
- 1 –– IFEB asbl– Archimedesstraat 11 – 1000 Brussel – info@ipheb.be – www.ifeb.be – 

Tel +32 2 285 42 26  -  Fax +32 2 285 42 25    -    December 2013 
  

  «IPhEB-Monthly» September 2013 (publicatie December 2013) 
Verantwoordelijke uitgever : Luc Vansnick, Archimedesstraat 11 – 1000 Brussel 
 

Strikt voorbehouden aan de beheerraad van IFEB en aan het Directiecomité van APB – mag niet verspreid worden.  
 

Onderstaande tabel is gebaseerd op gegevens uit de IFSTATdatabank betreffende de farmaceutische verstrekkingen in de publieke officina’s , terugbetaald  in het kader van de 

verplichte verzekering en binnen de derdebetalersregeling (zie ook www.ifeb.be voor meer informatie over de IFSTATdatabank).  In de tabel hieronder staan enkel de gegevens 
voor terugbetaalde geneesmiddelen, goed voor 99% van de uitgaven voor farmaceutische verstrekkingen.  Sinds 2008 zijn de kleine risico’s van de zelfstandigen opgenomen in de 

verplichte verzekering.  Hierdoor zijn de tijdreeksen verstoord en wordt de vergelijking tussen 2007 en 2008 bemoeilijkt. 
Legende : CI : RIZIVuitgaven (cost insurance) – CP : remgeld (cost patient)  –  PP : publiekprijs  –  NB : aantal verpakkingen  –  DDD : defined daily doses – INN : International 
Nonproprietary Name (VOS) – CIV : Hoofdstuk IV (a priori controle – attest) – CII : Hoofdstuk II (a posteriori controle).  
In de eerste tabel is de grootheid « NB » gecorrigeerd voor  Factane® (zoals in de vorige nummers). 

Geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen 
GLOBAL 

DATA CI  CP   PP  NB DDD  
CII CIV  INN (refpricing)  INN 

(mio)  NB        % NB        % NB       %(ref) NB       %(all) 

2008 2.610,762 599,144 3.209,906 112,370 4.242,960 5,867 5,2% 17,510 15,6% 3,027 4,5% 3,671 3,3% 

2009 2.682,419 588,713 3.271,131 113,951 4.607,252 12,353 10,8% 14,769 13,0% 3,784 5,4% 4,413 3,9% 

2010 2.703,519 537,176 3.221,022 109,593 4.759,548 12,856 11,7% 12,275 11,2% 5,920 8,7% 6,605 5,9% 

2011 2.753,570 522,191 3.249,410 109,413 4.876,463 13,586 12,4% 11,897 10,9% 7,131 10,3% 7,934 7,1% 

2012 2.688,434 514,216 3.173,953 109,436 4.989,715 13,213 12,1% 12,314 11,2% 8,075 11,8% 8,885 8,0% 

2013 2.638,188 498,627 3.107,549 108,953 5.102,559 13,231 12,1% 12,048 11,0% 8,599 12,5% 9,353 8,6% 

2013/2012 -1,87% -3,03% -2,09% -0,44% 2,26% 0,13% 0,56% -2,15% -1,74% 6,49% 6,24% 5,27% 7,16% 

2012/2011 -2,37% -1,53% -2,32% 0,02% 2,32% 5,43%   8,73%   13,23%   11,98%   

2011/2010 1,85% -2,79% 0,88% -0,16% 2,46% 5,68%   0,67%   20,46%   20,12%   

201210 244,562 50,688 291,567 10,693 457,451 1,179 11,0% 1,920 17,9% 0,756 12,3% 0,870 8,1% 

201211 222,492 43,084 262,937 9,324 418,986 1,144 12,2% 1,172 12,6% 0,778 12,2% 0,706 8,3% 

201212 219,047 41,293 258,013 9,036 410,898 1,158 12,8% 0,926 10,2% 0,768 12,4% 0,713 8,5% 

201301 228,995 43,821 270,393 9,501 438,186 1,173 12,3% 0,939 9,9% 0,830 12,7% 0,772 8,7% 

201302 209,071 40,093 246,926 8,724 397,961 1,082 12,4% 0,846 9,7% 0,773 12,8% 0,721 8,9% 

201303 225,320 42,724 265,684 9,268 426,741 1,127 12,2% 0,919 9,9% 0,803 12,6% 0,744 8,7% 

201304 216,867 40,977 255,552 8,940 423,311 1,064 11,9% 0,894 10,0% 0,744 12,2% 0,690 8,3% 

201305 225,823 42,583 266,015 9,339 445,605 1,114 11,9% 0,935 10,0% 0,781 12,1% 0,725 8,4% 

201306 216,067 40,397 254,188 8,862 423,541 1,031 11,6% 0,896 10,1% 0,731 12,0% 0,676 8,2% 

201307 215,615 39,367 252,742 8,684 419,022 0,984 11,3% 0,899 10,4% 0,692 11,7% 0,646 8,0% 

201308 199,129 36,513 233,548 8,021 393,097 0,894 11,1% 0,843 10,5% 0,635 11,6% 0,590 7,9% 

201309 209,882 39,787 247,124 8,745 408,831 0,998 11,4% 1,109 12,7% 0,734 12,2% 0,662 8,4% 

 
 

Nu we beschikken over de gegevens van negen 
maanden van het jaar, is het wellicht niet meer te 
gewaagd om een uitspraak te doen over wat 2013 
ons zal brengen.  De grafiek hiernaast geeft de 

jaarlijkse evolutie vanaf 2008 weer van de « grote » 
parameters, uitgedrukt in miljoenen (euro of 
eenheden), met de schattingen voor dit jaar. 
 

 Het verbruik blijft toenemen en zal dit jaar de 5 
miljard DDD overschrijden. 

 De CP (remgeld – cost patient) blijft dalen en 
zakt dit jaar onder het half miljoen euro. 

 De CI (cost insurance) daalt voor het tweede 
opeenvolgende jaar. 

 Vermits haar twee termen dalen, daalt ook de 
som, de totale kost van de terugbetaalde 
geneesmiddelen in publiekprijs. 

 Het volume blijft vrij stabiel, maar de evolutie 
van de jongste maanden suggereert toch een lichte 
afname van het aantal verpakkingen in 2013. 
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Veranderingen in de ATC-hoofdklassen 

 
 

Deze taarten geven de verdeling weer (oktober 2012 – september 
2013) van de 5 belangrijkste klassen voor de parameters CI en 
CP, NB en DDD.  Vergeleken met de voorbije maand zien deze 
taarten er volledig hetzelfde uit : dezelfde klassen met dezelfde 
aandelen (in gehele percenten).  Wat de aantallen en bedragen 
betreft zien we een daling in de uitgaven, CI et CP, en een 
toename van het aantal DDD.  De taart van de verpakkingen (NB) 
is exact dezelfde (NB) als vorige maand.   
 
De grafieken die volgen geven een beeld van de relatieve (blauwe 
kaders) en absolute (oranje rechthoeken) veranderingen voor alle 
ATC(1) klassen, als de 12 meest recente maanden worden 
vergeleken met de 12 maanden voordien.  
 
Over het geheel beschouwd vermindert de CI, met zeer grote 
dalingen binnen C10AA (statines), na de komst van generieken 
van atorvastatine, binnen N05AH (antipsychotica) et N06DA 
(geneesmiddelen tegen dementie), ook door de komst van 
generieken in deze klassen. 

 

 

 

A MAAGDARMKANAAL EN STOFWISSELING 

 B BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN 

C HARTVAATSTELSEL 

D DERMATOLOGISCHE PREPARATEN 

G UROGENITAAL STELSEL EN GESLACHTSHORMONEN 

H SYSTEMISCHE HORMOONPREPARATEN, GESLACHTSHORMONEN UITGEZONDERD 

J ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK 

L CYTOSTATICA EN IMMUNOMODULERENDE MIDDELEN 

M SKELETSPIERSTELSEL 

N ZENUWSTELSEL 

P ANTIPARASITAIRE MIDDELEN, INSECTICIDEN EN INSECTENWERENDE MIDDELEN 

R ADEMHALINGSSTELSEL 

S ZINTUIGLIJKE ORGANEN 

V DIVERSE MIDDELEN 
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Maar er zijn ook klassen waarin de uitgaven stijgen.  Dit is het geval voor de klassen B, J, en M.  Zoals bleek uit de analyse in de ZOOM 
van vorige maand, situeert de stijging van de uitgaven in de klasse B zich vooral in B01AE (directe trombineremmers) en B01AF (directe 
factor Xa remmers).  In de klasse J, liggen de stijgingen bij de proteaseremmers (J05AE  +8,8 mio euro  +32%) en de 

combinatiepreparaten antivirale middelen voor therapie van HIV-infecties (J05AR  +5,3 mio euro  +11%).  De stijging van de uitgaven 

in de klasse M situeert zich binnen de overige – lees « nieuwe » – middelen met invloed op de mineralisatie (M05BX).  Het gaat om een 
bedrag van 12 mio euro (+130%) voor de specialiteiten Prolia® en Xgeva®.   
 
Het is al een tijdje duidelijk dat de CP sterk daalt (zie ZOOM van de IPhEB Monthly van september, met de gegevens van juli).  De weinige 
stijgingen die we zien betreffen de klasse B (cf. ZOOM van vorige maand), de klasse L (door de opname in de referentieterugbetaling van 
oraal methotrexaat (L04AX03 – Ledertrexate®), en de klasse R (R03BA – xanthines).  Volgende maand zal de ZOOM gewijd zijn aan de 
veranderingen in de klasse R (ademhalingsstelsel). 
 
Het is eveneens al lang geweten dat het verbruik (uitgedrukt in aantal DDD) blijft stijgen.  De enige klasse waarbinnen het verbruik daalt is 
de klasse G waar we een daling zien van het verbruik van orale contraceptiva (G03A) en van combinaties van cyproteron met oestrogenen 
(G03HB01), die ook als contraceptiva worden aangewend. 
 
Het volume, uitgedrukt in aantal verpakkingen, is vrij stabiel, al zien we op dit ogenblik wel een licht dalende tendens (cf. tabel en grafiek 
op bladzijde 1).  Niettemin is er een duidelijk stijging van het volume in klasse A, die vooral de PPI (A02BC) en metformine (A10BA02) 
betreft.  Het volume neemt tevens toe in klasse H, waar het gaat om glucocorticoïden (H02BA), meer bepaald om betamethason 
(H02BA01) en schildklierhormonen (H03AA), en in klasse J.  De volumetoename in klasse J ligt binnen de antibiotica (J01) waar we een 
toename zien van het aantal verpakkingen van azithromycine (J01FA10), amoxicilline (J01CA04) en fosfomycine (J01XX01 – Monuril®). 
 

  

ZOOM op de zorgtrajecten 
 
Een zorgtraject organiseert de aanpak en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte.  Momenteel zijn zorgtrajecten voorzien 
voor bepaalde patiënten met chronische nierinsufficiëntie (sinds 1 juni 2009) of type 2 diabetes (sinds 1 september 2009).  De 
verzekeringsinstellingen hebben zich ertoe verbonden om de apothekers te vergoeden voor hun medewerking in het kader van de 
zorgtrajecten. 
 
Binnen een « zorgtraject chronische nierinsufficiëntie (ZTN) » gaat men als volgt te werk.  De rechthebbende gaat naar de apotheker met 
een voorschrift voor een bloeddrukmeter.  Bij de aflevering legt de apotheker de werking van het toestel uit en verschaft hij ook de 
noodzakelijke uitleg over het goed gebruik ervan als aanvulling bij de uitleg van de huisarts.  De informatie over het goed gebruik van de 
bloeddrukmeter zal telkens indien nodig herhaald worden en het toestel moet na een gebruik van drie jaar nagekeken worden. 
 
Voor diabetespatiënten zijn er twee mogelijkheden : 

(1) Zorgtraject (ZTD) : de patiënt, die instapt in het « zorgtraject diabetes », ontvangt van de arts een voorschrift voor producten 
bestemd voor zelfcontrole van de glycemie, evenals een « attest » van een educator.  Dit attest vermeldt eveneens of de patiënt 
al dan niet recht heeft op een glucometer.  De patiënt biedt zich aan in de officina en krijgt de betrokken producten onder de 
vorm van een pakket (per semester, bestaande uit 3 verpakkingen van 50 strips, één verpakking van 100 lancetten en eventueel 
een glucometer (voor een periode van 3 jaar).  

(2) Programma « educatie en zelfzorg » (EDU-D) : mogelijkheid tot een tegemoetkoming voor bepaalde producten buiten de 
zorgtrajecten.  Op vertoon van een doktersvoorschrift ontvangt de betrokken rechthebbende van de apotheker één pakket per 
jaar, bestaande uit 2 verpakkingen van 50 strips en één verpakking van 100 lancetten, en eventueel een glucometer (voor een 

periode van 3 jaar).  
In beide gevallen geeft de apotheker een correcte uitleg over het goed gebruik van dit materiaal.  De patiënt betaalt niets.  De apotheker 
brengt de afgeleverde producten in voor facturatie evenals het bijhorende honorarium.  
 
Bij de start werden de volgende aantallen naar voren geschoven : 72.000 à 75.000 patiënten die leiden aan type 2 diabetes en zowat 
6.000 à 7.000 patiënten met chronische nierinsufficiëntie zouden in aanmerking komen voor een zorgtraject.  In een eerste ZOOM gewijd 
aan de zorgtrajecten in januari 2011 (zie http://www.ipheb.be/cariboost_files/IFEB_20Monthly_20-_20oktober_202010.pdf, met de 
gegevens tot oktober 2010), werd het aantal zorgtrajectpatiënten, geregistreerd binnen Ifstat, gemeten door het aantal honoraria voor de 
aflevering van een bloeddrukmeter (ZTN) of een glucometer (ZTD of EDU-D).  Dat kon toen omdat er op dat ogenblik nog geen patiënten 
waren die hun bloeddrukmeter (ZTN), of hun glucometer (ZTD of EDU-D) hadden vernieuwd.  De aflevering van een bloeddrukmeter of 
een glucometer kwam dus neer op de instap van een nieuwe patiënt.  Vandaag is dit niet meer het geval, vermits het om hernieuwingen 
kan gaan.  Maar als we nu gelijkaardige cumulatieve grafieken maken, dan zien we echter geen versnelde verhoging van het aantal 
bloeddrukmeters vanaf juni 2012 of van het aantal glucometers vanaf september 2012.  We kunnen onmogelijk uitmaken of dit nu komt 
omdat er minder patiënten in het systeem stappen of omdat de patiënten hun bloeddrukmeter of hun glucometer niet vernieuwen, of 
omdat er patiënten zijn die uitstappen uit het zorgtraject of uit het programma educatie en zelfzorg. 
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Deze grafieken geven de evolutie weer van de aantallen bloeddrukmeters en glucometers die weren afgeleverd in het kader van de 
zorgtrajecten tot in september 2013.  In geen van de 3 grafieken is de verwachte versnelling na 3 jaar (verticale lijn) te zien.  Voor de ZTN 
en de EDU-D, zien we zelfs een vertraging.  Het gaat hier om de niet geëxtrapoleerde aantallen binnen Ifstat.  Het is zo dat de Ifstat 
gegevens 93% vertegenwoordigen van het geheel van de RIZIV uitgaven voor farmaceutische verstrekkingen in de publieke officina’s.  Als 
we hier niet hebben geëxtrapoleerd, dan is dat omdat de gegevens niet homogeen zijn, ondermeer door de grote regionale verschillen, 
zoals blijkt uit de volgende tabel met de verdeling van de bloeddrukmeters en de glucometers die per jaar werden afgeleverd binnen de 
verschillende programma’s. 

 
In deze tabel staan de percentages bloeddrukmeters en 
glucometers in functie van het programma en de regio’s van het 
land voor 2009 (vanaf juni voor de ZTN, en vanaf september voor 
de ZTD en EDU-D), voor de volledige jaren 2010,2011, en 2012 en 
voor 2013 (tot en met september).  Het is duidelijk dat ongeveer 
90% van de zorgtrajecten (ZDN of ZTD) startten in Vlaanderen 
(VLA).  Ze blijven overwegend in Vlaanderen, maar we zien toch 
een progressieve groei van het aandeel van de andere regio’s, 
vooral bij de ZTD.  De programma’s educatie en zelfzorg zijn 
daarentegen van bij het begin anders verdeeld.  Daar zien we 
zelfs een oververtegenwoordiging van de Brusselse regio (BRU).  
Maar deze programma’s zijn minder talrijk en als we de 
mogelijkheden voor diabetespatiënten samen voegen, (onderste 
deel van de tabel) dan zien we dat tijdens de twee voorbije jaren, 
70% van de glucometers in Vlaanderen werden afgeleverd, 22% 
in Wallonië en 8% in het Brussels gewest. 
 

De laatste tabel bevat een samenvatting van de uitgaven die binnen Ifstat werden geregistreerd.  
 Voor de ZDN TSI gaat het om honoraria (HON) voor de apothekers, de tegemoetkoming van de verplichte verzekering (CI – cost 

insurance) voor de bloeddrukmeters en de bijdrage van de patiënten (CP – cost patient) voor bloeddrukmeters van meer dan € 60.   
 In de programma’s voor diabetespatiënten omvatten de uitgaven de honoraria van de apothekers voor de aflevering van glucometers of 

materiaal (strips & lancetten) waarvan de kost volledig ten laste wordt genomen door het RIZIV.  
 

Het is niet evident om besluiten te 
trekken, alleen uit deze Ifstat 
gegevens, vermits het materiaal 
voor de zorgtrajecten (bloeddruk-
meters, glucometers, strips en 
lancetten) ook buiten de apotheek 
kan worden afgeleverd onder de 
zelfde voorwaarden, via de 
thuiszorgwinkels, patiënten-
organisaties (VDV/ABD), …  
 
Maar we kunnen uit de gegevens 
toch afleiden dat het de strips & 
lancetten voor diabetespatiënten 
zijn, die het grootste deel 
uitmaken van de uitgaven van de 
ziekteverzekering binnen de 
zorgtrajecten.   
 
Voegen we er tenslotte nog aan 
toe dat naast de uitgaven voor 

materiaal en de begeleiding van de aflevering ervan, er binnen het RIZIV budget een belangrijkere post « zorgtrajecten » is binnen de 
rubriek « geneesheren ». 

  
2009 2010 2011 2012 2013 

ZTN 

VLA 89% 89% 85% 83% 82% 

BRU 3% 2% 4% 6% 5% 

WAL 8% 9% 12% 11% 14% 

ZTD 

VLA 92% 86% 75% 72% 72% 

BRU 2% 3% 6% 6% 7% 

WAL 6% 11% 19% 21% 21% 

EDU-D 

VLA 64% 51% 49% 49% 40% 

BRU 7% 24% 29% 23% 29% 

WAL 29% 25% 22% 28% 31% 

D (ZT 
of 

EDU) 

VLA 85% 81% 72% 70% 70% 

BRU 3% 6% 9% 8% 8% 

WAL 12% 13% 19% 22% 22% 

  
2009 2010 2011 2012 2013 

ZTN 
 
 

HON 12.405 35.943 30.266 23.811 22.335 

CI bloeddrukmeters 44.364 133.482 102.844 79.074 69.724 

CP bloeddrukmeters 5.310 17.606 19.841 16.976 16.584 

ZTD 
 
 
 

HON materiaal (strips & lancetten) 8.802 108.264 198.104 272.026 341.419 

HON glucometer 4.367 31.826 30.692 29.311 30.680 

CI materiaal (strips & lancetten) 77.912 953.554 1.717.603 2.289.660 2.800.175 

CI glucometer 16.583 119.718 113.599 105.108 107.028 

EDU-D 
 
 
 

HON materiaal (strips & lancetten) 3.248 13.797 14.687 15.162 15.734 

HON glucometer 1.487 4.707 3.439 2.768 2.591 

CI materiaall (strips & lancetten) 21.967 86.753 89.572 90.104 90.621 

CI glucometer 5.831 17.936 12.836 9.843 9.074 

Totalen 
 
 

ZTN (zonder CP) 56.769 169.425 133.110 102.885 92.059 

D (ZT of EDU) glucometers 28.267 174.187 160.566 147.030 149.373 

D (ZT of EDU) strips & lanc 111.929 1.162.368 2.019.965 2.666.953 3.247.949 

 Globaal totaal 196.966 1.505.980 2.313.642 2.916.867 3.489.381 

mailto:info@ipheb.be
http://www.ifeb.be/


- 5 –– IFEB asbl– Archimedesstraat 11 – 1000 Brussel – info@ipheb.be – www.ifeb.be – 

Tel +32 2 285 42 26  -  Fax +32 2 285 42 25    -    December 2013 
  

Referentieterugbetaling of niet, generieken & kopieën, goedkoop & duur 

 

 

 
 
Legende :                Deze grafieken visualiseren de verdeling van de RIZIVuitgaven, de uitgaven van de patiënten 

(remgelden), het aantal verpakkingen en het aantal DDD over de geneesmiddelen buiten de 
referentieterugbetaling (not refpricing), of erbinnen : generieken of kopieën (generics), originelen 
waarvan de prijs gelijk is aan de terugbetalingsbasis (cheap originals) of originelen waarvan de prijs 
hoger is dan de terugbetalingsbasis (expensive).  De rode draad geeft  de evolutie weer van de 
corresponderende absolute waarde (geijkt op de rechter verticale as).  Links staat de jaarlijkse evolutie, 
rechts de evolutie per kwartaal sinds de aanpassing van de referentieterugbetaling om de drie 
maanden gebeurt.  Voorlopig is het laatste jaar dat voorgesteld wordt het jaar 2012 (volledig) en het 
laatste kwartaal dat voorgesteld wordt het derde kwartaal van 2013, volledig. 
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