
«IPhEB-Monthly» Data juli 2016 (publicatie oktober 2016) 
 

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 IFSTAT-databank 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 IFSTAT-databank).  In de 
tabellen hieronder staan enkel de gegevens voor terugbetaalde geneesmiddelen. 

 
In de tabellen die volgen zijn de gegevens tot en met juli 2016 verwerkt.  De schattingen voor 2016 zijn gemaakt op basis van het 
historisch gemiddelde van de eerste zeven maanden in de jaartotalen. 
 

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 2.616,139 453,180 3.023,035 103,484 204,302 5.253,480 9,421 9,1% 9,994 4,8% 

2016/2015 -1,09% -3,95% -1,98% -3,21% 352,16% 0,14% -3,75% 7,21% 300,00% 15,77% 

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

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 11,809 420,623 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% 

 
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.  
 
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 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. 

 
 

http://www.ifeb.be/


Verdeling over de ATC-hoofdklassen 
 

 

  

 

 

 
 
Deze taarten tonen, voor het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen afgeleverd in de publieke officina’s, de verdeling van de 
belangrijkste grootheden (de tussenkomst van de verplichte verzekering in de prijs van de geneesmiddelen (CI – cost insurance), het 
remgeld (CP – cost patient) en het verbruik, uitgedrukt in DDD) over de therapeutische hoofdklassen, gedurende de 12 voorbije maanden 
(augustus 2015 – juli 2016).  Er zijn twee volume-taarten : bovenaan de verdeling van het aantal afgeleverde verpakkingen (NB), en 
eronder een taart met de verdeling van de eenheden in oraal-vaste vorm, afgeleverd aan rusthuispatiënten.  In elk van de taarten, zien we 
de TOP5 van de klassen voor de betrokken parameter, en daarnaast een spie « other » voor het geheel van de 9 andere klassen. 
 
De waarden en de percentages in de pijlen geven de veranderingen weer ten opzichte van de vorige 12 maanden (augustus 2014 – juli 
2015).  Zo zien we dat het verbruik (gemeten in DDD) blijft stijgen, ook al wordt de groeivoet wat kleiner. De totale uitgaven voor 
terugbetaalde geneesmiddelen zijn daarentegen gedaald tijdens de voorbije 12 maanden, met – zoals dat al sinds enige tijd het geval is – 

een aanzienlijke daling van de remgeldmassa (CP) en een veel lichtere daling van de uitgaven van de verplichte verzekering (CI).     
 

 

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 

-2,75 mio 

-0,1 %  
+50 mio 
+1,0% 

-13 mio 
-2,7% 



ZOOM op de antipsychotica (N05A) 
 
De antipsychotica zijn de geneesmiddelen van de ATC- klasse N05A.  De ZOOM van de IPhEB Monthly van april 2012 (met de gegevens tot en met januari 
2012) was ook gewijd aan de antipsychotica .  Op dat ogenblik zagen we binnen deze klasse een pijlsnelle groei van de RIZIV-uitgaven.  Hoe zijn de dingen 
sindsdien geëvolueerd ? Om te kunnen vergelijken, volgt deze ZOOM hetzelfde stramien als die van 2012.   
 
Om te beginnen laten we zien hoe de antipsychotica zich situeren binnen het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen afgeleverd in de publieke 
officina’s, met betrekking tot het verbruik (uitgedrukt in aantal DDD) en tot de uitgaven van de verplichte verzekering (cost insurance - CI). 
 

  
Grafiek 1 : index van de RIZIV-uitgaven (CI) van 1996 ( :=100) tot 2016, 
voor de antipsychotica (N05A – geel), de andere geneesmiddelen voor het 
centraal zenuwstelsel (N\N05 – groen) en de overige terugbetaalde 
geneesmiddelen (allATC\N05A – grijs)  

Grafiek 3 : evolutie van de RIZIV-uitgaven (CI) voor terugbetaalde 
geneesmiddelen van 1996 tot 2016 (ijk op de rechteras), met de verdeling 
(ijk op de linkeras) over de antipsychotica (N05A – geel), de andere 
geneesmiddelen voor het centraal zenuwstelsel (N\N05 – groen) en de 
overige terugbetaalde geneesmiddelen (allATC\N – grijs) 

 

  
Grafiek 2 : index van het verbruik (gemeten in DDD) van 1996 ( :=100) 
tot 2016, voor de antipsychotica (N05A – geel), de andere geneesmiddelen 
voor het centraal zenuwstelsel (N\N05 – groen) en de overige 
terugbetaalde geneesmiddelen (allATC\N05A – grijs) 

Grafiek 4 : evolutie van het verbruik (gemeten in DDD) van terugbetaalde 
geneesmiddelen van 1996 tot 2016 (ijk op de rechteras), met de verdeling 
(ijk op de linkeras) over de antipsychotica (N05A – geel), de andere 
geneesmiddelen voor het centraal zenuwstelsel (N\N05 – groen) en de 
overige terugbetaalde geneesmiddelen (allATC\N – grijs) 

 
De linkergrafieken hierboven zijn indexen die de groei weergeven vanaf het jaar 1996.  Zowel het globale verbruik (Grafiek 2 – grijs – allATC\N05A) van 
terugbetaalde geneesmiddelen (zonder de antipsychotica), als het verbruik van antipsychotica (Grafiek 2 – geel – N05A) of het verbruik van andere 
terugbetaalde geneesmiddelen voor het centraal zenuwstelsel (Grafiek 2 – groen – N\N05A) namen tijdens de voorgestelde periode toe.  De gemiddelde 
jaarlijkse groeivoeten bedragen 3,9% voor allATC\N05A, 4,2% voor N05A en 4,8% voor N\N05A.  Het verbruik van antipsychotica nam dus meer toe dan 
dat van andere terugbetaalde geneesmiddelen, maar minder dan dat van andere geneesmiddelen voor het centraal zenuwstelsel, waar we ondermeer de 
analgetica en de antidepressiva terugvinden.  De kosten (Grafiek 1) vertonen een heel ander beeld : de totale kost is minder gestegen dan het verbruik 
(gemiddeld 3,5% per jaar), de kost voor geneesmiddelen uit de klasse N (zonder de antipsychotica) is gestegen tot in 2011, en is sindsdien gedaald. Maar 
de kost van de antipsychotica is tussen 1996 en 2011 verachtvoudigd. De voorbije 5 jaar zijn de kosten echter fors gedaald, zodanig dat in 2016 de RIZIV-
uitgaven voor het geheel van de antipsychotica “nog maar” 6 keer zo groot waren als het bedrag van 1996.  De staafdiagrammen, rechts, vervolledigen de 
informatie met de grafische voorstelling met de verdeling van de DDD en van de RIZIV-uitgaven over antipsychotica, andere geneesmiddelen voor het 
centraal zenuwstelsel (N\ N05A) en terugbetaalde geneesmiddelen (zonder geneesmiddelen voor het centraal zenuwstelsel).  Daarbij zien we ondermeer dat 
tijdens de voorgestelde periode, de antipschychotica ongeveer 1% vertegenwoordigen van het totale verbruik van terugbetaalde geneesmiddelen, terwijl 
hun aandeel in de uitgaven gestegen is van 1,3% in 1996 tot 4,5% in 2011, om daarna weer af te nemen tot 3,5% op dit ogenblik. 
 

De tabel hieronder bevat de lijst van de antipsychotische actieve bestanddelen, afgeleverd en terugbetaald in de publieke officina’s tijdens de periode 1996-

2016.  Naast de ATC-codes staan de namen van de bestanddelen en ook de corresponderende merknamen.  Rechts daarvan staan de eventuele data van 

schrapping uit de terugbetaling, met een visualisatie van de jaren waarin het bestanddeel werd terugbetaald, zodat de veranderingen in het landschap van 

de antipsychotica duidelijk worden. 

 



In het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium (BCFI) worden de antipsychotica als volgt onderverdeeld : 

 fenothiazinen en thioxanthenen (overeenstemmend met de volgende ATC-codes : N05AA- N05AF-N05AH06 (clotiapine - Etumine®) -N05AX07 

(prothipendyl - Dominal®) 

 butyrofenonen en difenylpiperidinen (N05AD-N05AG) 

 benzamides (N05AL) 

 andere (“atypische”) antipsychotica (N05AH-N05AX zonder Dominal® & Etumine®).  

In deze classificatie zijn de lithiumzouten (N05AN) niet opgenomen.  Ze zijn niet zo belangrijk in het verbruik of in de uitgaven, maar ze zijn toch 

toegevoegd om de volledige klasse N05A te bestrijken.    
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N05AA01 chlorpromazine Largactil® 200204                             

N05AA02 levomepromazine Nozinan®                                             
N05AA03 promazine Prazine® 200307                               

N05AB01 dixyrazine Esucos® 200211                              

N05AB02 fluphenazine Sevinol® e.a. 200401                               

N05AB03 perphenazine Trilafon® 200503                                

N05AB08 thioproperazine Majeptil® 200204                             

N05AC01 periciazine Neuleptil® 200204                               

N05AC02 thioridazine Melleril® 200605                                 

N05AC04 pipotiazine Piportil® 200307                              

N05AF01 flupentixol Fluanxol®                                              
N05AF03 chlorprothixene Truxal® 199805                         

N05AF05 zuclopenthixol Clopixol®                                            
N05AH06 clotiapine Etumine®                                              
N05AX07 prothipendyl Dominal®                                            
N05AD01 haloperidol Haldol®                                            
N05AD02 trifluperidol Triperidol® 199606                       

N05AD03 melperone Buronil®                                         

N05AD05 pipamperone Dipiperon®                                             
N05AD06 bromperidol Impromen®                                             
N05AD07 benperidol Frenactil®                                             
N05AD08 droperidol Dehydrobenzperidol® 200204                              

N05AG01 fluspirilene Imap®                                             
N05AG02 pimozide Orap ®                                            
N05AG03 penfluridol Semap®                                            

N05AL01 sulpiride Sulpiride® & generieken                                            
N05AL02 sultopride Barnetil® 200406                               

N05AL03 tiapride Tiapridal®                                            
N05AL05 amisulpride Solian® & generieken                                      
N05AL07 levosulpiride Levopraid® 201004                               

N05AE03 sertindole Serdolect®                                 
N05AH01 loxapine Loxapac® 200204                            

N05AH02 clozapine Leponex® & generieken                                           
N05AH03 olanzapine Zyprexa®  & generieken                                         
N05AH04 quetiapine Seroquel® & generieken                                      
N05AH05 asenapine Sycrest®                              
N05AX08 risperidone Risperdal® & generieken                                            
N05AX12 aripiprazole Abilify ®                                   
N05AX13 paliperidone Invega®, Xeplion®                               
N05AN01 lithium Maniprex®                                            

 

Tabel 1 : lijst van de actieve bestanddelen  die voorkomen binnen de terugbetaalde antipsychotica vanaf 1996 tot op dit ogenblik, volgens de 

onderverdeling van het BCFI, met de datum van hun (eventuele) schrapping uit de terugbetaling, en de jaren waarin ze effectief werden terugbetaald in de 

publieke offiicina’s 

 



De grafieken hieronder links geven de evolutie weer van de kosten en van het verbruik (links) binnen deze 5 groepen antipsychotica, volgens vergelijkbare 

schalen : 1 euro op de grafiek van de RIZIV-uitgaven (CI) stemt overeen met 1 DDD op de grafiek van het verbruik (DDD), en rechts daarvan is de evolutie 

weergegeven van de CI per DDD voor het geheel van de antipsychotica en voor de deelklassen.  Twee feiten springen daarbij in het oog : 

 Het zijn de « atypische antipsychotica » (« atypical » in de tabel hierboven) die progressief in de plaats komen van de andere klassen, en die veel 

duurder zijn. 

 In 1996, bedroeg de gemiddelde RIZIV-kost van een DDD minder dan 1 euro, en in 2011 was dat bijna 3 euro.  Sindsdien is dat bedrag wel met een 

euro gedaald. 

 

 

  
Grafiek 5 : Jaarlijkse evolutie (1996-2016) van de RIZIV-uitgaven en van 

het verbruik (gemeten in DDD), voor terugbetaalde antipsychotica (N05A) 

onderverdeeld in de deelklassen volgens de BCFI-classificatie, op een 

vergelijkbare schaal (€ 1 CI := 1 DDD) 

Grafiek 6 : Jaarlijkse evolutie (1996-2016) van de gemiddelde RIZIV-kost 

per DDD, voor terugbetaalde antipsychotica (N05A) onderverdeeld in de 

deelklassen volgens de BCFI-classificatie 

 
In de volgende grafieken (Grafieken 7 et 8) worden de « atypische antipsychotica » van naderbij bekeken. 
 

 

  
Grafiek 7 : Jaarlijkse evolutie (1996-2016) van de RIZIV-uitgaven en van 
het verbruik (gemeten in DDD), voor de terugbetaalde « atypische 
antipsychotica » (N05AH - N05AX zonder Dominal® & Etumine®) op een 
vergelijkbare schaal (€ 1 CI := 1 DDD) 

Grafiek 8 : Jaarlijkse evolutie (1996-2016) van de gemiddelde RIZIV-kost 
per DDD, voor de terugbetaalde « atypische antipsychotica » (N05AH - 
N05AX zonder Dominal® & Etumine®) 

 
We zien dat de RIZIV-uitgaven voor de « atypische antipsychotica » verhonderdvoudigd zijn tussen 1996 en 2011, om daarna sterk af te nemen.  Het 
verbruik is daarentegen tijdens de volledige periode van de grafiek blijven toenemen, en is in die periode verhonderdvoudigd.  Wat er in 2011 gebeurd is, is 



de komst van generieken en de bijna gelijktijdige opname in de referentieterugbetaling van 3 « atypische antipsychotica » : olanzapine, quetiapine en 
risperidone.  De gemiddelde CI/DDD van deze moleculen was gestegen van 3,2 euro in 1996 tot 3,8 euro in 2011, om dan plots te dalen tot 2,6 euro in 
2012.  Daarna is de gemiddelde CI van een DDD van deze 3 bestanddelen blijven dalen tot 1,6 euro op dit ogenblik.  We zien dat tot in 2011, de 
gemiddelde eenheidskost binnen het geheel van de « atypische antipsychotica » evolueerde zoals de gemiddelde kost van deze 3 moleculen die dan in de 
referentieterugbetaling werden opgenomen.  Maar eind 2011, verscheen een intramusculaire toedieningsvorm met verlengde afgifte voor paliperidone, 
Xeplion®, met een zeer hoge kost per DDD van € 9,4, en die heeft de gemiddelde CI/DDD voor paliperidone (N05AX13) doen toenemen naarmate meer 
patiënten konden genieten van een terugbetaalde behandeling met deze injecteerbare vorm.  De injecteerbare vorm met verlengde afgifte van paliperidone 
was echter niet de eerste injecteerbare vorm binnen de « atypische antipsychotica ».  Reeds in 2004 verscheen immers Risperdal-Consta®, een 
intramusculaire toedieningsvorm met verlengde afgifte van risperidone.  Maar het verbruik van de injecteerbare vorm van risperidone bleef beperkt in 
vergelijking met de orale vorm van risperidone, en daarom was het effect op de gemiddelde kost van een risperidone-DDD niet groot.  Maar als we voor 
beide moleculen, risperidone en paliperidone, de orale en injecteerbare vormen onderscheiden, zoals dat in de volgende grafieken is gebeurd, dan blijkt wel 
duidelijk het verschil in kostprijs tussen deze verschillende toedieningsvormen. 
 

 

  
Grafiek 9 : Jaarlijkse evolutie (1996-2016) van de RIZIV-uitgaven en van 
het verbruik (gemeten in DDD), voor terugbetaalde risperidone (N05AX08) 
en paliperidone (N05AX13) met onderscheid tussen orale of 
injecteerbare toediening, op een vergelijkbare schaal (€ 1 CI := 1 DDD) 

Grafiek 10 : Jaarlijkse evolutie (1996-2016) van de gemiddelde RIZIV-
kost per DDD, voor terugbetaalde risperidone (N05AX08) en paliperidone 
(N05AX13) met onderscheid tussen orale of injecteerbare toediening. 

 
De overige moleculen (remaining) uit de lijst van de « atypische antipsychotica » vertegenwoordigen slechts een beperkte fractie van deze groep.  Het gaat 
om sertindole (N05AE03), loxapine (N05AH01), clozapine (N05AH02) en asenapine (N05AH05).  Samen vertegenwoordigen deze substanties slechts 2% van 
de RIZIV-uitgaven en 3% van de DDD. 
 
Enkele conclusies 
 

 Het gebruik van antipsychotica is fors gestegen, maar niet veel sterker dan dat van andere terugbetaalde geneesmiddelen, vermits het aandeel 

van de antipsychotica in het totale verbruik (in DDD) vrij stabiel is gebleven gedurende de voorgestelde periode (≈1%). 

 Het gamma antipsychotica is wel erg veranderd tijdens deze periode : heel wat antipsychotica die aanwezig waren in de officina’s in 1996 zijn 

verdwenen, en er zijn heel wat nieuwe antipsychotica in de plaats gekomen. 

 De komst van deze nieuwe antipsychotica heeft geleid tot een sterke uitgavengroei, waardoor het aandeel van de antipsychotica in de uitgaven 

van de verplichte verzekering steeg van 1,3% van de CI in 1996 tot 4,5% van de CI in 2011. 

 Vanaf 2011 zijn een aantal veelvuldig voorgeschreven moleculen opgenomen in de referentieterugbetaling, wat heeft geleid tot een daling van het 

aandeel van de antipsychotica in de uitgaven, van 4,5% in 2011 tot 3,5% in 2016. 

 Desalniettemin blijven antipsychotica dure geneesmiddelen, met een gemiddelde CI/DDD van € 1,78, daar waar voor de ander terugbetaalde 

geneesmiddelen, de gemiddelde tussenkomst van de ziekteverzekering op dit ogenblik € 0,51 bedraagt. 


