
– 1 –  

 
IFEB vzw – Archimedesstraat 11 – 1000 Brussel – info@ifeb.be – www.ifeb.be – Tel +32 2 285 42 26  - januari 2017 

«IPhEB-Monthly» Data oktober 2016 (publicatie januari 2017) 
 

Verantwoordelijke uitgever: Luc Vansnick, Archimedesstraat 11 – 1000 Brussel 
 

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. 

 
In de tabel die volgt zijn de gegevens tot en met oktober 2016 verwerkt.  De schattingen voor 2016 zijn gemaakt op basis van het 
historisch gemiddelde van de eerste tien maanden in het jaartotaal. 
 

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    4.759,548 6,605 5,9%   

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

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

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

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

2015 2.644,906 471,818 3.083,991 106,921 45,183 5.246,121 9,788 8,5% 1,722 3,8% 

2016 2.638,470 456,886 3.049,161 103,598 216,253 5.271,443 9,034 8,7% 9,916 4,6% 

2016/2015 -0,24% -3,16% -1,13% -3,11% 378,61% 0,48% -7,70% -4,63% 476,02% 19,99% 

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

201511 214,341 38,195 248,976 8,516 11,809 420,623 0,782 8,4% 0,429 3,4% 

201512 242,068 41,968 280,456 9,454 13,021 476,457 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% 

201604 218,031 37,640 252,159 8,544 16,254 440,934 0,731 9,1% 0,663 4,3% 

201605 219,097 37,798 253,249 8,562 18,065 445,610 0,725 9,0% 0,686 3,9% 

201606 231,464 39,301 267,006 8,932 18,469 464,177 0,755 9,0% 0,937 5,6% 

201607 206,892 34,659 237,926 7,853 20,084 412,689 0,649 8,8% 0,846 4,5% 

201608 210,876 35,270 242,573 7,931 19,575 422,633 0,639 8,6% 0,803 4,4% 

201609 223,734 38,556 258,351 8,623 19,756 442,948 0,690 8,7% 0,852 4,6% 

201610 234,797 44,392 274,039 9,670 21,704 460,689 0,749 14,2% 0,823 4,0% 

 
Deze tabel bevat de informatie met betrekking tot de aflevering van terugbetaalde geneesmiddelen, waarbij de aantallen zijn 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. 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 – HIV – 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 

 

Deze tabel houdt 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 verschoven de bedragen van de 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 
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Als we kijken naar de grafieken met de veranderingen van de 12 voorbije maanden (november 2015 – oktober 2016), ten opzichte van de 
12 maanden daarvoor (november 2014 – oktober 2015), dan stellen we vast dat  

 de dalingen en de stijgingen van de CI (cost insurance) elkaar globaal gezien compenseren ; 

 de dalingen van de CP (cost patient) veel groter zijn dan de stijgingen ; 

 het aantal verpakkingen in bijna alle therapeutische hoofdklassen is gedaald, maar dat we daarbij rekening moeten houden met het feit dat 

een deel van het verbruik nu wordt getarifeerd per eenheid (geneesmiddelen in oraal vaste vorm voor patiënten in rusthuizen of in rust- en 

verzorgingstehuizen) ; 

 het verbruik is toegenomen in bijna alle klassen. 

De belangrijkste veranderingen in de therapeutische hoofdklassen kunnen als volgt worden samengevat. 
 De toename van de CI in de klasse A situeert zich vooral in de deelklasse A10 van de antidiabetica (+ € 9 mio, +5,3%, zie ook ZOOM van de 

vorige maand), terwijl de toename van het verbruik verdeeld is over de deelklasse A10 (+ 7,8 mio DDD, +2,8%) en over de deelklasse A02 van 

de maagzuurremmers (+ 20 mio DDD, +5%), waar ze het grootst is. 

 De stijgingen in de klasse B situeren zich nog altijd vooral in de deelklasse van de nieuwe orale anticoagulantia (B01AE – B01AF), waar de CI 

nog toenam met € 25 mio (+30%). 

 In de klasse C zijn er grote dalingen van de uitgaven voor antihypertensiva (C07 – C08 – C09), zowel van de RIZIV-uitgaven (- € 12,4 mio, -

4,5%) als van de uitgaven van de patiënten (- € 3,2 mio, -4,1%), maar er is tevens een toename van het verbruik, in het bijzonder het verbruik 

van hypolipemiërende middelen (C10, + 12,6 mio DDD, +2,3%). 

 In de klasse J, zien we overal dalingen, behalve voor de RIZIV-uitgaven, die vooral sterk zijn toegenomen in de deelklasse J06 van de antivirale 

middelen (+ € 16,7 mio, +15%), terwijl het verbruik, in het bijzonder dat van antibiotica, is gedaald (J01, - 6,5 mio DDD, -5,4%). 

 De blijvende toename van alle parameters in de klasse L situeert zich hoofdzakelijk binnen de deelklasse L04 van de immunosuppressiva, 

zoals meer in detail zal blijken in de analyse die volgt in de ZOOM, die deze keer is gewijd aan de klasse L. 

 In de klasse N dalen de uitgaven, vooral in de deelklasse N06 die naast de antidepressiva ook de geneesmiddelen voor de behandeling van de 

ziekte van Alzheimer bevat (- € 22 mio, -18%), terwijl het verbruik in een aantal deelklassen sterk toenam, in het bijzonder in de klasse N02 

van de analgetica (+ 5 mio DDD, +6%), in de klasse N03 van de anti-epileptica (+ 5,7 mio DDD, +11%) die ook pregabaline (N03AX16) bevat, en 

in de klasse N06 (+ 8,4 mio DDD, +2,5%). 

 In de klasse R zien we, zoals in de klassen C en N, een daling van de uitgaven en een stijging van het verbruik. 

De invoering van de tarifering per eenheid van geneesmiddelen in oraal vaste vorm voor patiënten in rusthuizen of in rust- en 
verzorgingstehuizen heeft geleid tot veranderingen die echter op dit ogenblik nog moeilijk te evalueren zijn.  Deze tarifering per eenheid 
werd immers ingevoerd in april 2015 (2015D), dus midden in de periode van 12 maanden (november 2014 – oktober 2015) waarmee de 
voorbije 12 maanden worden vergeleken, zodat de vergelijkingsbasis op dit ogenblik niet echt ter zake is. 
  

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 
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ZOOM op de klasse L 
De vorige ZOOM op de klasse L dateert van april 2014.  Hij werd toen gemaakt op basis van de gegevens tot en met januari 2014 en 
richtte zich op de veranderingen tijdens de 12 meest recente maanden.  Hier is de blik ruimer en bestrijkt hij de jaardata vanaf 1996.  De 

data van het lopend jaar (2016) zijn het resultaat van een extrapolatie op basis van de beschikbare gegevens.  

 

  

 

De klasse L evolueerde anders dan het geheel van de 
terugbetaalde geneesmiddelen.  Tijdens de periode 1996-2016, 
zijn de RIZIV-uitgaven voor het geheel iets meer dan 
verdubbeld, en nam het aantal DDD met dezelfde factor toe, 
waaruit we dus kunnen afleiden dat de CI per DDD van 2016 
quasi gelijk is aan die van 1996 !  In 2016 komt het RIZIV 
gemiddeld ongeveer € 0,50 tussen in de kost van een DDD, net 
als in 1996.  Maar tijdens deze periode 1996-2016, groeiden de 
RIZIV-uitgaven voor geneesmiddelen van de klasse L met een 
factor 6,5, terwijl het verbruik met een factor 2,7 toenam. Dat is 
meer dan de groei van het verbruik binnen het geheel van de 
terugbetaalde geneesmiddelen, maar veel minder dan de 
toename van de corresponderende uitgaven.  Preciseren we nog 
dat de WHO aan een vrij groot aantal geneesmiddelen van de 
klasse L, kent geen DDD toekent, en dat we in die gevallen een 
“Belgische” DDD gebruiken, die gebaseerd is op de bijsluiter. 
 

Grafieken 1-2-3 : Jaarlijkse evolutie (1996-2016) van de RIZIV-uitgaven (CI – cost insurance – Grafiek 1), van het verbruik uitgedrukt in DDD 
(Grafiek 2) en van de gemiddelde CI per DDD voor de geneesmiddelen van de klasse L (geel), en voor het geheel van de terugbetaalde 
geneesmiddelen (grijs) 

 
Op ATC(2)-niveau wordt de klasse L onderverdeeld in 4 deelklassen.  De eerste twee (L01 et L02) 
bevatten de antitumorale middelen.  Een groot aantal van deze antitumorale middelen wordt echter 
niet afgeleverd in de publieke officina’s. De jongste jaren zien we inderdaad grote veranderingen 
binnen de antitumorale middelen, met in het bijzonder de ontwikkeling van de zogenaamde 
 

  
Grafieken 4-5 : Jaarlijkse evolutie (1996-2016) van de RIZIV-uitgaven (CI – cost insurance – Grafiek 4) en van het verbruik, uitgedrukt in DDD 
(Grafiek 5) voor het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen van de klasse L (gele lijn), verdeeld over haar ATC(2)-deelklassen (staafjes) 

L01 CYTOSTATICA 

L02 ENDOCRIENE THERAPIE 

L03 IMMUNOSTIMULANTIA 

L04 IMMUNOSUPPRESSIVA 
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 “targeted therapies”: monoclonale antilichamen, cytokines en 
proteïnekinase-inhibitoren.  Gebaseerd op de toegenomen 
kennis van de verscheidene kankertypes, zijn deze middelen 
specifiek gericht tegen de mutaties die leiden tot maligne 
transformatie.  Maar deze behandelingen worden meestal in 
hospitaalmilieu toegediend, en dus komen de desbetreffende 
gegevens niet voor in de Ifstat-database van het IFEB. 

De twee andere klassen (L03 et L04) bevatten de 
immunomodulatoren, de immunostimulantia en de 
immunosuppressiva.  In het bijzonder bevatten ze de 
immunosuppressiva die worden gebruikt bij transplantaties en 
middelen bij chronische immuungemedieerde aandoeningen 
(zowel immunostimulantia als immunosuppressiva). 

De Grafieken 4 en 5 geven de jaarlijkse evolutie weer van de 
uitgaven (CI) en van het verbruik (DDD) volgens de ATC(2)-
deelklassen.  Een eerste oogopslag leert dat er grote 
veranderingen geweest zijn.  In het bijzonder noteren we  

 de groei van de klasse L04, vooral dan de uitgaven, wat ook 

opvalt telkens we op de bladzijde 2 de veranderingen onderzoeken 

binnen de therapeutische hoofdklassen ; 

 de zeer zichtbare stijging van de CI van de klasse L01 in 2003, 

die samenvalt met het verschijnen van imatinib (L01XE01 – Glivec®), 

een proteïnekinase-inhibitor in orale vorm (zie verder) ; 

 het belang van L02 in het verbruik ; 

De taarten hiernaast laten nog duidelijker de veranderingen 
zien in het landschap van de klasse L.  Ze tonen de wijzigingen 
in de verdeling van de kosten (CI – links) en het verbruik 
(DDD – rechts).  

Zo zien we dat de klassen L02 en L04 het belangrijkst zijn in 
het verbruik, maar dat het aandeel van L02 verkleind is, van 
75% in 1996 tot 45% op dit ogenblik, terwijl dat van L04 
groeide van 16% in 1996 tot 47% nu.  Op dit ogenblik is de 
klasse L04 de klasse met het grootste aandeel in het verbruik, 
maar met 74% van de CI, is haar aandeel in de kosten nog 
veel groter.   De klasse L02 is duidelijker veel goedkoper : de 
45% die ze vertegenwoordigt in het verbruik, stemmen 
overeen met slechts 9% van de RIZIV-uitgaven. 

Het aandeel van de geneesmiddelen van L01 in het verbruik is 
geleidelijk verkleind, maar de evolutie van haar aandeel in de 
uitgaven is veel grilliger. 

In de loop van de voorbije 20 jaar, werd het aandeel van de 
klasse L03 eerst geleidelijk groter, om daarna weer minder 
belangrijk te worden in het geheel van de klasse L, zowel in 
het verbruik als in de uitgaven. 

Om deze veranderingen beter te begrijpen, zullen we, in de 
volgende bladzijden, iets meer in detail kijken naar de 
verschillende deelklassen. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
Grafiek 6 : Evolutie (1996-2016) per schijf van 5 jaar van de uitgaven (CI – 
cost insurance – links ) en het verbruik (DDD – rechts) van de klasse L volgens 
de ATC(2)-deelklassen 

+87% +28% 

+94% +33% 

+60% +38% 

+11% +16% 
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L01 cytostatica 

Op ATC(3)-niveau bevat de klasse L01 van de cytostatica 5 deelklassen 
waarvan er geneesmiddelen zijn afgeleverd in de publieke officina’s  in de 
periode 1996-2016.  

 De klasse L01A is niet zo belangrijk in de uitgaven, maar relatief 
belangrijker in het verbruik (Grafieken 7 en 8), dat echter wel 
afneemt gedurende de ganse periode.  Het belangrijkste bestanddeel 
in het verbruik is cyclofosfamide (L01AA01 – Leukeran®) dat flink duurder is geworden in mei 2014.  De verhoogde uitgaven in 2002-
2006 stemmen overeen met de aanwezigheid, in die periode, van temozolomide (L01AX03 – Temodal®).  

 De klasse L01B is quasi uitsluitend beperkt tot methotrexaat in parenterale vorm (L01BA01). 

 De klasse L01C komt quasi niet voor in de publieke officina’s. 

 De klasse L01D is niet erg belangrijk en het verbruik van cytotoxische antibiotica en aanverwanten neemt af.  De meest voorkomende 
substanties van deze klasse zijn EPIRUBICINE (L01DB03), bleomycine (L01DC01) en mitomycine (L01DC02). 

 De grootste verandering binnen de klasse L01 zien we binnen de deelklasse L01X van de « overige » cytostatica.  In 1996 troffen we daar 
al hydroxycarbamide (L01XX05 – Hydrea®) aan, waarvan het verbruik trouwens nog steeds toeneemt, alsook estramustine (L01XX11 – 
Estracyt®) waarvan het verbruik gedurende de ganse periode geleidelijk afnam.  In 2002 verscheen de eerste proteinekinase-inhibitor, 
imatinib (L01XE01 – Glivec®), veel doeltreffender, maar ook veel duurder dan de andere geneesmiddelen in deze klasse.  Het verbruik in 
de klasse L01X bleef stabiel, maar de uitgaven zijn enorm gestegen. 

 

L02 endocriene therapie 

De klasse L02 is opgesplitst in twee ATC(3)-deelklassen.   
 
 

 In de deelklasse L02A van de hormonen en aanverwante middelen is het verbruik (Grafiek 10) tot in 2010 gestegen, en daalt het sindsdien.   

De uitgaven (Grafiek 9) zijn in 2003 beginnen te dalen.  In deze deelklasse vinden we hoofdzakelijk 3 gonadoraline-analogen terug : 

leuproreline (L02AE02 – Lucrin®), gosereline (L02AE03 (Zoladex®) en triptoreline (L02AE04 – Decapeptyl®).  

 In de deelklasse van de anti-hormonen en aanverwante middelen blijft het verbruik toenemen.  Het belangrijkste geneesmiddel in deze klasse 

is het anti-oestrogeen tamoxifen (L02BA01), dat 90% van de DDD van L02 vertegenwoordigde in 1996, en vandaag nog steeds 45% van de 

DDD voor 13% van de CI.  Andere belangrijke substanties van deze klasse zijn : het anti-androgeen bicalutamide (L02BB03 – Casodex®), en de 

aromatase-inhibitoren anastrozol (L02BG03 – Arimidex®) en letrozol (L02BG04 – Femara®).   Het verbruik van letrozol neemt al sinds enige 

tijd toe en letrozol vertegenwoordigt nu 24% van de DDD van L02B voor 26% van CI. We zien dat de uitgaven voor L02B sinds 2008 fors 

gedaald zijn, na de komst van grote verpakkingen voor Arimidex® en Femara® en daarna de generieken van anastrozol en letrozole.   

 
 
 

L01A ALKYLERENDE MIDDELEN 

L01B ANTIMETABOLIETEN 

L01C ALKALOIDEN EN OVERIGE NATUURLIJKE PRODUCTEN 

L01D CYTOTOXISCHE ANTIBIOTICA EN AANVERWANTEN 

L01X OVERIGE CYTOSTATICA 

  
Grafieken 7-8 : Jaarlijkse evolutie (1996-2016) van de RIZIV-uitgaven (CI – cost insurance – Grafiek 7) en van het verbruik, uitgedrukt in DDD, 
(Grafiek 8) voor het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen van de klasse L01 (turquoise lijn), verdeeld over haar ATC(3)-deelklassen (staafjes) 

L02A HORMONEN EN AANVERWANTE MIDDELEN 

L02B ANTIHORMONEN EN AANVERWANTE MIDDELEN 
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Grafieken 9-10 :  Jaarlijkse evolutie (1996-2016) van de RIZIV-uitgaven (CI – cost insurance – Grafiek 7) en van het verbruik, uitgedrukt in DDD, 
(Grafiek 8) voor het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen van de klasse L02 (blauwe lijn), verdeeld over haar ATC(3)-deelklassen (staafjes) 

 
 

L03 immunostimulantia 

 
L03AA KOLONIESTIMULERENDE FACTOREN (BLOEDGROEIFACTOREN) 

L03AB INTERFERONEN 

L03AC INTERLEUKINES 

L03AX OVERIGE IMMUNOSTIMULANTIA 

De immunostimulantia van L03 (=L03A), afgeleverd in de 
publieke officina’s zijn verdeeld over de 4 ATC(4)-deelklassen in 
het tabelletje hiernaast.  
 

 De belangrijkste klasse is die van de interferonen (L03AC).   
De interferonen β-1a en β-1b verminderen de frequentie en de ernst van de opstoten bij sommige patiënten met "recidiverende en 

herstellende multiple sclerose".  Interferonen worden ook gebruikt bij de behandeling van hepatitis B, van hepatitis C en van 

kwaadaardige aandoeningen.   Het verschijnen van een nieuwe generatie antivirale middelen die rechtstreeks specifieke eiwitten van het 

HCV inhiberen  (IPhEB Monthly van juli 2015), die langs orale weg  worden toegediend en niet noodzakelijk meer met interferonen moeten 

worden geassocieerd, verklaart wellicht een deel van de daling van het interferonenverbruik van de voorbije jaren.  En voor multiple 

sclerose zijn er eveneens nieuwe behandelingen, wat ook kan leiden tot een verminderd interferonenverbruik.  In het bijzonder vermelden 

we de volgende selectieve immunosuppressiva (L04AA – cf. infra) : natalisumab (L04AA23 – Tysabri®), fingolimod (L04AA27 – Gilenya®) en 

teriflumonide (L04AA31 – (Aubagio®), waarvan enkel de laatste wordt afgeleverd in publieke officina’s. 

 De koloniestimulerende factoren (bloedgroeifactoren) (L03AA) en de interleukines (L03AC) komen quasi niet voor in de publieke officina’s. 

 De andere immunostimulantia (L03AX) zijn beperkt tot glatiramer acetaat (L03AX13 – Copaxone®) voor de behandeling van multiple 

sclerose. 

  
Grafieken 11-12 :  Jaarlijkse evolutie (1996-2016) van de RIZIV-uitgaven (CI – cost insurance – Grafiek 7) en van het verbruik, uitgedrukt in DDD, 
(Grafiek 8) voor het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen van de klasse L03 (donkerblauwe lijn), verdeeld over haar ATC(3)-deelklassen 
(staafjes) 
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L04 immunosuppressiva 

 
In 1996 vertegenwoordigden de immunosuppressiva (L04 = L04A) 16% 
van de DDD en 23% van de RIZIV-uitgaven binnen de klasse L.  En in 
2016 gaat het om 46% van het verbruik en 74% van de uitgaven die 
stegen van € 15 mio in 1996 tot € 311 mio in 2016.  Op ATC(4)-niveau 
zijn de immunosuppressiva verdeeld over 5 klassen (cf. hiernaast).  Op de 
grafieken hieronder (Grafieken 13-14) zien we dat deze explosie van de 
uitgaven zich voorgedaan heeft in de deelklasse anti-TNF- (L04AB), 

waarvan de eerste, etanercept (L04AB01 – Enbrel®), in de publieke officina’s verscheen in 2002.  In 1996 was L04 in de gegevens enkel 
vertegenwoordigd door cyclosporine (L04AD01), een calcineurineremmer (L04AD), en twee « overige » immunosuppressiva (L04AX), 
azathioprine (L04AX01) en methotrexaat (L04AX03). In 1998 verschijnen de selectieve immunosuppressiva (L04AA01) met mycofenolzuur 
(L04AA06), dat gebruikt wordt bij transplantaties.  Na het verschijnen in 2002 van de eerste anti-TNF-zien we in 2010 nog een nieuwe 

klasse verschijnen, de interleukineremmers (L04AC), met nieuwe geneesmiddelen voor chronische immuungemedieerde aandoeningen.  
  

 
 De klasse L04AA van de selectieve immunosuppressiva bevat zowel immunosuppressiva bij transplantaties  (mycofenolzuur (L04AA06), 

sirolimus (L04AA10) en everolimus (L04AA18), als geneesmiddelen voor chronische immuungemedieerde aandoeningen, zoals teriflunomide 

(L04AA31 – Aubagio®) voor de behandeling van multiple sclerose.  In de gegevens van 1996 komt deze klasse niet voor. Mycofenolzuur is 

verschenen in 1998 en geleidelijk aan zijn de andere substanties erbij gekomen.  Dit jaar (2016) nog verscheen apremilast (L04AA32 – 

Otezla®).  

 Zoals we hierboven al opmerkten, is het de klasse L04AB van de anti-TNF- die de uitgaven voor de klasse L heeft doen “exploderen”.  Na het 

verschijnen van etanercept in 2002, was er dat van adalimumab (L04AB04 – Humira®) in 2004, en in 2010 waren er die van certolizumab 

pegol (L04AB05 – Cimzia®) en van golimumab (L04AB06 – Simponi®).  Adalimumab is op dit ogenblik de meest gebruikte substantie (3,4 mio 

DDD in 2016), die genereert ook de grootste uitgaven (€ 128 mio CI).   Vermelden we dat op 1 januari 2017 een biosimilar van etanercept 

verschijnt in de apotheken. 

 De klasse L04AC van de interleukines is de meest recente klasse binnen de immunosuppressiva.  Ze bevat nieuwe geneesmiddelen voor 

chronische immuungemedieerde aandoeningen en is aanwezig in de gegevens vanaf 2010 met het bestanddeel ustekinumab (L04AC05 – 

Stelara®) waarvoor het RIZIV in 2016 meer dan € 20 mio uitgaf, voor 700.000 DDD.   

 De klasse L04AD van de calcineurine-inhibitoren bevat immunosuppressiva bij transplantaties, ciclosporine (L04AD01) en tacrolimus 

(L04AD02).  Ciclosporine was reeds in de gegevens aanwezig in 1996, en tacrolimus verscheen in 1998. 

 De klasse L04AX van de « overige » immunosuppressiva is de grootste klasse qua verbruik, maar ze is nauwelijks zichtbaar in de grafiek van de 

uitgaven (Grafiek 13). Deze klasse bevat azathioprine (L04AX01), een immunosuppresivum gebruikt bij transplantaties, thalidomide (L04AX02) 

dat sinds vorig jaar (2016) opnieuw beschikbaar is in België als farmaceutische specialiteit, en methotrexaat voor orale toediening (L04AX03).  

Het gebruik van oraal toegediend methotrexaat steeg van 0,9 mio DDD in 1996 tot 8,3 mio DDD in 2016, en de corresponderende uitgaven 

van € 180.000 tot € 1,6 mio. 

 
We zien dat de klasse van de immunosuppressiva in volle expansie is en dat er nieuwe behandelingen blijven komen voor chronische 
immuungemedieerde aandoeningen.   
 
Hierna volgt voor de volledigheid nog een tabel met alle actieve bestanddelen van de klasse L die in de Ifstat-gegevens voorkomen. 
 

  

L04AA SELECTIEVE IMMUNOSUPPRESSIVA 

L04AB TUMORNECROSEFACTOR-ALFA (TNF-ALFA) REMMERS 

L04AC INTERLEUKINEREMMERS 

L04AD CALCINEURINEREMMERS 

L04AX OVERIGE IMMUNOSUPPRESSIVA 

  
Grafieken 13-14 :  Jaarlijkse evolutie (1996-2016) van de RIZIV-uitgaven (CI – cost insurance – Grafiek 7) en van het verbruik, uitgedrukt in DDD, 
(Grafiek 8) voor het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen van de klasse L04 (lila lijn), verdeeld over haar ATC(3)-deelklassen (staafjes) 
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L01 CYTOSTATICA 
L01A ALKYLERENDE MIDDELEN 
L01AA STIKSTOFMOSTERDDERIVATEN 
L01AA01 CYCLOFOSFAMIDE 
L01AA02 CHLOORAMBUCIL 
L01AA03 MELFALAN 
L01AB ALKYLSULFONZUURDERIVATEN 
L01AB01 BUSULFAN 
L01AC ETHYLEENIMINEN 
L01AC01 THIOTEPA 
L01AD NITROSO-UREUMDERIVATEN 
L01AD01 CARMUSTINE 
L01AX OVERIGE ALKYLERENDE MIDDELEN 
L01AX03 TEMOZOLOMIDE 
L01AX04 DACARBAZINE 
L01B ANTIMETABOLIETEN 
L01BA FOLIUMZUURANALOGEN 
L01BA01 METHOTREXAAT 
L01BA03 RALTITREXED 
L01BB PURINEDERIVATEN 
L01BB02 MERCAPTOPURINE 
L01BB03 TIOGUANINE 
L01BB05 FLUDARABINE 
L01BC PYRIMIDINEDERIVATEN 
L01BC01 CYTARABINE 
L01BC02 FLUOROURACIL 
L01BC06 CAPECITABINE 
L01BC53 TEGAFUR, COMBINATIEPREPARATEN 
L01C ALKALOIDEN EN OVERIGE NATUURLIJKE PRODUCTEN 
L01CA VINCA ALKALOIDEN EN DERIVATEN 
L01CA01 VINBLASTINE 
L01CA02 VINCRISTINE 
L01CA03 VINDESINE 
L01CB PODOFYLLOTOXINEDERIVATEN 
L01CB01 ETOPOSIDE 
L01CB02 TENIPOSIDE 
L01CD TAXANEN 
L01CD01 PACLITAXEL 
L01CD02 DOCETAXEL 
L01D CYTOTOXISCHE ANTIBIOTICA EN AANVERWANTEN 
L01DA ACTINOMYCINEN 
L01DA01 DACTINOMYCINE 
L01DB ANTHRACYCLINEN EN AANVERWANTEN 
L01DB01 DOXORUBICINE 
L01DB02 DAUNORUBICINE 
L01DB03 EPIRUBICINE 
L01DB06 IDARUBICINE 
L01DB07 MITOXANTRON 
L01DC OVERIGE CYTOTOXISCHE ANTIBIOTICA 
L01DC01 BLEOMYCINE 
L01DC03 MITOMYCINE 
L01X OVERIGE CYTOSTATICA 
L01XA PLATINAVERBINDINGEN 
L01XA02 CARBOPLATINE 
L01XB METHYLHYDRAZINEN 
L01XB01 PROCARBAZINE 
L01XD SENSITIZERS AANGEWEND BIJ FOTODYNAMISCHE THERAPIE / RADIOTHERAPIE 
L01XD04 AMINOLEVULINEZUUR 
L01XE PROTEINEKINASEREMMERS 
L01XE01 IMATINIB 
L01XX OVERIGE CYTOSTATICA 
L01XX02 ASPARAGINASE 
L01XX05 HYDROXYCARBAMIDE 
L01XX11 ESTRAMUSTINE 
L01XX14 TRETINOINE 
L01XX25 BEXAROTEEN 

L02 ENDOCRIENE THERAPIE 
L02A HORMONEN EN AANVERWANTE MIDDELEN 
L02AA OESTROGENEN 
L02AA02 POLYESTRADIOLFOSFAAT 
L02AA04 FOSFESTROL 
L02AB PROGESTAGENEN 
L02AB01 MEGESTROL 
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L02AB02 MEDROXYPROGESTERON 
L02AB03 GESTONORON 
L02AE GONADORELINE-ANALOGEN 
L02AE01 BUSERELINE 
L02AE02 LEUPRORELINE 
L02AE03 GOSERELINE 
L02AE04 TRIPTORELINE 
L02AE05 HISTRELINE 
L02AX OVERIGE HORMONEN 
L02B ANTIHORMONEN EN AANVERWANTE MIDDELEN 
L02BA ANTI-OESTROGENEN 
L02BA01 TAMOXIFEN 
L02BA02 TOREMIFEN 
L02BA03 FULVESTRANT 
L02BB ANTI-ANDROGENEN 
L02BB01 FLUTAMIDE 
L02BB03 BICALUTAMIDE 
L02BG AROMATASE-INHIBITOREN 
L02BG01 AMINOGLUTETHIMIDE 
L02BG03 ANASTROZOL 
L02BG04 LETROZOL 
L02BG06 EXEMESTAAN 
L02BX OVERIGE ANTIHORMONEN EN AANVERWANTE MIDDELEN 
L02BX02 DEGARELIX 

L03 IMMUNOSTIMULANTIA 
L03A IMMUNOSTIMULANTIA 
L03AA KOLONIESTIMULERENDE FACTOREN (BLOEDGROEIFACTOREN) 
L03AA02 FILGRASTIM (G-CSF) 
L03AA03 MOLGRAMOSTIM 
L03AA10 LENOGRASTIM 
L03AA13 PEGFILGRASTIM 
L03AB INTERFERONEN 
L03AB03 INTERFERON GAMMA 
L03AB04 INTERFERON ALFA-2A 
L03AB05 INTERFERON ALFA-2B 
L03AB07 INTERFERON BETA-1A 
L03AB08 INTERFERON BETA-1B 
L03AB09 INTERFERON ALFACON-1 
L03AB10 PEGINTERFERON ALFA-2B 
L03AB11 PEGINTERFERON ALFA-2A 
L03AB13 PEGINTERFERON BETA-1A 
L03AC INTERLEUKINES 
L03AC01 ALDESLEUKINE 
L03AX OVERIGE IMMUNOSTIMULANTIA 
L03AX03 BCG VACCIN 
L03AX13 GLATIRAMER ACETAAT 

L04 IMMUNOSUPPRESSIVA 
L04A IMMUNOSUPPRESSIVA 
L04AA SELECTIEVE IMMUNOSUPPRESSIVA 
L04AA06 MYCOFENOLZUUR 
L04AA10 SIROLIMUS 
L04AA13 LEFLUNOMIDE 
L04AA18 EVEROLIMUS 
L04AA24 ABATACEPT 
L04AA31 TERIFLUNOMIDE 
L04AA32 APREMILAST 
L04AB TUMORNECROSEFACTOR-ALFA (TNF-ALFA) REMMERS 
L04AB01 ETANERCEPT 
L04AB04 ADALIMUMAB 
L04AB05 CERTOLIZUMAB PEGOL 
L04AB06 GOLIMUMAB 
L04AC INTERLEUKINEREMMERS 
L04AC05 USTEKINUMAB 
L04AC07 TOCILIZUMAB 
L04AC10 SECUKINUMAB 
L04AD CALCINEURINEREMMERS 
L04AD01 CICLOSPORINE 
L04AD02 TACROLIMUS 
L04AX OVERIGE IMMUNOSUPPRESSIVA 
L04AX01 AZATHIOPRINE 
L04AX02 THALIDOMIDE 
L04AX03 METHOTREXAAT (ORAAL) 
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