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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  

 
De tabellen die volgen bevatten de gegevens tot en met januari 2016.  Dat betekent dus dat het mogelijk is om schattingen te maken voor 
het volledige jaar 2016, volgens de gebruikelijke procedure, namelijk op basis van het historische gemiddelde van de eerste maand in het 
jaartotaal.  Zolang we maar over weinig gegevens beschikken van het lopende jaar, is deze werkwijze natuurlijk wel een beetje gewaagd.  

En vermits bovendien de totalen van de maand januari 2016 veel lager zijn dan die van januari 2015, zijn de schattingen van de jaartotalen 
voor 2016 wellicht onderschattingen.  Wordt vervolgd. 
 
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 2.696,790 536,089 3.213,187 109,316 4.759,548 12,856 11,7% 12,275 11,2% 5,920 8,7% 6,605 5,9% 

2011 2.749,429 520,464 3.243,491 109,216 4.870,855 13,586 12,4% 11,897 10,9% 7,131 10,3% 7,934 7,1% 

2012 2.696,750 516,090 3.184,190 109,864 5.017,308 13,213 12,1% 12,314 11,2% 8,075 11,8% 8,885 8,0% 

2013 2.636,827 499,327 3.105,084 109,223 5.106,657 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% 

2016 2.433,784 420,654 2.824,516 98,800 4.895,264 12,309 12,5% 10,590 10,7% 9,023 13,5% 9,725 9,9% 

2016/2015 -7,50% -10,36% -8,06% -7,59% -6,08% -4,91% 2,96% -8,41% -0,82% -0,18% 5,51% -0,64% 16,41% 

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% 

201601 204,244 35,904 238,052 8,332 408,488 1,054 12,6% 0,788 9,5% 0,799 13,0% 0,799 9,0% 
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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              

2016              

2016/2015              

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% 

201601 4,178 0,784 3,660 14,531 11,066     0,736 7,2% 0,777 5,1% 

 
TABEL 3 : som (TUH or notTUH) 
 

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         

2016 2.485,711 430,199 2.869,731   5.033,523         

2016/2015 -6,02% -8,82% -6,95%   -4,05%         

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         

201601 208,422 36,688 241,712   419,554         

 
 
 
 

      

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


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

Wijzigingen in de therapeutische hoofdklassen 
 

a
ll 

   

   

CI CP DDD 

 
Deze taarten tonen voor het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen afgeleverd in de publieke officina’s, de verdeling van de 
belangrijkste parameters (tussenkomst van de verplichte verzekering in de prijs van de geneesmiddelen (CI – cost insurance – RIZIV 
uitgaven), het remgeld (CP – cost patient) en het verbruik, uitgedrukt in DDD) over de therapeutische hoofdklassen gedurende de jongste 
12 maanden (februari 2015 – januari 2016).  In elk van deze taarten zien we de TOP5 van de hoofdklassen voor de beschouwde 
parameter, alsook een spie « other » voor het geheel van de 9 overige klassen. 
 
De waarden en de percentages in de pijlen geven de wijzigingen aan ten opzichte van de 12 maanden daarvoor (februari 2014 – januari 
2015).  We zien dat het verbruik (uitgedrukt in DDD) verder blijft stijgen, maar als we vergelijken met voorgaande nummers, zien we toch 

dat de groeivoet verzwakt.  De totale kost voor terugbetaalde geneesmiddelen (som van de verzekeringsuitgaven (CI) en van het remgeld 
(CP)) is de jongste 12 maanden echter gedaald.  Dit betekent dat terugbetaalde geneesmiddelen goedkoper werden.  Maar zoals uit de 
taarten blijkt, komt deze daling uitsluitend ten goede aan de patiënten, vermits de RIZIV uitgaven niet zijn afgenomen !     
 

 
De grafieken die nu volgen geven voor de therapeutische hoofdklassen en binnen de terugbetaalde geneesmiddelen de absolute (oranje 
rechthoeken – geijkt op de horizontale bovenas) of relatieve (blauwe kaders – geijkt op de horizontale onderas) veranderingen weer van 
de voorbije 12 maanden (februari 2015 – januari 2016), vergeleken met de 12 maanden daarvoor (februari 2014 – januari 2015). 

 
  

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 

+8,1 mio 
+0,3%  

+41mio 
+0,8% 

-16 mio 
-3,1% 
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 De RIZIV uitgaven (CI – cost insurance) zijn de voorbije 12 
maanden lichtjes toegenomen, net als in 2015.  De verandering 
is relatief beperkt (+0,3%), wat dus betekent dat de stijgingen 
en de dalingen in de hoofdklassen elkaar voor een groot stuk 
compenseren. 

 De grootste stijgingen zijn nog altijd die van de klassen B en L. 
 Maar er zijn ook belangrijke dalingen : de sterkste dalingen 

situeren zich, zoals in het recente verleden, in de klassen C en 
N.   
 

  

 
 

 De remgeldmassa blijft dalen.   
 Zoals voor de RIZIV uitgaven situeren de sterkste dalingen zich 

in de klassen C en N, maar ze zijn relatief (in percentage) 
minder belangrijk voor de CP dan voor de CI . 

 De sterkste absolute daling (in euro) is die binnen de 
geneesmiddelen voor het centraal zenuwstelsel (N) (- 5,7 mio 
euro). 

 De stijging van de CP in de klasse A, is hoofdzakelijk het gevolg 
van de stijging van het verbruik van PPI (A02), vermits de 
andere belangrijke geneesmiddelengroep van de klasse A, de 
geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes, 
terugbetaalbaar is in categorie A, dus zonder remgeld. 

 

 

 Het verbruik (gemeten in DDD) blijft stijgen, maar als we kijken 
naar de groeipercentages van het (recente) verleden, dan zien 
we wel dat de groei vertraagt. 

 De grootste groei vonden we nog steeds terug in de klassen A, 
N, en B. 

 De grote daling van het verbruik in de klasse R (-16 miljoen 
DDD) is nog steeds het gevolg van de schrapping uit de 
terugbetaling, eind 2014, van acetylcysteïne (tenzij voor 
mucoviscidosepatiënten). 
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ZOOM op de klasse N 
Om te beginnen gaan we na hoe de terugbetaalde geneesmiddelen van de klasse N zich verhouden tot het geheel van de terugbetaalde 
geneesmiddelen afgeleverd in de publieke officina’s.  In de loop van de periode waarvoor we over gegevens beschikken, is er een evolutie 
geweest van de populatie onderworpen aan de verplichte verzekering, in het bijzonder na de opname van de kleine risico’s van de 
zelfstandigen in 2008.  Daarom hebben we in de grafieken die volgen de uitgaven van de ziekteverzekering (CI – cost insurance) en het 
verbruik (DDD) uitgedrukt per 1000 verzekerden (insured) en per dag.  Op 1 februari 1997 werd de terugbetaling van venotrope en 
capillotrope producten geschrapt.  Het effect van deze budgetmaatregel is echter vooral duidelijk zichtbaar in de evolutie van het verbruik, 
en minder in die van de uitgaven. 
 
 

  
 
In het begin van de voorgestelde periode, evolueerde het verbruik (rechts) binnen de klasse N op de zelfde manier als binnen de andere 
terugbetaalde geneesmiddelen (notN), maar vanaf 2001, lopen de evoluties uit elkaar.  En daar waar de evolutie van het verbruik in 
« notN » zich eerder lijkt te stabiliseren, blijft het verbruik van geneesmiddelen van de klasse N groeien.  In N is het verbruik meer dan 
verdubbeld : van 70 DDD per 1000 verzekerden en per dag in 1996 tot 143 DDD per 1000 verzekerden en per dag in 2015, terwijl het 
verbruik van andere terugbetaalde geneesmiddelen in die zelfde periode toenam met 73%, van 661 DDD per 1000 verzekerden en per dag 
in 1996 tot 1142 DDD per 1000 verzekerden en per dag in 2015.   
 
Wat de uitgaven betreft van de ziekteverzekering, zien we dat de uitgaven per verzekerde veel meer zijn toegenomen voor 
geneesmiddelen van de klasse N, dan voor andere terugbetaalde geneesmiddelen.  Voor die andere geneesmiddelen zijn de uitgaven per 
1000 verzekerden en per dag toegenomen van € 330 in 1996 tot € 542 in 2007, wat neerkomt op een toename van 64%.  Sinds 2007 is dit 
bedrag vrij stabiel gebleven, en in 2015 was het nog steeds € 542.  Voor geneesmiddelen uit de klasse N zijn de RIZIV uitgaven 
daarentegen veel sterker gestegen.  Van 1996 tot 2007 zien we een stijging van € 45 tot € 105.  Daarna blijven de uitgaven stijgen, zij het 
iets minder sterk, tot een bedrag van € 123 per 1000 verzekerden en per dag in 2011.  En vanaf dan zijn ze gaan dalen, tot € 99,50 in 
2015.  Het begin van deze daling van de uitgaven valt samen met het verschijnen van de eerste generieken van antipsychotica (cf. infra).  
 

  
 
Naast de uitgaven, willen we ook eens kijken naar de kost van de geneesmiddelen, links de kost per DDD voor de ziekteverzekering, rechts 
de kost voor de patiënt.  Deze kosten zijn telkens weergegeven samen met de gezondheidsindex (CPI_Health).  
 

 In de periode 1996-2005 evolueerde de gemiddelde RIZIV kost per DDD in nonN (grijs) zoals de gezondheidsindex (rood), terwijl in de klasse N 

(groen) de gemiddelde RIZIV kost per DDD sterker toenam dan de index van in 1997 tot in 2004.   

 In de periode 2006-2011, is de tussenkomst van het RIZIV op dezelfde manier afgenomen binnen de klasse N en er buiten.  Dat betekent dat in 
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die periode het verschil hetzelfde is gebleven.  Het bedroeg in die periode ongeveer 40 cent per DDD, wat dus wil zeggen dat in die periode een 

DDD van de klasse N voor de ziekteverzekering gemiddeld ongeveer 40 cent duurder was dan een DDD buiten de klasse N. 

 Vanaf 2011 verandert de situatie : alle geneesmiddelen worden geleidelijk goedkoper, maar de daling is veel sterker binnen de klasse N dan 

binnen de andere terugbetaalde geneesmiddelen.  Het verschil tussen de CI per DDD binnen N en buiten N is verkleind, en in 2015 bedroeg het 

nog maar 23 cent : vorig jaar kostte een DDD van de klasse N gemiddeld 70 cent aan de ziekteverzekering, terwijl de gemiddelde CI van een DDD 

buiten de klasse N 47 cent bedroeg. 

Het remgeld per DDD evolueerde op een heel andere manier. 
 

 In de periode 1997-2005 is het remgeld per DDD in nonN (grijs) stabiel gebleven en bedroeg het ongeveer15 cent terwijl binnen de klasse N 

(groen) het gemiddelde remgeld per sterker toenam dan de index tot in 2004.   

 Nadien zijn alle remgelden alleen maar gedaald, en de remgelden binnen de klasse N zijn zelfs iets sterker gedaald dan de remgelden buiten N.  

Binnen N, is de gemiddelde bijdrage van een patiënt voor een DDD gedaald van 26 cent in 2004 tot 16 cent in 2015, daar waar de gemiddelde CP 

per DDD buiten de klasse N daalde van 14 cent tot 8 cent. 

 

 
We kunnen dus besluiten dat in de periode van 20 jaar waarop de Ifstat gegevens betrekking hebben (1996-2015) 
 

 de RIZIV uitgaven (per 1000 verzekerden en per dag) meer zijn gestegen binnen de klasse N dan voor de andere terugbetaalde geneesmiddelen : 

in de klasse N bedroeg de toename 120%, wat overeenkomt met een gemiddelde jaarlijkse groei van 4,2%, terwijl buiten de klasse N de groei 

64% bedroeg, wat overeenkomt met een gemiddelde jaarlijkse groei van 2,6% ; 

 het verbruik (gemeten in DDD per 1000 verzekerden en per dag) meer toenam binnen de klasse N dan binnen de andere terugbetaalde 

geneesmiddelen : in de klasse N ging het om een toename met 105%, of een gemiddelde jaarlijkse groei van 3,9%, terwijl het buiten de  klasse N 

ging het om een toename van 73%, wat neerkomt op een gemiddelde jaarlijkse groei van 2,9% ; 

 de geneesmiddelen van de klasse N zijn (per DDD) duurder dan de geneesmiddelen buiten N, zowel voor het RIZIV als voor de patiënten, maar de 

voorbije 10 jaar zien we wel sterke dalingen van de kost per DDD voor alle terugbetaalde geneesmiddelen. 

Na de vergelijking van de klasse N in haar geheel met de overige terugbetaalde 
geneesmiddelen, kijken we nu ook naar de evolutie binnen de pertinente deelklassen van de 
klasse N, die staan in het tabelletje hiernaast.  Verschillende grafieken laten de evolutie zien 
van het verbruik en de RIZIV uitgaven in de klasse N, opgesplitst in haar pertinente 
deelklassen, daarbij de nadruk leggend op verschillende aspecten : er zijn staafjes met de 
relatieve verdeling (in %) van het verbruik of van de jaarlijkse uitgaven, er zijn staafjes met 
de absolute verdeling, in aantallen DDD of in bedragen, en tenslotte zijn er ook taarten voor 
de eerste twee jaren, voor het jaar 2006, midden in de periode, en voor vorig jaar (2015).  In 
al deze grafische voorstellingen overheerst het groen : dat is de kleur die werd toegekend aan 
de deelklasse van de antidepressiva (N06A), waaraan de ZOOM van februari was gewijd, met 
de gegevens tot november 2015. 

 

  

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 

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


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

 

  

 
 
We proberen nu om per pertinente deelklasse de gebeurtenissen samen te vatten die hebben geleid tot deze grafische voorstellingen. 
 

 De analgetica (N02) zijn opgesplitst in 2 pertinente klassen : de opioïden (N02A) en de andere analgetica (N02(*)).  Sinds 1997, is het aandeel 

van de opioïden stabiel gebleven en vertegenwoordigen ze 11% van het verbruik binnen de klasse N, wat betekent dat hun verbruik is 

toegenomen zoals dat van de totale klasse N.   

o Op dit ogenblik is ongeveer 2/3 van het verbruik van opioïden verdeeld over tramadol (N02AX02 – 38%), de combinatie van tramadol met 

paracetamol (25%) en fentanyl (N02AB03 – 16%).  Tramadol is terugbetaalbaar sinds 1996, fentanyl sinds mei 1997, en de combinatie van 

tramadol met paracetamol sinds eind 2003.  In 1996 was de verdeling helemaal anders : 3/4 van het verbruik was verdeeld over 

dextropropoxyfeen (N02AC04 – 44%) en tilidine (N02AX01 – 30%).  Dextropropoxyfeen (Depronal®) komt sinds 2011 niet meer voor in de 

gegevens.  En het aandeel van tilidine (N02AX01) is geslonken tot 13%, ondanks een toename van het aantal DDD van 5,5 mio in 1996 tot 

8,6 mio in 2015.  Het aandeel van de opioïden in de RIZIV uitgaven (13 tot 15%) is groter dan dat in het verbruik (11%).  Vooral fentanyl is 

relatief duur en vertegenwoordigt op dit ogenblik 29% van de CI voor opioïden (voor16% van de DDD).   

o Het verbruik van overige analgetica (N02(*)) is grotendeels beperkt tot de paracetamol die terugbetaald wordt voor chronische pijnpatiënten : 

met 20 mio DDD vertegenwoordigt paracetamol 96% van de DDD van N02(*).  Deze deelklasse bevat tevens de « triptanen », die enkel naar 

voren komen in de uitgaven.  Zo vertegenwoordigde sumatriptan (N02CC05) in 2015 19% van de CI van N02(*) (€ 1,2 mio) voor 2% van de 

DDD (417.000).  

 

 Het aandeel van de anti-epileptica (N03) in het verbruik binnen N is wat kleiner geworden (11% van de DDD in 1997, 9% in 2015), terwijl het 

aandeel in de uitgaven groter werd (12% van de CI in 1996 en 1997, 17% in 2015).  Valproïnezuur (28% van de DDD van N03 in 1996 (6 mio 

DDD)) is nog steeds het meest verbruikte actief bestanddeel binnen N03 (23%, 12 mio DDD).  In 1996 werd evenveel carbamazepine afgeleverd 

als valproïnezuur, maar het verbruik van carbamazepine is gedaald tot 5 mio DDD in 2015 en vertegenwoordigt nu nog maar 10% van de DDD 

van N03.  Ondertussen zijn er nieuwe anti-epileptica gekomen, waarvan levetiracetam (in 2002) en pregabaline (in 2006 ) de belangrijkste zijn 

met respectievelijk 20% en 17% van de DDD in 2015.  Maar elk van deze moleculen vertegenwoordigt wel 25% van de CI voor N03 in 2015. 
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 De parkinsonmiddelen (N04) vormen een klasse geneesmiddelen waarvan het aandeel binnen de consumptie in N verkleind is (7% van de 

DDD in 1997, 3% van de DDD in 2015) terwijl het aandeel in de uitgaven vrij stabiel is gebleven rond de 7%.  Levodopa met 

decarboxylaseremmer (N04BA02) blijft het meest gebruikte geneesmiddel in deze klasse, met meer dan 40% van de DDD gedurende de hele 

periode.  In 1996 kwam selegiline (N04BD01) op de tweede plaats met 17% van de DDD, maar nu vertegenwoordigt selegiline nog maar 2% van 

de DDD.  In 2006 verscheen rasagiline (N04BD02) en deze molecule staat nu, in 2015, op de tweede plaats met 16% van de DDD binnen de 

parkinsonmiddelen.  Op de derde plaats (met 12% des DDD) staat pramipexol (N04BC05), dat sinds 2001 in de gegevens voorkomt.  Het zijn deze 

twee « nieuwe » bestanddelen die de grootste impact hebben op de uitgaven : in 2015 vertegenwoordigde rasagiline 33% van de uitgaven in 

N04, en pramipexol 24%, terwijl levodopa met decarboxylaseremmer, het meest voorgeschreven parkinsongeneesmiddel (41% van de DDD in 

2015) voor slechts 13% van de uitgaven staat. 

 
 Het aandeel van antipsychotica (N05A) in het geheel van het verbruik van terugbetaalde geneesmiddelen van de klasse schommelt vrij stabiel 

rond 10% van het totale aantal DDD.  Dat betekent dus dat het verbruik van antipsychotica evolueert zoals het verbruik in het geheel van de 

klasse N.  Maar de antipsychotica zijn wellicht wel de klasse met de meeste veranderingen binnen de voorgeschreven actieve bestanddelen 

gedurende de voorbije  20 jaar.  In 1996 was haloperidol (N05AD01) de meest voorgeschreven substantie en ze vertegenwoordigde toen 18% van 

de DDD en dat aandeel is sindsdien afgenomen tot nog maar 3% van de DDD.  In 1996 is risperidon (N05AX08) verschenen, in 1999 olanzapine 

(N05AH03), in 2002 quetiapine (N05AH04), in 2005 aripiprazol (N05AX12) en in 2008 paliperidon (N05AX13).  In 2015 vertegenwoordigden deze 

5 substanties 75% van de DDD van N05, waarvan 22% quetiapine-DDD.  Deze « nieuwe » moleculen hebben natuurlijk de RIZIV uitgaven sterk 

doen toenemen.  Maar de stijging van de uitgaven is wel sterk afgeremd op het ogenblik dat er generieken zijn gekomen, vooral na de komst van 

generieken van olanzapine en quetiapine in 2011. 

  

 De antidepressiva (N06A) vormen de belangrijkste deelklasse : ze vertegenwoordigt op dit ogenblik meer dan de helft van de DDD van N.  

Maar vermits de prijzen van de antidepressiva sterk gedaald zijn, is het aandeel van de antidepressiva in de CI veel kleiner geworden.  Zoals ook 

hoger al vermeld, was een recente ZOOM van deze IPhEB Monthly (de ZOOM van februari van dit jaar) gewijd aan de antidepressiva. 

 
 De deelklasse van sympathicomimetica met centrale werking (N06BA) bevat enkel methylfenidaat (N06BA04), dat – onder bepaalde 

voorwaarden – terugbetaalbaar werd in 2004.  De terugbetalingsvoorwaarden impliceren wel dat een groot deel van het afgeleverde 

methylfenidaat zonder terugbetaling wordt afgeleverd en dus niet in onze gegevens voorkomt. 

 
 De evolutie van de deelklasse van de middelen tegen dementie (N06D) ziet er wat speciaal uit.  De eerste cholinesteraseremmers (N06DA) 

verschenen in 2002, en we zien vanaf dan een sterke toename van het aantal DDD en van de RIZIV uitgaven, tot in  2010-2011.  Daarna wordt 

deze klasse weer kleiner.  De kosten zijn gaan dalen na de komst van generieken, maar we zien ook een daling van het gebruik van deze 

geneesmiddelen na een verstrenging van de terugbetalingsvoorwaarden.  Het is niet alleen het aandeel van de geneesmiddelen tegen dementie 

dat daalt, er is ook een absolute afname van het aantal DDD, van 15 mio DDD in 2001 tot 11,5 mio DDD in 2015. 

 
 In de deelklasse van de middelen tegen verslavingsziekten (N07B) zijn de twee belangrijkste actieve bestanddelen varenicline (N07BA03 –

tabaksverslaving) en acamprosaat (N07BB03 – alcoholisme).  Een aantal verpakkingen van varenicline werden onder bepaalde voorwaarden 

terugbetaalbaar in 2007.  Daarop zien we in 2008, 2009 en 2011 een jaarlijks verbruik van 2 mio terugbetaalde DDD (CI 5,5 mio euro).  Daarna is 

het terugbetaald verbruik gedaald tot 900.000 DDD in 2015 (CI 2,3 mio euro).  Acamprosaat is terugbtaalbaar geworden (in categorie C) in 2001, 

en het verbruik ervan is geleidelijk gestegen tot meer dan een miljoen DDD (CI 1,6 mio euro) vanaf 2004.  In 2014 en 2015 is het aantal DDD 

weer gedaald tot minder dan een miljoen DDD. 

 

 Zoals vermeld in de inleiding op de vorige bladzijde, zijn er binnen de overige geneesmiddelen (N(*)) van de klasse N, grote veranderingen 

geweest in februari 1997.  Op dat moment werden piracetam (N06BX03), cinnarizine (N06CA02) en flunarizine (N06CA03) uit de terugbetaling 

geschrapt.  In 1996 vertegenwoordigden deze drie substanties 17,5% van de DDD van de klasse N (voor slechts 3% van de RIZIV uitgaven).  

Sindsdien is er nog maar een belangrijke substantie in deze klasse, betahistine (N07CA01), dat van dan af 97% van de DDD van N(*) uitmaakt, 

wat in 2015 neerkwam op 40 mio DDD.   
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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 5 meest recente 
volledige jaren en van het lopend jaar (onvolledig), rechts de recente evolutie per trimester.  Op dit 
ogenblik is het laatste trimester dat is weergegeven het eerste trimester van 2016, onvolledig. 
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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 recentste voorgestelde maand, de maand 
januari 2016.  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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