opioïden (N02A : morfine (N02AA01) en tramadol (N02AX02)), een antipsychoticum (N05A : sulpiride (N05AL01)), de eerste 
antidepressiva (N06A : fluoxetine (N06AB03) en fluvoxamine (N06AB08)), en betahistine (N07CA01) binnen de overige geneesmiddelen 
voor het centraal zenuwstelsel (N(*)).  Geleidelijk zijn er dan actieve bestanddelen uit alle pertinente deelklassen van de klasse N bij 
gekomen in de referentieterugbetaling, behalve binnen de deelklasse van de middelen bij verslavingsziekten (N07B) binnen de 
sympathomimetica met centrale werking (N06BA).  We stellen immers vast dat methylfenidaat (N06BA04) niet behoort tot de 
referentieterugbetaling.  Ziehier voor de andere pertinente deelklassen, hun aandeel in de referentieterugbetaling op dit ogenblik. 
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DDD  CI 

  
DDD CI 

N02A OPIOIDS 96,8% 86,3% N05A ANTIPSYCHOTICS 62,5% 56,7% 

N02(*) other ANALGESICS 99,1% 98,5% N06A ANTIDEPRESSANTS 87,0% 72,9% 

N03 ANTIEPILEPTICS 78,9% 69,8% N06D ANTI-DEMENTIA DRUGS 100% 100% 

N04 ANTI-PARKINSON DRUGS 65,2% 46,8% N(*) other NERVOUS SYSTEM 97,3% 69,7% 

 
Binnen de klasse P zijn er sinds 2005 nitroïmidazolderivaten (P01AB) in de referentieterugbetaling.    
 
Toen de referentieterugbetaling van start ging, bevatte ze slechts weinig bestanddelen van de klasse R: cromoglicinezuur (R03BC01), 
ketotifen (R06AX17) en acetylcysteïne (R05CB01).  Dat laatste bestanddeel is trouwens ondertussen quasi verdwenen uit de terugbetaling.   
 
Vanaf 2002 zijn er dan glucocorticoïden (R03BA) in de referentieterugbetaling gekomen.  En nu vertegenwoordigt de 
referentieterugbetaling 58% van de DDD van R03BA, en 69% van de RIZIV uitgaven. 
 
Vanaf 2010 zien we ook kortwerkende selectieve beta-2-sympathicomimetica (R03AC (SA)) en kortwerkende parasympathicolytica (R03BB 
(SA)) binnen de referentieterugbetaling.  En op dit ogenblik behoren alle actieve bestanddelen van deze twee deelklassen tot de 
referentieterugbetaling. 
 
En in de loop van 2014, zijn de eerste LABA+ICS (R03AK – langwerkende sympaticomimetica in associatie met corticoïden) in de 
referentieterugbetaling gekomen, die zo in 2015 al 63% van de DDD en 69% van de CI binnen R03AK vertegenwoordigde. 
 

Na ketotifen, hebben andere antihistaminica voor systemisch gebruik (R06) de referentieterugbetaling vervoegd, en nu vertegenwoordigt 
die 86% van de DDD van R06, en 81% van de RIZIV uitgaven. 
 
De belangrijkste pertinente deelklasse van de klasse S, is de klasse S01E van de anti-glaucoommiddelen en miotica, die reeds van bij het 
begin aanwezig was in de referentieterugbetaling, met timolol (S01ED01).  Sindsdien zijn er andere actieve bestanddelen bij gekomen :  
brimonidine (S01EA05), carteolol (S01ED05), latanoprost (S01EE01) en associaties van timolol met andere producten (S01ED51).  Zo 
vertegenwoordigt de referentieterugbetaling nu 71% van de DDD van S01E, en 62% van de CI. 
 
De klasse V maakt geen deel uit van de referentieterugbetaling. 
 
Het is niet gemakkelijk om uit al deze informatie conclusies te trekken.   
 
We weten dat via de referentieterugbetaling “de overheid het voorschrijven van goedkopere geneesmiddelen wil stimuleren. Met dit 
systeem wil de overheid een kwalitatieve, effectieve en veilige farmaceutische zorg bieden aan een substantieel lagere prijs, zowel 
voor de patiënt als voor de gemeenschap. De verwachte besparingen kunnen gebruikt worden voor de snellere en betere 
terugbetaling van geneesmiddelen die nieuwe therapeutische mogelijkheden bieden wat onrechtstreeks het onderzoek naar nieuwe 
geneesmiddelen ten goede komt.” 
 
Om terugbetaalbaar te zijn, moet een generiek daarom goedkoper zijn dan het origineel toen de eerste generiek op de markt kwam.  
Die prijs is ook zijn terugbetalingsbasis.  Daalt de prijs van een originele specialiteit tot de maximumprijs voor een generiek of lager, 
dan is die prijs de terugbetalingsbasis en is de specialiteit goedkoop.  Zo niet is de specialiteit duur.  De patiënt betaalt dan bovenop 
het remgeld berekend in functie van de terugbetalingsbasis (de maximumprijs voor een generiek) ook het verschil tussen de prijs en 
de terugbetalingsbasis.  Dat “supplement” is geleidelijk gedaald.  Op dit ogenblik mag de patiënt nog maar hoogstens 5 euro extra 
betalen voor een origineel geneesmiddel binnen de referentieterugbetaling.  Hoeveel goedkoper een generiek moet zijn om 
terugbetaalbaar te kunnen zijn, is in de loop van de jaren geëvolueerd.  Van 16% in het begin, is dat percentage toegenomen tot 
minstens 54% tot 60% na het in werking treden van de patent cliff op 1 maart 2016.  
 
Wellicht is het effect van de referentieterugbetaling het duidelijkst, als we kijken naar bestanddelen die op dit ogenblik nog niet in de 
referentieterugbetaling zijn opgenomen.  Zo merkten we hierboven op dat     

 rosuvastatine, de enige statine die nog niet tot de referentieterugbetaling behoort, op dit ogenblik ongeveer een kwart van het 

statineverbruik vertegenwoordigt voor ruimschoots de helft van de uitgaven van C10AA (statines) ; 

 Vfend® (voriconazole – J02AC03) het enige antimycoticum dat niet in de referentieterugbetaling zit, minder dan een percent van 

de  DDD van J02 vertegenwoordigt, bijna een kwart van de RIZIV uitgaven ; 

 de DDD van J05 (antivirale middelen) binnen de referentieterugbetaling 20% van het totale aantal DDD van J05 

vertegenwoordigen, voor slechts 6% van de RIZIV uitgaven. 
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Als geheugensteuntje volgt hier nog eens de tabel met de pertinente ATC klassen die voor de analyse hierboven werd gebruikt.  
 

pertinent ATC (simplified proposition) 

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 

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(*) =M03 (MUSCLE RELAXANTS) 
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pertinent ATC (simplified proposition) 

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 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 

S01E ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS 

S(*) other SENSORY ORGANS 

V03AN01 OXYGEN 

V(*) other VARIOUS 
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