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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 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 juni 2016 verwerkt.  De schattingen voor 2016 zijn gemaakt op basis van het 
historisch gemiddelde van het eerste semester 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 2.621,927 453,838 3.029,199 103,853 198,185 5.275,511 9,535 9,2% 9,797 4,9% 

2016/2015 -0,87% -3,81% -1,78% -2,87% 338,63% 0,56% -2,58%  292,10%  

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

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 11,809 420,623 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 231,554 39,301 267,006 8,932 18,469 464,177 0,755 9,0% 0,937 5,6% 

 
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 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 
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De uitgaven zijn de voorbije twaalf maanden met zo’n 5 mio euro gedaald, en dat is het resultaat van een stijging van de RIZIV-uitgaven 
(CI – cost insurance) met 7 mio euro (+0,3%) en een daling van het remgeld (CP – cost patient) met 12 mio euro (-2,6%).  De grootste 
absolute dalingen situeren zich in de klassen N, C, en R. In de grafiek valt op dat de CI van de klasse J (antimicrobiële middelen voor 
systemisch gebruik) gestegen is, terwijl de CP daalde.  Dat komt doordat de CI van de antivirale middelen sterk toenam (+13 mio euro, 
+12,4%), en de CP van de antibiotica flink daalde (-2,4 mio euro, -8,9%).  En in de klasse S zien we het omgekeerde fenomeen : een 
daling met bijna € 300.000 van de CI in S01E (anti-glaucoommiddelen en miotica), en een stijging van de CP (+ € 826.000, +36,3%) 
elders. Deze stijging is het gevolg van een prijsstijging van Neobacitracine® (van € 6,94 tot € 9,43) op 1 oktober 2015, die gepaard ging 
met een overgang van terugbetalingscategorie B naar terugbetalingscategorie C.  Dat heeft dan geleid tot een stijging van 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 prijswijziging, gekoppeld aan de verandering van terugbetalingscategorie, geen effect op de CI, en is ze volledig ten laste van de 
patiënt. 

 
Het aantal verpakkingen (NB) is gedaald, maar daarnaast zien we wel een aantal eenheden (NU) van geneesmiddelen in oraal vaste 
vorm, bestemd voor rusthuispatiënten.  In de veronderstelling dat deze eenheden genomen werden uit grote verpakkingen (behandeltijd 
van 3 maanden), stemmen deze 143 mio eenheden overeen met meer dan 1,5 mio verpakkingen.  We stellen verder vast dat het aantal 
verpakkingen sterk vermindert in de klassen C en N, en dat precies in die klassen het meeste eenheden worden geteld.  Daar kunnen we 
dus uitgaan van een verschuiving van dozen naar pillen.  Maar we moeten er ons toch voor hoeden om te snelle conclusies te trekken, 
want in de klasse A, bij voorbeeld, zien we dat het aantal verpakkingen is toegenomen en dat er ook een aanzienlijk aantal eenheden werd 
afgeleverd. 
 
Het verbruik (uitgedrukt in DDD) blijft stijgen, maar de stijging vertraagt.  Het verbruik in de klasse G (met de orale contraceptiva) is niet 
veel meer gedaald en we kunnen veronderstellen dat het zich stilaan stabiliseert.  We zien een forse daling van het verbruik van 
antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik (J), vooral binnen de antibiotica (- 4 mio DDD ; -3,6%).  Maar deze is wellicht eerder 
accidenteel dan structureel, vermits we een zeer hoog verbruik vaststellen in de maanden december 2014, januari en februari 2015. Het 
verbruik neemt het sterkst toe in de klassen A en N.  De stijging van het verbruik in de klasse B (met de NOAC en acetylsalicylzuur in de 
cardiovasculaire preventie) is in de voorbije 12 maanden iets minder belangrijk geworden. 
  

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 B (bloed en bloedvormende organen) 
 

Als het gaat over de klasse B, dan zijn er twee steeds terugkerende items : het enorm grote aantal DDD acetylsalicylzuur sinds het in 2008 
terugbetaalbaar werd in het kader van de cardiovasculaire preventie, en de zeer sterke stijging van de uitgaven sinds de komst van NOAC 
(novel oral anticoagulants).  In de IPhEB Monthly volgen we al geruime tijd en geregeld de verdeling op van de uitgaven en de volumes 

over de therapeutische hoofdklassen, en systematisch zien we deze twee fenomenen optreden.   
 
Kijken we naar de uitgaven, die van het RIZIV (CI – cost insurance – Grafiek 1) en die van de patiënten (CP – cost patient – Grafiek 2) 
over een langere periode (1996-2016), dan zien we dat in de klasse B de RIZIV-uitgaven sterk gestegen zijn, van € 28 mio in 1996 tot € 
258 mio geschat voor dit jaar.  Dat is bijna een vertienvoudiging, daar waar buiten de klasse B, de uitgaven zelfs niet helemaal 
verdubbelden (van € 1,225 mio in 1996 tot € 2,326 in 2016), wat dus betekent dat het aandeel van de klasse B in de RIZIV-uitgaven flink 
gegroeid is, van 2% in 1996 tot 10% in 2016.  En we zien (Grafiek 3) dat in diezelfde periode het verbruik in de klasse B meer dan 
vertienvoudigde (van 39 mio DDD in 1996 tot 451 mio DDD in 2016), terwijl binnen de rest van de terugbetaalde geneesmiddelen het 
verbruik meer dan verdubbelde (van 2,2 mia DDD in 1996 tot 5,2 mia DDD in 2016), maar niet verdrievoudigde.  En dus is ook het aandeel 
van de klasse B binnen het verbruik sterk toegenomen, van 2% in 1996 tot 9% in 2016.   
 
Omdat de sterke toename van het aandeel van de klasse B in de RIZIV-uitgaven en in het verbruik niet op dezelfde manier worden 
verklaard, is de interpretatie van de evolutie van de eenheidskost (CI per DDD of CP per DDD – Grafieken 4 en 5) niet evident. We zien wel 
dat de terugbetaalde geneesmiddelen van de klasse B in het begin van de bestudeerde periode gemiddeld duurder waren dan de 
terugbetaalde geneesmiddelen erbuiten, en dat in 2008 de situatie omkeerde. Voor de patiënten zijn terugbetaalde geneesmiddelen uit de 
klasse B op dit ogenblik gemiddeld nog steeds goedkoper dan de andere terugbetaalde geneesmiddelen, maar voor de verplichte 
verzekering zien we vanaf 2012 een stijging van de gemiddelde kost per DDD.  Dat maakt dat de jongste twee jaren de gemiddelde 
CI/DDD van de klasse B weer hoger is dan de gemiddelde CI/DDD binnen het geheel van de andere therapeutische klassen. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Grafiek 1 : jaarlijkse evolutie van de uitgaven van de verplichte verzekering (CI – cost insurance) voor terugbetaalde geneesmiddelen van de klasse B 
(bloed en bloedvormende organen– ijk op de linkeras), voor het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen en voor terugbetaalde geneesmiddelen buiten 
de klasse B (all ATC en noB – ijk op de rechteras), met ernaast het aandeel van de klasse B in de totale CI in 1996 (links) en in 2016 (rechts) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grafiek 2 : jaarlijkse evolutie van de remgelduitgaven (CP – cost patient) voor terugbetaalde geneesmiddelen van de klasse B (bloed en bloedvormende 
organen– ijk op de linkeras), voor het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen en voor terugbetaalde geneesmiddelen buiten de klasse B (all ATC en 
noB – ijk op de rechteras), met ernaast het aandeel van de klasse B in de totale CP in 1996 (links) en in 2016 (rechts) 
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Grafiek 3 : jaarlijkse evolutie van het verbruik (aantal DDD) van terugbetaalde geneesmiddelen van de klasse B (bloed en bloedvormende organen– ijk op 
de linkeras), van het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen en van terugbetaalde geneesmiddelen buiten de klasse B (all ATC en noB – ijk op de 
rechteras), met ernaast het aandeel van de klasse B in het totale verbruik in 1996 (links) en in 2016 (rechts) 
 

 
 

Grafiek 4 : jaarlijkse evolutie van de CI per DDD voor terugbetaalde 
geneesmiddelen van de klasse B, van de CI per DDD voor terugbetaalde 
geneesmiddelen buiten de klasse B en van de CI per DDD voor het 
geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen. 

Grafiek 5 : jaarlijkse evolutie van de CP per DDD voor terugbetaalde 
geneesmiddelen van de klasse B, van de CP per DDD voor terugbetaalde 
geneesmiddelen buiten de klasse B en van de CP per DDD voor het 
geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen.

 
Om een beter inzicht te krijgen in de verschillen die we vaststellen tussen de evoluties binnen de klasse B en binnen de andere 
terugbetaalde geneesmiddelen, gaan we nu kijken wat er zich in de periode 1996-2016 afspeelde binnen de klasse B.  De tabel die nu 
volgt geeft de ATC-classificatie van de klasse B tot op het niveau van de verschillende actieve bestanddelen die in de Ifstatdata voorkomen 
in deze periode.  
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B BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN 

  B01 ANTITHROMBOTICA 

    B01A ANTITHROMBOTICA 

      B01AA VITAMINE K-ANTAGONISTEN 

        B01AA03 WARFARINE 

        B01AA04 FENPROCOUMON 

        B01AA07 ACENOCOUMAROL 

      B01AB HEPARINEGROEP 

        B01AB01 HEPARINE 

        B01AB04 DALTEPARINE 

        B01AB05 ENOXAPARINE 

        B01AB06 NADROPARINE 

        B01AB09 DANAPAROID 

        B01AB10 TINZAPARINE 

      B01AC TROMBOCYTENAGGREGATIEREMMERS, HEPARINE UITGEZONDERD 

        B01AC04 CLOPIDOGREL 

        B01AC05 TICLOPIDINE 

        B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR 

        B01AC07 DIPYRIDAMOL 

        B01AC22 PRASUGREL 

        B01AC24 TICAGRELOR 

        B01AC30 COMBINATIEPREPARATEN 

      B01AD ENZYMEN 

        B01AD02 ALTEPLASE 

        B01AD07 RETEPLASE 

      B01AE DIRECTE TROMBINEREMMERS 

        B01AE07 DABIGATRAN ETEXILAAT 

      B01AF DIRECTE FACTOR Xa REMMERS 

        B01AF01 RIVAROXABAN 

        B01AF02 APIXABAN 

  B02 ANTIHEMORRAGICA 

    B02A ANTIFIBRINOLYTICA 

      B02AA AMINOZUREN 

        B02AA02 TRANEXAMINEZUUR 

      B02AB PROTEINASEREMMERS 

        B02AB01 APROTININE 

    B02B VITAMINE K EN OVERIGE HEMOSTATICA 

      B02BA VITAMINE K 

        B02BA01 FYTOMENADION 

      B02BD BLOEDSTOLLINGSFACTOREN 

        B02BD02 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII (ANTIHEMOFILIEFACTOR A) 

        B02BD04 BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX (ANTIHEMOFILIEFACTOR B) 

        B02BD06 VON WILLEBRAND FACTOR MET BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII 

        B02BD09 NONACOG ALFA 

  B03 MIDDELEN BIJ ANEMIE 

    B03A IJZERPREPARATEN 

      B03AC IJZERPREPARATEN, PARENTERAAL 

  B05 BLOEDVERVANGINGSMIDDELEN EN PERFUSIEVLOEISTOFFEN 

    B05A BLOEDPRODUCTEN EN VERWANTE MIDDELEN 

      B05AA BLOEDVERVANGINGSMIDDELEN EN PLASMA-EIWITFRACTIES 

        B05AA05 DEXTRANEN 

        B05AA07 HYDROXYETHYLZETMEEL 

    B05B INTRAVENEUZE OPLOSSINGEN 

      B05BA OPLOSSINGEN VOOR PARENTERALE VOEDING 

        B05BA01 AMINOZUREN 

        B05BA02 VETEMULSIES 

        B05BA03 KOOLHYDRATEN 

        B05BA10 COMBINATIEPREPARATEN 

      B05BB OPLOSSINGEN MET INVLOED OP DE ELEKTROLYTENBALANS 

        B05BB01 ELEKTROLYTEN 

        B05BB02 ELEKTROLYTEN MET KOOLHYDRATEN 

      B05BC OPLOSSINGEN MET OSMOTISCH-DIURETISCHE WERKING 

        B05BC01 MANNITOL 

    B05X ADDITIEVEN VOOR INTRAVENEUZE INFUSIEVLOEISTOFFEN 

      B05XA ELEKTROLYTOPLOSSINGEN 

        B05XA02 NATRIUMBICARBONAAT 

        B05XA04 AMMONIUMCHLORIDE 
 

Tabel 1 : lijst van de ATC van de klasse B die voorkomen in de gegevens terugbetaalde geneesmiddelen in de periode 1996-2016 (eerste semester). 
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De ATC(2)-deelklassen van de klasse B 
 
Eerst kijken we naar de evolutie op het niveau van de eerste ATC-onderverdeling, d.w.z. op het niveau ATC(2) (Grafieken 6 tot 11) en dan 
valt onmiddellijk op dat de deelklasse B01 van de antithrombotica veruit de grootste deelklasse is van de klasse B.  Het is enkel voor de 
RIZIV-uitgaven dat er nog een andere klasse zichtbaar wordt in de grafiek (Grafiek 6), namelijk de klasse B02 van de antihemorragica, die 
onder meer de bloedstollingsfactoren (B02BD) bevat. Zoals we reeds zagen in de ZOOM die eraan was gewijd (IPhEB Monthly van februari 
2013 met de gegevens tot november 2012), staan de bloedstollingsfactoren in de TOP10 van de RIZIV-uitgaven binnen de therapeutische 
klassen op niveau ATC(4), met veruit de hoogste RIZIV-kost per DDD. Zowel in 1996 als in 2016 vertegenwoordigen de antihemorragica 
25% van de CI van de klasse B.  Enkele jaren geleden was dit aandeel nog groter, gaande tot 36% van de CI van de klasse B in 2012. 
De relatieve daling van de jongste jaren wordt vooral verklaard door de stijging van de CI in B01, meer bepaald na de komst van de NOAC.   
 
Maar het blijft zo dat B02 een klasse is met zeer dure geneesmiddelen, zoals ook blijkt uit Grafiek 9 (tweede lijn van de set grafieken 
hieronder).  Bovendien valt de stijging op van de CI/DDD binnen deze klasse, vooral tussen 2001 en 2008.  Die wordt grotendeels 
verklaard door de toename, tijdens die periode, van het aantal DDD binnen B02BD (bloedstollingsfactoren), en dus ook van de ermee 
verbonden uitgaven.  Vermits de indicaties (verschillende types van hemofilie) eenduidig zijn, en de prevalentie stabiel is, moet de 
toename van het aantal DDD in B02BD wel worden verklaard door verschuivingen.  De producten bereid uit humaan plasma waarover het 
hier gaat, komen quasi uitsluitend van het CAF (Centrale Afdeling voor Fractionering van het Rode Kruis) en worden in een aantal gevallen 
rechtstreeks aan de patiënten bezorgd.  Verder kunnen deze producten, zoals trouwens ook de biosynthetische producten, eveneens in 
hospitaalapotheken worden afgeleverd.   Wat de gegevens laten zien, is dat, sinds 2001, het aantal DDD dat in publieke officina’s wordt 
afgeleverd meer dan verdrievoudigde.  En de uitgaven hebben dezelfde evolutie gevolgd na een sterkere groei in 2002, ten gevolge van de 
prijsstijging van Recombinate® en de komst van nieuwe, duurdere, presentaties van Kogenate® en Helixate®.  Wat we niet kunnen 
afleiden uit de gegevens, is de evolutie van het verbruik en de uitgaven voor de behandeling van hemofilie buiten de publieke officina’s.  

 
De grafiek van het verbruik (Grafiek 8) laat duidelijk zien dat het (aantal DDD) quasi volledig is geconcentreerd in de klasse B01, en dat 
het « explodeerde » vanaf het moment dat acetylsalicylzuur in 2008 terugbetaalbaar werd. 
 
De tweede lijn van de deze set grafieken (Grafieken 9 tot 11) laat de evolutie zien van de gemiddelde eenheidsprijzen (CI/DDD en 
CP/DDD) van de ATC(2)-deelklassen.  Vermits de CI/DDD van de antihemorragica zo hoog is, is een tweede grafiek (Grafiek 10) 
toegevoegd met de evoluties van de andere ATC(2)-deelklassen. En daar valt de stijging op van de CI/DDD binnen de klasse B05 in 2010.  
Zoals we ook al elders opmerkten, is deze stijging een gevolg van de invoering van een nieuw vergoedingssysteem voor apothekers met 
een basishonorarium dat in de publiekprijs is inbegrepen, wat geleid heeft tot prijsstijgingen van goedkope specialiteiten, waaronder de 
intraveneuze oplossingen (B05B).  De klasse B03 van de middelen tegen anemie bevatte slechts één specialiteit, FERRUM HAUSMANN®, 
die niet meer terugbetaald wordt door het RIZIV sinds 1 december 1999.  De klasse B01 wordt verderop meer in detail besproken. 
 

   
Grafiek 6 : jaarlijkse evolutie van de uitgaven 
van de verplichte verzekering (CI – cost 
insurance) voor terugbetaalde geneesmiddelen 
van de klasse B (bloed en bloedvormende 
organen), verdeeld over de verschillende 
ATC(2)-deelklassen 

Grafiek 7 : jaarlijkse evolutie van het remgeld 
(CP – cost patiënt) voor terugbetaalde 
geneesmiddelen van de klasse B (bloed en 
bloedvormende organen), verdeeld over de 
verschillende ATC(2)-deelklassen 

Grafiek 8 : jaarlijkse evolutie het verbruik 
(DDD) van terugbetaalde geneesmiddelen van 
de klasse B (bloed en bloedvormende organen), 
verdeeld over de verschillende ATC(2)-
deelklassen 

   
Grafiek 9 : evolutie van de gemiddelde 
verzekeringskost per DDD (CI/DDD) voor 
terugbetaalde geneesmiddelen van de klasse B 
(bloed en bloedvormende organen), voor de 
verschillende ATC(2)-deelklassen 

Grafiek 10 : evolutie van de gemiddelde 
verzekeringskost per DDD (CI/DDD) voor 
terugbetaalde geneesmiddelen van de klasse B 
(bloed en bloedvormende organen), voor de 
verschillende ATC(2)-deelklassen zonder de 
deelklasse B02 

Grafiek 11 : evolutie van het gemiddeld 
remgeld per DDD (CP/DDD) voor terugbetaalde 
geneesmiddelen van de klasse B (bloed en 
bloedvormende organen), verdeeld over de 
verschillende ATC(2)-deelklassen 

zonder B02 
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De deelklasse B01, opgesplitst in haar ATC(4)-deelklassen 
 
In de klasse B01 zien we (Grafiek 10, hierboven) een stijging van de gemiddelde CI/DDD tot in 2002.  Vervolgens blijft dit bedrag stabiel 
tot in 2007, om dan sterk te dalen in 2008 (acetylsalicylzuureffect).  En de jongste jaren zien we weer een stijging (NOAC-effect).   
 
Voor een duidelijker beeld kijken we naar de evolutie van de klasse B01, opgesplitst in haar ATC(4)-deelklassen (Grafieken 12 tot 17).  
 
In de evolutie van de uitgaven (Grafieken 12 en 13), en vooral dan van de RIZIV-uitgaven (Grafiek 12), zien we duidelijk een toename in 
de deelklassen van de NOAC (B01AE et B01AF).  Deze stijging van de uitgaven wordt vooral zichtbaar vanaf 2012, net op het ogenblik dat 
de dagkost van de NOAC gedaald is.   
 
We weten nog (cf. IPhEB Monthly van mei 2015 met de gegevens tot februari 2015) dat NOAC directe trombineremmers (B01AE) zijn of 
directe factor Xa remmers (B01AF). In België worden drie NOAC terugbetaald.  Dabigatran (B01AE07 – Pradaxa®) en rivaroxaban 
(B01AF01 – Xarelto®) zijn sinds 2009 geregistreerd voor de primaire preventie van diepe veneuze trombose en longembolie in geval van 
majeure orthopedische chirurgie (heup- of knieprothese). Sindsdien zijn ze ook geregistreerd voor de trombo-embolische preventie bij niet-
valvulaire voorkamerfibrillatie en voor de behandeling en secundaire preventie van diepe veneuze trombose en longembolie.  Apixaban 
(B01AF02 - Eliquis®), een andere directe factor Xa remmer, beschikbaar sinds 2012, is voor dezelfde indicaties geregistreerd. De 
uitbreiding van de indicaties heeft geleid tot het verschijnen van nieuwe doseringen, grotere verpakkingen en prijsdalingen.  Toch blijft de 
gemiddelde CI/DDD van de NOAC hoger dan in de andere deelklassen van B01 (Grafiek 15).  Voor de CP/DDD is dat echter niet het 
geval (Grafiek 16).  Dit wordt onder meer verklaard door de grote verpakkingen en de remgeldplafonds. 
 
Het verbruik blijft toenemen (cf. Grafieken 14 en 17).  Grafiek 14 geeft de evolutie weer van het verbruik binnen de verschillende ATC(4)-

deelklassen van B01.  Maar omdat het gewicht van de deelklasse B01AC (in het grijs) met acetylsalicylzuur in cardiovasculaire preventie 
(B01AC06) zo groot is (meer dan 80% van de DDD van B01 sinds 2009), geeft de grafiek eronder (Grafiek 17) de evolutie weer in de 
deelklassen zonder B01AC.  In die laatste grafiek zien we vooral dat sinds 2012 het verbruik binnen B01AA (vitamine K-antagonisten) 
gedaald is van 28 mio DDD in 2012 tot 19 mio DDD in 2016 en dat van NOAC toenam van 3 mio DDD in 2012 tot 38 mio DDD in 2016.  
Het verbruik in B01AB (heparinegroep) bleef stabiel op ongeveer 30 mio DDD per jaar sinds 2010. 
 

   
Grafiek 12 : jaarlijkse evolutie van de uitgaven 
van de verplichte verzekering (CI – cost 
insurance) voor terugbetaalde geneesmiddelen 
van de klasse B01 (antithrombotica), verdeeld 
over de verschillende ATC(4)-deelklassen 

Grafiek 13 : jaarlijkse evolutie van remgeld (CP 
– cost patient) voor terugbetaalde 
geneesmiddelen van de klasse B01 
(antithrombotica), verdeeld over de verschillende 
ATC(4)-deelklassen 

Grafiek 14 : jaarlijkse evolutie het verbruik 
(gemeten in DDD) van terugbetaalde 
geneesmiddelen van de klasse B01 
(antithrombotica), verdeeld over de verschillende 
ATC(4)-deelklassen 

   
Grafiek 15 : jaarlijkse evolutie van de 
gemiddelde verzekeringskost per DDD 
(CI/DDD) voor terugbetaalde geneesmiddelen 
van de klasse B01 (antithrombotica), voor de 
verschillende ATC(4)-deelklassen 

Grafiek 16 : jaarlijkse evolutie van het 
gemiddeld remgeld per DDD (CP/DDD) voor 
terugbetaalde geneesmiddelen van de klasse 
B01 (antithrombotica), voor de verschillende 
ATC(4)-deelklassen 

Grafiek 17: jaarlijkse evolutie het verbruik 
(gemeten in DDD) van terugbetaalde 
geneesmiddelen van de klasse B01 
(antithrombotica), verdeeld over de verschillende 
ATC(4)-deelklassen zonder de deelklasse 
B01AC (trombocytenaggregatieremmers, 
heparine uitgezonderd) 

 
  

zonder
B01AC 
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De ATC(5) van de deelklasse B01AC 
 
Wegens het belang van acetylsalicylzuur in de cardiovasculaire preventie (B01AC06), kijken we tenslotte ook nog naar de verschillende 
(andere) actieve bestanddelen binnen de trombocytenaggregatieremmers (of bloedplaatjesaggregatieremmers), heparine uitgezonderd 
(B01AC).  Zoals voor de verdelingen hierboven, geven we ook hier de jaarlijkse evoluties van de uitgaven (CI (Grafiek 18) en CP (Grafiek 
16)), van het verbruik (DDD – Grafieken 20 en 23) en van de eenheidskost ((CI/DDD (Grafiek 21) en CP/DDD (Grafiek 22)).  
 
Op dit ogenblik vertegenwoordigt acetylsalicylzuur 93% van de DDD van de deelklasse B01AC, zoals blijkt uit Grafiek 20. Grafiek 23, 
eronder, gaat uit van dezelfde informatie, maar na uitsluiting van acetylsalicylzuur.  Op die manier worden de andere veranderingen binnen 
het gebruik van bloedplaatjesaggregatieremmers duidelijker zichtbaar.  Zo stellen we vast dat in de jaren 1996-2001, dipyridamole de 
meest afgeleverde terugbetaalde bloedplaatjesaggregatieremmer was.  Behalve onder bepaalde voorwaarden, werd dipyridamole 
terugbetaald in categorie Cx, en dat verklaart de relatief lage CI en CI/DDD en de relatief hoge CP en CP/DDD.  In 2002, werd 
dipyridamole geschrapt van terugbetaling in categorie Cx, en vanaf dan is dipyridamole enkel nog terugbetaalbaar in categorie B voor een 
beperkt aantal indicaties.  En vanaf dan is het aantal terugbetaalde DDD fors teruggelopen (Grafiek 23), nam de CI/DDD toe en daalde de 
CP/DDD.  De quasi-verdwijning van dipyridamole uit de terugbetaling valt ongeveer samen met de komst van clopidogrel (B01AC04).  En 
het verbruik daarvan is alsmaar toegenomen van 2001 tot 2009. Vanaf dan zien we een blijvende daling van het verbruik van clopidogrel.  
De sterke daling van de eenheidskost in 2010 volgt op de komst van generieken. 
 
Onder de andere bloedplaatjesaggregatieremmers vermelden we om te beginnen ticlopidine (B05AC05), dat reeds aanwezig was in 1996, 
en waarvan het verbruik is toegenomen tot in 2000, om dan te gaan dalen van zodra clopidogrel (B01AC04) in 2001 in de apotheken 
verscheen.  In de grafieken zien we verder nog Aggrenox® (B01AC30, een combinatie van dipyridamole en acetylsalicylzuur) dat sinds 
2000 voorkomt in de gegevens, alsook pasugrel (B01AC22 – Efient®) en ticagrelor (B01AC24 – Brilique®), die recenter zijn.  

 

   
Grafiek 18 : jaarlijkse evolutie van de uitgaven 
van de verplichte verzekering (CI – cost 
insurance) voor terugbetaalde geneesmiddelen 
van de klasse B01AC (trombocytenaggregatie-
remmers, heparine uitgezonderd), verdeeld over 
de verschillende ATC(5) 

Grafiek 19 : jaarlijkse evolutie van het remgeld 
(CP – cost patient) voor terugbetaalde 
geneesmiddelen van de klasse B01AC 
(trombocytenaggregatie-remmers, heparine 
uitgezonderd), verdeeld over de verschillende 
ATC(5) 

Grafiek 20 : jaarlijkse evolutie van het verbruik 
(DDD) van terugbetaalde geneesmiddelen van 
de klasse B01AC (trombocytenaggregatie-
remmers, heparine uitgezonderd), verdeeld over 
de verschillende ATC(5) 

   
Grafiek 21 : jaarlijkse evolutie van de 
gemiddelde verzekeringskost per DDD 
(CI/DDD) voor terugbetaalde geneesmiddelen 
van de klasse B01AC (trombocytenaggregatie-
remmers, heparine uitgezonderd), voor de 
verschillende ATC(5) 

Grafiek 22: jaarlijkse evolutie van het 
gemiddeld remgeld per DDD (CP/DDD) voor 
terugbetaalde geneesmiddelen van de klasse 
B01AC (trombocytenaggregatie-remmers, 
heparine uitgezonderd), voor de verschillende 
ATC(5) 

Grafiek 23 : jaarlijkse evolutie van het verbruik 
(DDD) van terugbetaalde geneesmiddelen van 
de klasse B01AC (trombocytenaggregatie-
remmers, heparine uitgezonderd), verdeeld over 
de verschillende ATC(5) behalve B01AC06 
(acetylsalicylzuur in de cardiovasculaire 
preventie) 

 

zonder 
B01AC06 
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