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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. 

 

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 2.578,785 445,899 2.976,849 103,112 277,822 5.221,958 10,122 9,8% 10,346 5,6% 

2016/2015 -2,50% -5,49% -3,47% -3,56%  -0,46%     

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% 

201603 223,747 39,018 259,154 9,050 16,582 449,834 0,873 9,1% 0,954 5,4% 

 
Deze tabel bevat dezelfde 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 zeer geleidelijk.  
 
De tabel is opgebouwd met de gegevens tot en met maart 2016.  De schattingen voor 2016 zijn gebaseerd op het historische gemiddelde van de eerste drie 
maanden in het jaartotaal. 
 
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 publiekprijs 

NB number of packs aantal verpakkingen 

NU number of units aantal eenheden van geneesmiddelen in oraal vaste vorm, afgeleverd aan bewoners van ROB/RVT. 

DDD number of DDD aantal DDD 

INN international 
nonproprietary name 

geneesmiddelen « geflagd » als voorgeschreven op stofnaam binnen het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen. 

 

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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Veranderingen in de ATC-hoofdklassen 

 
 

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 

  
De uitgaven zijn de voorbije 12 maanden gedaald, zowel de tussenkomst van de verplichte verzekering (CI – cost insurance) als het remgeld  (CP – cost 
patient), maar de daling van de uitgaven van de patiënten is veel groter dan die van de RIZIV uitgaven.  De belangrijkste absolute dalingen situeren zich in 
de klassen N, C, en R, zowel voor de CI als voor de CP. Wat opvalt in de grafiek, is de stijging van de CI van de klasse J van de antimicrobiele middelen voor 
systemisch gebruik (met als belangrijkste deelklassen de antibiotica  en de antivirale middelen) terwijl de CP daalde.  Als we meer in detail kijken, dan zien 
we dat de  CI toename in de deelklasse van de antivirale middelen (+ 9 mio euro, + 8,5%), en dat de CP afnam binnen de antibiotica  (- 11 mio euro, - 
8,2%).  En in de klasse S is het omgekeerd : een lichte daling van de  CI, maar een duidelijke stijging van de CP.  En als we van naderbij kijken, dan zien 
we een daling van de CI met  € 400.000 in S01E (anti-glaucoommiddelen en miotica) , en een stijging van de CP (+ € 620.000, +27,3%) elders. Deze 
stijging wordt verklaard door een prijsstijging van Néobacitracine® (van  € 6,94 naar € 9,43) op 1 oktober 2015, die gepaard ging met een verandering van 
terugbetalingscategorie,  van B naar C.  Zo steeg het remgeld van € 0,85 naar € 3,46 voor een actieve verzekerde, en van € 0,51 naar € 3,46 voor een 
bevoorrechte verzekerde.  Bij constant verbruik heeft deze gezamenlijke verandering van prijs en van terugbetalingscategorie geen effect op de CI. 

  
Het aantal verpakkingen (NB) is gedaald, maar daarnaast is er nu ook een aantal eenheden (NU) van geneesmiddelen in oraal vast vorm die dus overeen 
komen met een aantal verpakkingen die niet als dusdanig werden afgeleverd.  In de veronderstelling dat deze eenheden vooral komen uit grote 
verpakkingen (3 maanden behandeling), kunnen we afleiden dat 91,5 mio eenheden corresponderen met meer dan een miljoen verpakkingen.  We zien 
trouwens dat de afname van het aantal dozen het grootst is in de klassen C en N, en dat net in die klassen de grootste aantallen eenheden voorkomen.  In 
die klassen kunnen we dus wel uitgaan van een verschuiving van verpakkingen naar eenheden.  Maar algemeen mogen we toch niet te vlug conclusies 
trekken, vermits we in de klasse A, bijvoorbeeld, een toename zien van het aantal verpakkingen, maar ook een relatief groot aantal eenheden. 
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ZOOM op de klasse M (skeletspierstelsel) 
 

De laatste ZOOM op de klasse M dateert van ongeveer 3 jaar geleden (IPhEB Monthly van september 2013, met de gegevens tot juni 2013).  Daar hebben 
we gekeken naar de veranderingen in de klasse M, op korte termijn : de 12 meest recente beschikbare maanden werden er vergeleken met de 12 maanden 
ervoor.  Hier gaan we kijken naar de evoluties binnen de klasse over een periode van 20 jaar. Eerst zullen we kijken naar de evoluties van de klasse M in 
haar geheel, in vergelijking met het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen.  Daarna zullen we kijken naar de evoluties binnen de pertinente 
deelklassen van de klasse M.  Dat zijn de niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische middelen (NSAID - M01A), de middelen met invloed op de 
botstructuur en -mineralisatie (M05B), en de overige geneesmiddelen van de klasse  M (M(*)) waartoe de spierrelaxantia (M03) en de jichtmiddelen (M04) 
behoren.  Om te eindigen zullen we de verschillende pertinente deelklassen in iets meer detail bekijken.  We vermelden hierbij alvast enkele gebeurtenissen 
die hun stempel hebben gedrukt op deze periode van 20 jaar, en waarvan de effecten reeds op de eerste grafieken zichtbaar zijn. 
 

2001 : in december werd rofecoxib (M01AH02 - Vioxx®) terugbetaalbaar, de eerste coxib (M05H) die in de apotheken verscheen ; 
2004 : in september terugtrekking van de producten met rofecoxib, wegens cardovasculair risico ; 
2005 : schrapping uit de terugbetaling van de andere coxibs ; 
2007 : in maart werd celecoxib (M01AH01 – Celebrex®) opnieuw terugbetaalbaar, onder bepaalde voorwaarden. 
 
2008 : opname van de kleine risico’s van de zelfstandigen in de verplichte verzekering 
 
In 1996 waren er nauwelijks middelen met invloed op de botstructuur en -mineralisatie  (M05B).  Er was enkel etidroninezuur (M05BA01 – 
Osteodidronel®) en clodroninezuur (M05BA02 – Bonefos®).  Daarna zijn er geleidelijk andere bifosfonaten (M05BA) bij gekomen, en vanaf 2006, zien 
we ook combinaties bifosfonaten met calcium of colecalciferol (M05BB).  En vanaf 2007 zien we ook andere middelen met invloed op de mineralisatie 
(M05BX). 

 
In deze analyse zullen we kijken naar de evoluties van de uitgaven van de ziekteverzekering (CI – cost insurance) en van de patiënten (CP – cost patient), 
en ook naar de evolutie van het verbruik uitgedrukt in DDD.  Dat zijn de parameters die niet beïnvloed worden door de tarifering per eenheid van 
geneesmiddelen in oraal vaste vorm voor rusthuispatiënten of residenten van rust- en verzorgingstehuizen.  De evoluties die in de grafieken hieronder 
worden voorgesteld, betreffen dus de volledige populatie onderworpen aan de verplichte verzekering. 
 

 De klasse M binnen het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen 

 

   
 
Deze eerste lijn van grafieken toont de evolutie van de hoofdparameters.  Om beter te kunnen vergelijken,  werden indexen weergegeven met waarde 100 
in 1996).  We zien dat de CI van de klasse M minder is toegenomen dan de CI van het geheel.  In het begin van de periode, stijgen de CP van de klasse M 
en de CP van het geheel op dezelfde manier, maar in 2002-2004, zien we het « coxib » effect op de CP van de klasse M.  Vanaf 2009,  zien we de CP dalen, 
maar hij daalt nog sterker in de klasse M dan binnen het geheel.  Tot in 2004 stijgt het verbruik in de klasse M zoals binnen het geheel van de terugbetaalde 
geneesmiddelen, maar daarna  is de toename van het verbruik in de klasse M veel zwakker dan binnen het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen. 

 

Het verbruik (uitgedrukt in DDD) blijft stijgen, maar de groei vertraagt wel.  
De daling van het verbruik die we zien in de klasse R, is nog steeds het 
gevolg van de schrapping uit de terugbetaling van acetylcysteïne (behalve 
voor mucoviscidosepatiënten).  Het verbruik in de klasse G (met de orale 
contraceptiva) daalt niet meer zo veel en we kunnen ons afvragen of we een 
stabilisering bereikt hebben.  We zien ook een daling van het verbruik van 
antimicrobiële middelen (J ; -3,5 mio DDD) en van cardiovasculaire 
geneesmiddelen (C ; 4 mio DDD).  Procentueel is deze daling in de klasse C 
niet erg belangrijk (-0,2%), en relatief gezien is ze in de klasse J groter (-
2,6%).  Maar wellicht is ze eerder accidenteel dan structureel, vermits we 
een zeer hoog verbruik vaststellen in december 2014 en tijdens de eerste 
twee maanden van 2015, een periode met een hoge intensiteit van 
griepsymptomen en een hoge mate van raadplegingen voor acute 
luchtweginfecties.    
 
De grootste stijgingen van het verbruik zien we in de klassen A en N.  De 
groei van het verbruik in de klasse B (NOACs en acetylsalicylzuur in de 
cardiovasculaire preventie) is daarentegen de voorbije twaalf maanden wat 
minder sterk geworden. 
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In de tweede lijn van grafieken staat de evolutie van een aantal gegevens « per eenheid ».  Gedurende de 20 voorgestelde jaren, is de CI per DDD van de 
klasse M lager dan die van het geheel.  De geneesmiddelen van de klasse M zijn dus (gemiddeld) goedkoper.  Voor de CP is de situatie anders : de CP per 
DDD van de klasse M evolueert ruwweg op dezelfde manier als de CP per DDD van het geheel, maar we zien weer het effect van de “coxib” episode in 
2002-2004.  De rechtergrafiek  vergelijkt de evolutie van de verpakkingsomvang tot in 2014 (voor de tarifering per eenheid in rusthuizen).  En we zien dat  
er in 1996 geen groot verschil is tussen de grootte van een verpakking van de klasse  M, en de gemiddelde verpakkingsomvang binnen het geheel van de 
terugbetaalde geneesmiddelen.  Maar vanaf  2006 lopen de twee krommen uiteen.  In de klasse M neemt de gemiddelde verpakkingsomvang veel minder 
toe dan binnen het geheel.  We stellen trouwens vast dat de gemiddelde verpakkingsomvang van ontstekingsremmers (NSAID) vrij constant is gebleven 
rond 24 DDD per verpakking, terwijl binnen de middelen met invloed op de botstructuur en -mineralisatie  (M05B) de gemiddelde omvang is gestegen van 
15DDD/NB in 1996 tot 127 DDD/NB in 2015. 

  

   
 
De eerste grafiek van de laatste lijn in dit kader geeft in één beeld de evoluties weer van de 3 parameters (CI – CP – DDD) van de klasse M in haar geheel. 
We zien dat het verbruik gedurende de hele periode toeneemt, en dat de uitgaven groeien tot in 2004.   Daarna blijft de CI vrij stabiel, terwijl de CP fors 
afneemt.  De andere grafieken geven de evolutie weer van het  « gewicht » van de klasse M in het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen.  We zien 
(in het midden) dat in 1996, de klasse M iets meer dan 6% vertegenwoordigde, zowel binnen de CI als binnen de CP, en dat in 2015 dat percentage 
ongeveer 4% bedraagt voor beide parameters,  hoewel hun evoluties verschillend zijn geweest, zoals uit de grafiek blijkt.   De rechtergrafiek geeft de 
evolutie weer van het gewicht van de klasse M binnen het geheel van de terugbetaalde DDD.  Deze evolutie is veel meer « lineair » dan de evolutie van het 
gewicht van de uitgaven, en we zien een vermindering van het aandeel van de klasse M, van 7% in 1996 tot 5% in 2015. 
 

 
 De pertinente deelklassen van de klasse M  

 

   
 
Zoals hierboven al werd geschreven, is de klasse M verdeeld over 3 pertinente deelklassen, de niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische middelen 
(NSAID - M01A), de middelen met invloed op de botstructuur en -mineralisatie (M05B), en de overige geneesmiddelen van de klasse  M (M(*)) waartoe de 
spierrelaxantia (M03) en de jichtmiddelen (M04) behoren.  De grafieken hierboven tonen de evoluties van de CI, de CP en het verbruik, uitgedrukt in DDD, 
van de klasse M onderverdeeld in haar pertinente deelklassen.  Het “coxib” effect is duidelijk zichtbaar, en vermits de coxibs relatief duur zijn binnen de 
NSAID, is hun effect meer merkbaar binnen de uitgaven dan binnen het verbruik.   

 CI : in 1996 waren er quasi uitsluitend uitgaven voor NSAID, terwijl in 2015, de uitgaven voor geneesmiddelen in M05B even groot zijn als die 

voor M01A.  De uitgaven voor de « overige » geneesmiddelen van M, zijn vrij stabiel gebleven over de hele periode. 

 CP : na 2004 zijn de uitgaven van de patiënten steeds maar blijven dalen. 

 DDD :  de toename van het verbruik situeert zich vooral in M05B en in M(*). 

Om ons beter rekenschap te geven van de veranderingen van de verdeling van de klasse M over haar 3 pertinente deelklassen, volgen hier de taarten met 
deze verdeling van de klasse  M bij het begin en het einde van de beschouwde periode. 
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 Evoluties binnen M01A (niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische middelen)  

 

   
 
Het eerste wat opvalt is natuurlijk de « coxib » episode, waarvan de data in de inleiding van deze ZOOM staan.  Het effect op de uitgaven (CI of CP) was 
groter dan op het verbruik (DDD), maar ook daar is het duidelijk zichtbaar.  
 
Naast de coxibs, zijn er ook andere belangrijke deelklassen binnen de NSAID :  

 de azijnzuurderivaten en verwante stoffen (M01AB), waarvan het verbruik 

toeneemt, terwijl de uitgaven gedaald zijn vanaf 2008. Diclofenac (M05AB01) is in 

die groep de belangrijkste molecule :ze vertegenwoordigt op dit ogenblik  ¾ van 

de uitgaven en van het verbruik van  M01AB ;  

 de oxicams (M01AC) waarvan zowel de uitgaven als het verbruik gedaald zijn 

sinds 2001.  In 1996 vertegenwoordigde piroxicam (M01AC01) er ¾ van de uitgaven en van het verbruik.  Dat aandeel is sindsdien gedaald, na 

een verschuiving van het verbruik naar  meloxicam (M01AC06), dat in 1997 in de gegevens verschenen is.  

 de propionzuurderivaten (M01AE) bevatten twee belangrijke moleculen : ibuprofen (M01AE01) en naproxen (M01AE02).  Het aandeel van M01AE 

binnen de  NSAID is groter geworden, en in 2015 is het de grootste klasse binnen de NSAID met 42% van de CI en van de DDD , en 31% van CP.  

Binnen M01AE is ibuprofen de belangrijkste molecule geworden, met ongeveer ¾ van de uitgaven en van het verbruik. 

 
We wijzen er op dat het hier gaat om de ontstekingsremmers (NSAID) die terugbetaald zijn binnen de verplichte verzekering.  De NSAID die worden 
afgeleverd zonder voorschrift zijn dus niet opgenomen in deze gegevens. 

 
 

 Evoluties binnen M05B (middelen met invloed op de botstructuur en -mineralisatie)  

 

+ 37% -16 % +68 % 
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Binnen de middelen met invloed op de botstructuur en -mineralisatie (M05B), onderscheiden we duidelijk drie deelklassen, die na mekaar in de gegevens 
zijn gearriveerd, zoals goed te zien is in de grafieken hierboven.  In 1996 waren er nauwelijks middelen met invloed op de botstructuur en -mineralisatie  
(M05B).  Er was enkel etidroninezuur (M05BA01 – Osteodidronel®) en clodroninezuur (M05BA02 – Bonefos®).  Daarna zijn er geleidelijk andere 
bifosfonaten (M05BA) bijgekomen, en vanaf 2006, zien we ook combinaties bifosfonaten met calcium of colecalciferol (M05BB).  En vanaf 2007 zien we ook 
andere middelen met invloed op de mineralisatie (M05BX).  
 
In de remgeldgrafiek (in het midden), zien we een bijzonder fenomeen optreden in 2003.  De vastgestelde stijging, die ook te merken is in de grafieken van 
de CI (links) en van de DDD  (rechts), stemt overeen met de komst van Fosamax® in weekdosering (alendroninezuur– M05BA04), verpakking van 4x70mg).  
Het jaar daarna verscheen Fosamax® in weekdosering in verpakkingen van 12x70mg, en we stellen een verschuiving vast van het verbruik naar deze grote 
verpakkingen.  Deze verschuiving heeft geen bruusk effect op de evolutie van de CI en van de DDD.  Maar vermits het remgeld voor een grote verpakking 
(voor 12 weken) exact hetzelfde is als voor een kleine verpakking (voor 4 weken), wordt door deze verschuiving,  de CP voor Fosamax in weekdosering met 
twee derde verminderd.  Een verschuiving van kleine naar grote verpakkingen heeft natuurlijk steeds een gelijkaardig effect, maar het is eerder uitzonderlijk 
dat we dit zo duidelijk kunnen zien, omdat de overgang gewoonlijk geleidelijker gebeurt, en het effect dan verdrinkt binnen andere veranderingen en 
evoluties. 

 

 
 Evoluties binnen de andere geneesmiddelen van de klasse M (M(*))  

 

   
 
De overige geneesmiddelen van de klasse M (M(*)) bevatten de spierrelaxantia (M03) en de jichtmiddelen (M04).  De spierrelaxantia zijn weinig talrijk 
binnen de DDD, maar wel relatief duur.  Hun gemiddelde kost per DDD is hoger dan die van de andere geneesmiddelen binnen de klasse.  Baclofen 
(M03BX01) is de belangrijkste molecule binnen de spierrelaxantia. 
 
Het meest gebruikt jichtmiddel is allupurinol (M04AA01).  Maar in 2012 is er een nieuw actief bestanddeel verschenen, febuxostat (M04AA03 – Adenuric®), 
en dat verklaart de verhoging van de CI die we zien in de linkergrafiek.  Daar waar de CI/DDD voor allopurinol 14 eurocent bedraagt, is de CI/DDD van 
febuxostat gelijk aan 90 eurocent. 
 

 
 Besluiten 

 
 Het verbruik van geneesmiddelen uit de klasse M is de voorbije 20 jaar toegenomen, maar minder dan binnen het geheel van de terugbetaalde 

geneesmiddelen, en dat geldt vooral in het tweede deel van de geanalyseerde periode.   

 In 1996 vormden de ontstekingsremmers (NSAID) de enige belangrijke klasse binnen M.  Sindsdien is de klasse van de middelen met invloed op 

de botstructuur en -mineralisatie (M05B) veel uitgebreider geworden, en is haar aandeel vergroot, vooral dan binnen de uitgaven. 

 De « coxib » episode heeft een invloed op de evolutie van de parameters van de hele klasse M. 

 En zoals altijd, stellen we ook hier vast dat de nieuwste geneesmiddelen ook de duurste zijn. 
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