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«IPhEB-Monthly» Data november 2016 (publicatie februari 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 november 2016 verwerkt.  De schattingen voor 2016 zijn gemaakt op basis van het 
historisch gemiddelde van de eerste elf 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 2.645,180 471,818 3.083,991 106,921 45,183 5.246,121 9,788 8,5% 1,722 3,8% 

2016 2.655,892 461,083 3.069,607 104,275 217,806 5.304,166 9,012 8,6% 9,893 4,5% 

2016/2015 0,40% -2,28% -0,47%   1,11% -7,93% -5,55% 474,66% 18,75% 

2015/2014 1,01% -2,72% 0,26%    1,27%     

201512 242,138 41,968 280,456 9,454 13,021 476,457 0,874 9,2% 0,735 5,4% 

201601 208,500 36,688 241,712 8,332 14,531 419,554 0,799 9,0% 0,777 5,1% 

201602 213,754 37,377 247,527 8,530 15,191 423,065 0,829 9,1% 0,825 5,1% 

201603 223,826 39,018 259,154 9,050 16,582 449,834 0,873 9,1% 0,954 5,4% 

201604 218,111 37,640 252,159 8,544 16,254 440,934 0,731 9,1% 0,663 4,3% 

201605 219,187 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% 

201607 206,992 34,659 237,926 7,853 20,084 412,689 0,649 8,8% 0,846 4,5% 

201608 210,972 35,270 242,573 7,931 19,575 422,633 0,639 8,6% 0,803 4,4% 

201609 223,825 38,556 258,351 8,623 19,756 442,948 0,690 8,7% 0,852 4,6% 

201610 234,900 44,392 274,039 9,670 21,704 460,689 0,749 8,8% 0,823 4,0% 

201611 231,979 41,214 268,799 9,203 19,445 462,247 0,753 9,0% 0,827 4,5% 

 
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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Verdeling over de therapeutische hoofdklassen (ATC(1)) 
 
 

 

  

 

 

 
 
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 
(december 2015 – november 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 (december 2014 – 
november 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 namen een beetje toe tijdens de voorbije 12 maanden, ondanks de blijvende daling van de 
remgeldmassa (CP), wegens een stijging van de uitgaven van de verplichte verzekering (CI) die relatief niet zo groot is maar absoluut wel 
een hoger bedrag vertegenwoordigt dan de remgeldafname.     
 

 
 

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 

+18 mio 

+0,7%  

+123 mio 

+2,4% 

-8,2 mio 
-1,7% 
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ZOOM op de terugbetaalde analgetica (N02)  
 
We beperken ons hier tot de terugbetaalde analgetica binnen de ATC-klasse N02.  Dat betekent dus dat andere geneesmiddelen die worden gebruikt om pijn te behandelen hier buiten 
beschouwing worden gelaten.  We denken dan aan NSAID (niet-steroïde anti-inflammatoire middelen) die vaak worden gebruikt bij acute pijn, of aan sommige anti-epileptica of 
antidepressiva die ook geïndiceerd zijn voor de behandeling van neuropatische pijn.  De eerste grafieken (Grafieken 1 à 3) vergelijken de evoluties van het verbruik van en de uitgaven 
voor terugbetaalde analgetica en van het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen. 
 

   
Grafiek 1 : Jaarlijkse evolutie (1996-2016) van het verbruik (DDD) 
van terugbetaalde analgetica (N02 – rood – ijk op de linker 
verticale as) en binnen het geheel van de terugbetaalde 
geneesmiddelen (allATC – grijs – ijk op de rechter verticale as) 

Grafiek 2 : Jaarlijkse evolutie (1996-2016) van de uitgaven van de 
verplichte verzekering (CI – cost insurance) voor terugbetaalde 
analgetica (N02 – rood – ijk op de linker verticale as) en voor het 
geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen (allATC – grijs – ijk 
op de rechter verticale as) 

Grafiek 3 : Jaarlijkse evolutie (1996-2016) van de 
remgelduitgaven (CP – cost patient) voor terugbetaalde analgetica 
(N02 – rood – ijk op de linker verticale as) en voor het geheel van 
de terugbetaalde geneesmiddelen (allATC – grijs – ijk op de 
rechter verticale as) 

 
Op dit ogenblik vertegenwoordigen de terugbetaalde analgetica ongeveer 1,7% van het verbruik (DDD) van terugbetaalde geneesmiddelen, ongeveer 2,6% van de RIZIV-uitgaven (CI) 
en ongeveer 5,6% van de remgeldmassa (CP). Het aandeel van de uitgaven ten laste van de patiënt is dus relatief hoog binnen de analgetica.  De eerste grafiek (Grafiek 1) hierboven 
laat zien dat het verbruik van terugbetaalde analgetica meer is toegenomen dan het globaal verbruik van terugbetaalde geneesmiddelen, en dat de stijging van het analgeticaverbruik 
versnelde vanaf 2007 : zoals blijkt uit de grafiek, is het analgeticaverbruik de voorbije 10 jaar bijna verdubbeld : van 46 mio DDD in 2007 tot 89 mio DDD in 2016.  Qua uitgaven is de 
situatie anders.  We zien (Grafieken 2 et 3) dat de uitgaven voor analgetica vooral sterk zijn toegenomen in het begin van de voorgestelde periode, maar dat ze sinds 2008 eerder 
gestabiliseerd zijn en sindsdien min of meer evolueren zoals de uitgaven voor het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen.  Dit geldt zowel voor de uitgaven van de verplichte 
verzekering als voor het remgeld.   
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Vermits heel wat analgetica niet terugbetaald of 
terugbetaalbaar zijn, of zelfs vrij afleverbaar, hebben we 
uitzonderlijk ook eens gekeken naar het geheel van de 

analgetica afgeleverd in de publieke officina’s, terugbetaald 
of niet, op voorschrift of niet (IMS-Archifar-data).  In 2015, 
het meest recente jaar met volledige data, werden 36% 
van de DDD van de klasse N02 terugbetaald, en ze 
vertegenwoordigden 44% van de publiekprijs.  

Grafiek 4: Jaarlijkse evolutie (1996-2016) van het verbruik (DDD) 
van terugbetaalde analgetica (N02(Ifstat) – rood) en van het totale 
analgeticaverbruik (N02(IMS) – lichtrood) 

Grafiek 5: Jaarlijkse evolutie (1996-2016) van de uitgaven (PP) 
voor terugbetaalde analgetica (N02(Ifstat) – rood) en voor het 
totale analgeticaverbruik (N02(IMS) – lichtrood) 

 
In de klasse N02 onderscheiden we twee pertinente ATC-klassen (cf. IPhEB Monthly met de gegevens tot januari 2015, met ZOOM op het verbruik (DDD) binnen de pertinente ATC-
klassen) : de klasse van de opioïden (N02A) en die van de overige analgetica van de klasse N02 (N02(*)) die de niet-opioïde analgetica en antipyretica (N02B) bevat, alsook de 
migrainegeneesmiddelen (N02C).  De volgende grafieken (Grafieken 6 à 8) laten de evoluties zien van het verbruik van en de uitgaven voor analgetica, opgesplitst naar deze twee 
pertinente deelklassen. Het is onmiddellijk duidelijk dat opioïden de meest belangrijke klassen vormen en dat de hierboven gemaakte vaststellingen betrekking hebben op de opioïden : 
een verbruik dat blijft stijgen sinds het begin van de gegevensgaring door het IFEB, en uitgaven die sterk gestegen zijn tot in 2008 en sindsdien gestabiliseerd zijn.  Verderop zullen we 
zien hoe deze parameters verder verdeeld zijn over de verschillende deelklassen binnen de opioïden.   
 
In de grafiek van het verbruik (Grafiek 6) valt echter wel op dat vanaf 2007, ook het verbruik binnen de tweede pertinente deelklasse sterk is toegenomen.  Het begin van deze stijging 
komt overeen met het begin van de tussenkomst van het RIZIV voor paracetamol bij chronische pijn.  Vermits paracetamol niet duur is, heeft deze maatregel minder effect op de 
uitgaven.  Verderop zullen we meer in detail gaan op de effecten van de verschillende vergoedingsmodaliteiten voor paracetamol. 
 

   
Grafiek 6 : Jaarlijkse evolutie (1996-2016) van het verbruik (DDD) 
van terugbetaalde analgetica opgesplitst naar opioïden (N02A- 
blauw) en andere analgetica (N02(*) – groen) 

Grafiek 7 : Jaarlijkse evolutie (1996-2016) van uitgaven van de 
verplichte verzekering (CI) voor terugbetaalde analgetica 
opgesplitst naar opioïden (N02A- blauw) en andere analgetica 
(N02(*) – groen) 

Grafiek 8 : Jaarlijkse evolutie (1996-2016) van de 
remhgelduitgaven (CP) voor terugbetaalde analgetica opgesplitst 
naar opioïden (N02A- blauw) en andere analgetica (N02(*) – 
groen) 

 
De opioïden of narcotische analgetica worden opgesplitst volgens hun pijnstillend vermogen : 
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 weinig krachtige analgetica : codeïne, dextropropoxyfeen, dihydrocodeïne (opioids L (little strong)) ; 

 matig krachtige analgetica: pentazocine, pethidine, tilidine, tramadol (opioids M (moderately strong)) ; 

 krachtige analgetica: bezitramide, buprenorfine, fentanyl, hydromorfon, methadon, morfine, oxycodon, piritramide (opioids S (strong)). 

De volgende grafieken (Grafieken 9 à 11) laten de evoluties zien van het verbruik van en de uitgaven voor opioïden, opgesplitst naar hun pijnstillend vermogen.   
 De weinig krachtige opioïden zijn geleidelijk uit de apotheken verdwenen.  In het begin van de periode was het verbruik van dextropropoxyfeen (N02AC04 – Depronal®) nog vrij aanzienlijk, 

maar in 2012 werd dit bestanddeel uit de terugbetaling geschrapt.  

 Binnen de matig krachtig opioïden zijn tramadol (N02AX02) en tilidine (N02AX01) de meest gebruikte actieve bestanddelen.  Het verbruik van tilidine is gedurende de ganse periode stabiel 

gebleven (iets minder dan 10 miljoen DDD per jaar), maar de uitgaven zijn afgenomen na prijsdalingen vanaf 2005, toen tilidine in de referentieterugbetaling werd opgenomen. De toename 

van het verbruik van matig krachtige opioïden komt grotendeels overeen met de stijging van het verbruik van tramadol, en, vanaf 2003, van een stijgend verbruik van tramadol in associatie 

met paracetamol.  In 2004 zijn er generieken gekomen van tramadol, en dit heeft bijgedragen tot de beheersing van de uitgaven.    

 Het verbruik van krachtige opioïden neemt op regelmatige wijze toe, en we zien duidelijk dat deze krachtige opioïden leiden tot grotere uitgaven.  Fentanyl (N02AB03) is de belangrijkste 

substantie binnen deze groep.  In 2006 werd fentanyl opgenomen in de referentieterugbetaling en dit heeft een explosie van de uitgaven kunnen vermijden, vooral dan van RIZIV-uitgaven.  

Prijsdalingen hebben immers minder effect op het remgeld omdat het prijsniveau van de meeste verpakkingen zo hoog is dat het remgeldplafond van toepassing is, en blijft, zelfs nadat de prijs 

is gedaald.  Naast dat van fentanyl, is ook het verbruik van buprenorfine (N02AE01) en van oxycodon (N02AA05) vrij belangrijk.  Dat van buprenorfine neemt af, terwijl dat van oxycodon 

toeneemt. 

   
Grafiek 9 : Jaarlijkse evolutie (1996-2016) van het verbruik van 
(DDD) terugbetaalde opioïden (N02A) naar hun pijnstillend 
vermogen : weinig krachtig (L – lichtblauw), matig krachtig (M – 
blauw) of krachtig (S – donkerblauw) 

Grafiek 10 : Jaarlijkse evolutie (1996-2016) van de uitgaven van 
de verplichte verzekering (CI) voor terugbetaalde opioïden (N02A) 
naar hun pijnstillend vermogen : weinig krachtig (L – lichtblauw), 
matig krachtig (M – blauw) of krachtig (S – donkerblauw) 

Grafiek 11 : Jaarlijkse evolutie (1996-2016) van de 
remgelduitgaven (CP) voor terugbetaalde opioïden (N02A) naar 
hun pijnstillend vermogen : weinig krachtig (L – lichtblauw), matig 
krachtig (M – blauw) of krachtig (S – donkerblauw) 

 
Binnen de overige terugbetaalde analgetica en antipyretica treffen we hoofdzakelijk paracetamol aan, dat onder voorwaarden terugbetaalbaar is voor chronische patiënten.  Sinds 1 juli 

2007, is er een tussenkomst van 20 % voor bepaalde pijnstillers voor patiënten met chronische pijn en sinds 1 april 2010 zijn specialiteiten op basis van paracetamol terugbetaalbaar in 
categorie B, onder de voorwaarden gepreciseerd in Hoofdstuk IV van de RIZIV-reglementering. 
 
In de grafieken die volgen (Grafieken 12 à 14) springt het effect van de opname van paracetamol in de terugbetaling onmiddellijk in het oog.  Verderop zien we (Grafieken 15 à 17) de 
evoluties van het verbruik van en de uitgaven voor paracetamol vanaf 2007.   In de grafieken hieronder (Grafieken 12 à 14) zien we dat er behalve paracetamol geen belangrijke overige 
analgetica en antipyretica zijn.  Op dit ogenblik vinden we er enkel inspuitbaar acetylsalicylzuur (N02BA01) en nefopam (N02BG06). 
 
Terugbetaalde migrainegeneesmiddelen (N02C) zijn relatief belangrijker in de uitgaven dan in het verbruik, ondanks het feit dat, op sumatriptan (N02CC01) na, enkel generieken van 
triptanen (selectieve 5HT1-receptoragonisten – N02BCC) terugbetaalbaar zijn. 
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Grafiek 12 : Jaarlijkse evolutie (1996-2016) van het verbruik 
(DDD) van overige terugbetaalbare analgetica (N02(*)) met 
onderscheid tussen paracetamol (geel), overige analgetica en 
antipyretica (other N02B – lichtgroen) of migrainemiddelen (groen) 

Grafiek 13 : Jaarlijkse evolutie (1996-2016) van de uitgaven van 
de verplichte verzekering (CI) voor overige terugbetaalbare 
analgetica (N02(*)) met onderscheid tussen paracetamol (geel), 
overige analgetica en antipyretica (other N02B – lichtgroen) of 
migrainemiddelen (groen) 

Grafiek 14 : Jaarlijkse evolutie (1996-2016) van de 
remgelduitgaven (CP) voor overige terugbetaalbare analgetica 
(N02(*)) met onderscheid tussen paracetamol (geel), overige 
analgetica en antipyretica (other N02B – lichtgroen) of 
migrainemiddelen (groen) 

 
In de grafieken die volgen (Grafieken 15 à 17) zien we de jaarlijkse evolutie van het verbruik van terugbetaalde paracetamol en de er aan gelinkte uitgaven.  Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen paracetamol terugbetaald volgens de voorwaarden uit het KB van juli 2007 (gele staafjes), wat neerkomt op een tussenkomst door de verplichte verzekering van 20%, 
en paracetamol terugbetaald in categorie B vanaf 1 april 2010, volgens de voorwaarden in Hoofdstuk IV van de RIZIV-reglementering.  We zien dat vanaf het ogenblik dat terugbetaling 
in categorie B mogelijk werd, in 2010, de terugbetaling volgens het besluit van 2007 sterk is afgenomen.  De laatste van de 3 grafieken (Grafiek 17) laat duidelijk zien dat de 
tussenkomst van 20% volgens het besluit 2007 leidt tot een veel hoger remgeld dan de terugbetaling in categorie B vanaf 2010. 

 

   
Grafiek 15 : Jaarlijkse evolutie (2007-2016) van het verbruik 
(DDD) van terugbetaalde paracetamol naargelang het gaat om 
terugbetaling volgens het KB van 2007 (geel), of in categorie B 
(Hoofdstuk IV – geel-grijs gearceerd) 

Grafiek 16 : Jaarlijkse evolutie (2007-2016) van de uitgaven van 
de verplichte verzekering (CI) voor terugbetaalde paracetamol 
naargelang het gaat om terugbetaling volgens het KB van 2007 
(geel), of in categorie B (Hoofdstuk IV – geel-grijs gearceerd) 

Grafiek 17 : Jaarlijkse evolutie (2007-2016) van de 
remgelduitgaven (CP) voor terugbetaalde paracetamol naargelang 
het gaat om terugbetaling volgens het KB van 2007 (geel), of in 
categorie B (Hoofdstuk IV – geel-grijs gearceerd) 
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We eindigen met de situering van terugbetaalde 
paracetamol binnen het geheel van de paracetamol 
afgeleverd in de publieke officina’s.  In 2007 werd 

paracetamol voor het eerst terugbetaald voor chronische 
patiënten.  In de periode 2007-2015 nam het verbruik van 
paracetamol (DDD – Grafiek 18) toe met 57 miljoen DDD.  
In 2015 was er een RIZIV-tussenkomst voor 20 miljoen 
DDD, wat neerkomt op 14% van het totale 
paracetamolverbruik.  De totale kost (PP – Grafiek 19) van 
de terugbetaalde paracetamol vertegenwoordigde dat jaar 
8% van de kost voor paracetamol.  Binnen de 
terugbetaalde paracetamol vinden we immers grotere 
verpakkingen en meer generieken terug.  

Grafiek 18 : Jaarlijkse evolutie (2007-2016) van het verbruik 
(DDD) van terugbetaalde paracetamol (paracetamol(Ifstat) – geel) 
en van alle paracetamol (paracetamol(IMS) – donkergeel) 

Grafiek 19 : Jaarlijkse evolutie (2007-2016) van uitgaven (PP) 
voor terugbetaalde paracetamol (paracetamol(Ifstat) – geel) en 
voor alle paracetamol (paracetamol(IMS) – donkergeel) 
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