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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 3.209,67

4 
109,144 4.759,54

8 
12,856 11,7% 12,275 11,2% 5,920 8,7% 6,605 5,9% 

2011 2.744,532 520,464 3.238,59

4 
108,987 4.870,63

2 
13,586 12,4% 11,897 10,9% 7,131 10,3% 7,934 7,1% 

2012 2.693,472 516,090 3.180,91
2 

109,701 5.017,14
9 

13,213 12,1% 12,314 11,2% 8,075 11,8% 8,885 8,0% 

2013 2.642,298 500,402 3.111,63
1 

109,258 5.111,10
7 

12,915 11,9% 12,361 11,3% 7,681 11,1% 8,379 7,7% 

2014 2.618,730 485,018 3.076,10

3 
108,564 5.180,49

2 
12,687 11,7% 11,738 10,8% 7,226 12,5% 7,834 7,2% 

2015 2.634,910 477,452 3.113,29
2 

109,102 5.299,19
0 

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%   

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% 

201503 225,952 40,297 263,956 9,329 448,007 1,138 12,2% 0,880 9,4% 0,808 12,9% 0,865 9,3% 

 
 

 
 

We hebben reeds vaak de daling vastgesteld van de 
bijdrage van de patiënten in de totale kost voor 
terugbetaalde geneesmiddelen afgeleverd in de publieke 
officina’s.   
 
De grafiek hiernaast illustreert dit nog een keer.  Ze geeft 
de relatieve aandelen weer (uitgedrukt in percenten) van 
de patiënten en van de verplichte verzekering in de totale 
kost voor terugbetaalde geneesmiddelen.  In 2008, op het 
ogenblik dat de kleine risico’s van de zelfstandigen werden 
opgenomen in de verplichte verzekering, 
vertegenwoordigde het remgeld (CP – cost patient) bijna 
19% van de totale geneesmiddelenkost.  En op dit 
ogenblik evolueert dat naar de15%.   
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Veranderingen in de ATC-hoofdklassen 
 
 
 
 
 

 
 
 
Deze taarten geven de verdelingen weer van de belangrijkste grootheden (CI en CP voor de uitgaven, DDD en NB voor het volume) over 
de therapeutische hoofdklassen gedurende de jongste 12 maanden (april 2014 – maart 2015).  De percentages in de pijlen geven de 
wijzigingen aan ten opzichte van de voorafgaande 12 maanden (april 2013 – maart 2014). 
 

 
Als we kijken naar deze taarten en pijlen, zien we dat de waargenomen veranderingen anders zijn dan wat we tijdens de voorgaande 
maanden zagen : 
 

 De CI, die hier beperkt is tot de tussenkomst van de verzekering in de prijs van de geneesmiddelen en dus de specifieke honoraria van de 

apothekers niet bevat, is lichtjes gestegen.  

 De klasse B staat nu op de vierde plaats in de klassering naar aantallen DDD, en is dus qua verbruik belangrijker geworden dan de klasse R. 

 Het aantal verpakkingen (NB) is weinig veranderd, waar de wijziging die we zien is een kleine toename. 

 En de CP (cost patient – remgeldmassa) blijft maar dalen. 

 
Daar waar in het nabije verleden alle parameters, behalve het aantal DDD afnamen, zien we nu alle parameters stijgen, behalve de 
remgeldmassa.  Het is zeker nog te vroegen om te spreken van een trendbreuk, maar we blijven de situatie van dichtbij volgen. 
 
De grafieken op de volgende bladzij geven voor elk van de parameters (CI, CP, DDD, NB) de veranderingen weer als we de jongste 12 
maanden (april 2014 – maart 2015) vergelijken met de voorafgaande 12 maanden (april 2013 – maart 2014).  Op elk van deze grafieken 
kunnen we zien hoe de absolute (oranje rechthoeken – geijkt op de horizontale as bovenaan) of relatieve (blauwe kaders – geijkt op de 
horizontale as onderaan) veranderingen verdeeld zijn over de therapeutische klassen. 
 
Links zien we de verdeling over de therapeutische hoofdklassen.  In tegenstelling met onze vroegere werkwijze hebben we deze keer voor 

elk van de parameters de hoofdklassen geordend naar de grootte van de absolute verandering van de parameter die wordt voorgesteld.  
En om deze globale veranderingen binnen de hoofdklassen beter te kunnen situeren, staan er rechts gelijkaardige diagrammen met 
pertinente ATC-klassen, met voor elk van de parameters, deTOP10 van de stijgers en de TOP 10 van de dalers. 
 
 

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 

+0,3% 
+1,4% 

+1,4%  -2,1% +0,1% 
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Binnen het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen zijn de RIZIV-uitgaven (CI) lichtjes gestegen.   
 

Dit betekent dus dat tijdens de jongste 12 maanden (april 2014 – maart 2015), het totaal bedrag van de stijgingen – vooral in de klassen 
L, B en A – groter is dan de som van de dalingen, die zich hoofdzakelijk situeren in de klassen C en N.  
 
En als we kijken naar de pertinente ATC klassen, dan zien we dat we de belangrijkste uitgavenstijgingen aantreffen bij de NOAC (B01A(*)), 
de anti TNF- (L04AB) en de overige immunosuppressiva (L04(*)).  Binnen de klasse A is de stijging van de uitgaven het sterkst voor de 

« nieuwe » antidiabetica (A10BD(*) – tweede lijn).   
 
De RIZIV-uitgaven dalen het meest in de klasse C (- € 35 miljoen, - 6,6%) en ze zijn verspreid over de hypolipemiërende middelen (C10) 
en de bloeddrukverlagers (C02 à C09).  Binnen de bloeddrukverlagers is de daling van de uitgaven het sterkst binnen de sartanen.  En 
gezien hun stijgend verbruik, is die daling dus het gevolg van prijsdalingen.  Een gelijkaardig fenomeen doet zich voor bij atorvastatine 
(C10AA05) : de jongste 12 maanden zijn de uitgaven voor atorvastatine gedaald met € 11 miljoen (- 28%), terwijl het verbruik met 13 
miljoen DDD (+8,8%) toenam. 
 
Zoals dat ook al werd benadrukt op de eerste bladzijde, blijven de uitgaven van de patiënten (CP – cost patient) als maar dalen.  De 

voorbije 12 maanden daalde de CP (- € 10,5 mio) meer dan dat de CI (+ € 6,9 mio) steeg.  Het is duidelijk dat op die manier het aandeel 
van de patiënten in de uitgaven voor terugbetaalde geneesmiddelen steeds kleiner wordt.  De jongste 12 maanden (april 2014 – maart 
2015) vertegenwoordigde de CP 15,7% van de kost voor terugbetaalde geneesmiddelen.  De 12 maanden daarvoor (april 2013 – maart 
2014), was dat nog 16,0%, en in 2008 namen de patiënten nog 18,7% van de uitgaven ten laste (cf. grafiekje op de eerste bladzijde).   
 
De grootste dalingen in de uitgaven van de patiënten van de 12 voorbije maanden situeren zich in de hoofdklassen C, N, en G.  Plaatsen 
we ons op het niveau van de pertinente ATC klassen, dan zien we de grootste remgelddaling binnen de bloeddrukverlagers (C02 à C09) 
met niet alleen een daling van € 1miljoen voor de sartanen, maar tevens een vermindering met € 1,4 miljoen voor de bêtablokkers.  De 
daling met € 2,8 miljoen in R(*) wordt grotendeels verklaard door de schrapping uit de terugbetaling van acetylcysteïne (R05CB01) in de 
loop van 2014, behalve voor mucoviscidosepatiënten (die trouwens geen remgeld betalen voor acetylcysteïne).  Verder zijn er nog 
belangrijke remgelddaling voor de statines (C10, - € 2,45 miljoen), de antidepressiva (N06A, - € 2,3 miljoen) en de orale 
contraceptiemiddelen (G03A, - € 1,1 miljoen).  Voor de orale contraceptiva gaat dit gepaard met een daling van het verbruik.  Maar dat is 
niet het geval voor de statines of de antidepressiva, waarvan het verbruik de laatste 12 maanden is toegenomen.  Zelfs al halen de 
dalingen het de stijgingen, er zijn toch klassen waar de patiënten meer betalen.  Dit is ondermeer zo voor de NOAC (B01(*)) en de 
associaties van β-sympaticomimetica en glucocorticoïden (R03AK), waar de stijging van de bijdrage van de patiënten overeenkomt met een 
stijging van het verbruik. 
 
Het verbruik (uitgedrukt in DDD) van terugbetaalde geneesmiddelen blijft stijgen, maar de groei lijkt stilaan wel te vertragen (+1,4% 
tijdens de jongste 12 maanden, 1,8% in 2013, +3,0% in 2012).  De enige klassen waar het verbruik daalt, zijn de klassen G en C.  Het 
gaat dan om dalingen van het verbruik van orale anticonceptiemiddelen (G03), van andere cardiaca (C01(*)) dan hartglycosiden en anti-
aritmica (klassen I en III), en van bloeddrukverlagers.  Bij de bloeddrukverlagers zien we vooral een daling van het verbruik van 
bêtablokkers en van calciumantagonisten, en een stabiel verbruik van middelen aangrijpend op het renine-angiotensinesysteem.  De 
grootste daling van het verbruik van terugbetaalde geneesmiddelen zien we in R(*), de klasse waartoe acetylcysteïne behoort.   
 
De pertinente ATC-klassen waarbinnen het verbruik het sterkst toeneemt, zijn de maagzuurremmers (A02), de NOAC (B01A(*)), de 
antidepressiva (N06A) en de associaties van β-sympaticomimetica en glucocorticoïden (R03AK).  We stellen ook niet verwaarloosbare 
stijgingen van het verbruik vast binnen de statines (C10), de antihistaminica voor systemisch gebruik (R06) en de orale antidiabetica van 

de eerste lijn (A10BA (metformine) en A10BB (sulfonylurea)). 
 
Wat de wijzigingen in volume betreft (aantal verpakkingen – NB) binnen de therapeutische 
hoofdklassen, valt vooral de tweede plaats op van de klasse J.  En we zien dat in de 
klassering van de pertinente ATC-klassen de antibiotica (J01) op de eerste plaats staan met 
een toename van 284.000 verpakkingen.  En in de grafiek van de pertinente ATC-klassen 
geordend naar DDD staan de antibiotica in de TOP10 van de stijgingen, met een toename 
van 4 miljoen DDD tijdens de voorbije 12 maanden.  Als we de gegevens wat meer 
gedetailleerd bekijken, dan kunnen we zien dat deze toename vooral wordt verklaard door 
een laag antibioticaverbruik tijdens de winter 2013-2014, eerder dan door een uitzonderlijk 
hoog verbruik tijdens de voorbije winter, zoals blijkt uit het grafiekje hiernaast. 
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ZOOM op de klasse P 

 
De klasse P met de antiparasitaire middelen, insecticiden en insectenwerende middelen, is een van de kleinste therapeutische 
hoofdklassen.  Een eerste set grafieken geeft de jaarlijkse evolutie weer van de belangrijkste parameters (CI, CP, DDD, NB) voor de klasse 
P, vergeleken met de evolutie van de zelfde parameters voor het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen afgeleverd in de publieke 
officina’s.  Rechts van de jaartotalen van de periode 2008-2014, staan telkens ook de totalen van de jongste 12 maanden (april 2014 – 
maart 2015) en van de 12 maanden daarvoor (april 2013 – maart 2014).   
 

 
Door de schalen te vergelijken 
van de verticale assen, krijgen 
we een idee van de omvang van 
de klasse P binnen het geheel 
(allATC).  Zo zien we – 

linksboven – dat de RIZIV-
uitgaven voor geneesmiddelen 
van de klasse P ongeveer 0,0005 
(= 0,05%) vertegenwoordigen 
van de totale uitgaven.  Voor de 
DDD geldt de zelfde factor en 
voor het remgeld (CP) blijven we 
in de zelfde grootte-orde 
(CP_allP = 0,0006 x CP_allATC).  
Voor het volume (aantal 
verpakkingen – NB) is de factor 
hoger (0,002), wat dus betekent 
dat er relatief meer 
verpakkingen zijn in P, of – 

anders gezegd – dat de 
verpakkingen relatief kleiner zijn.  
 
 
 

Als we de grafieken bekijken dan zien we voor alle parameters een stijgende evolutie in de klasse P, terwijl binnen het geheel van de 
geneesmiddelen enkel het aantal DDD continu stijgend is.  Zoals we al een aantal keer hebben opgemerkt in gelijkaardige situaties, valt de 
forse stijging van de CI in 2010 samen met de wijziging van het vergoedingssysteem van de apothekers.  Door een zelfde basishonorarium 
toe te kennen voor de aflevering van eender welke verpakking, zijn goedkope verpakkingen plots duurder geworden.  En dit is het geval 
voor de geneesmiddelen van de klasse P, waarvan de gemiddelde prijs (PP) per verpakking toenam van € 6,90 in 2009 tot € 8,61 in 2010, 
daar waar de gemiddelde prijs per verpakking buiten de klasse P gedurende de ganse periode schommelt rond € 28,75. 
 
Na een blik op de positie van de klasse P binnen het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen afgeleverd in de publieke officina’s, 
kijken we nu ook naar wat er zich tijdens die periode afspeelde binnen de klasse P.  In de classificatie van de terugbetaalde 
geneesmiddelen naar « pertinente ATC », worden binnen de klasse P de volgende deelklassen onderscheiden P.   
 

 
 
 
 
 

De nitroimidazolderivaten (P01AB) die in de publieke officina’s worden afgeleverd zijn metronidazol (Flagyl®), nimorazol (Naxogin®), 
ornidazol (Tiberal®) en tinidazol (Fasigyn®).  Het zijn antiprotozoaire middelen.  De tweede klasse (P01B) is die van de malariamiddelen.  
Het gaat om chloroquine (Nivaquine®) en hydroxychloroquine (Plaquenil®).  Daarbuiten bevat de klasse P quasi geen andere 
geneesmiddelen.  In de gegevens vinden we enkele mebendazol (Vermox®), waarvan geen enkele presentatie meer terugbetaalbaar is 
sinds mei 2012, en pentamidine isethionaat (Pentacarinat®), dat wordt gebruikt bij de preventie en de behandeling van pneumonie door 
Pneumocystis jiroveci in geval van resistentie tegen of contra-indicatie voor co-trimoxazol.  
 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

P01AB nitroimidazole derivatives 

P01B antimalarials 

P(*) other antiparasitic products, insecticides and repellents 
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De grafieken hiernaast laten zien 

hoe de verschillende parameters 
verdeeld zijn over deze klassen.  
 
Kijken we naar het verbruik 
(rechtsboven), dan zien we een 
lichte stijging van het verbruik 
van nitroimidazolderivaten en 
een veel grotere toename van 
het verbruik van 
malariamiddelen.  Het verbruik 
van nitroimidazolderivaten steeg 
van iets minder dan een half 
miljoen DDD naar iets meer dan 
een half miljoen DDD, wat 
overeenkomt met ongeveer 
0,125 DDD per 1000 inwoners 
en per dag.  In de zelfde periode 
steeg het verbruik van 
malariamiddelen van 1,2 miljoen 
DDD in 2008 tot 1,9 miljoen DDD 
in 2014, of van 0,32 DDD per 
1000 inwoners en per dag in 
2008 tot 0,47 DDD per 1000 

inwoners en per dag in 2014.  Op dit ogenblik vertegenwoordigen de malariamiddelen zo 78% van het verbruik in de P, maar slechts 39% 
van de RIZIV-uitgaven (linksboven) en 47% van het remgeld (linksonder).   
 
Wat opvalt bij het bekijken van deze grafieken is het verschil tussen de grafiek van het verbruik en die van het volume (aantal 
verpakkingen, rechtsonder.  Daaruit valt gemakkelijk af te leiden dat de nitroimidazolderivaten (P01AB) voorkomen in erg kleine 

verpakkingen.   
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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, volledig. 
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