
     1 / 16  IFSTAT_methodological_note_NL 

 

IFSTAT 

Methodologische nota 

Aangemaakt : april 2010 

Laatste update : januari 2017 

 

Inhoudstafel 

 

Bladzijde 

1 Doelstelling en draagwijdte van dit document .......................................................................................... 2 

2 Uitgangspunt voor de gegevensgaring ...................................................................................................... 2 

3 Gegevens .................................................................................................................................................... 3 

3.1 Tarificatiegegevens ............................................................................................................................... 3 

3.1.1 Legaal circuit ................................................................................................................................. 3 

3.1.2 Oorsprong en karakteristieken van de Farmanetgegevens .......................................................... 3 

3.2 Gegevens die worden ingezameld binnen IFSTAT ................................................................................ 4 

3.3 Types gegevens en bescherming van de persoonlijke levenssfeer ...................................................... 5 

3.4 Frequentie van de bijwerkingen en beschikbaarheid van de gegevens ............................................... 5 

3.5 Interface, presentatie van de gegevens en gebruik van de resultaten ................................................ 5 

4 Populatie, exhaustiviteit, extrapolatie, representativiteit, validering ....................................................... 6 

5 Beschikbare variabelen .............................................................................................................................. 7 

5.1 Afgeleverde hoeveelheden ................................................................................................................... 7 

5.1.1 Aantal ............................................................................................................................................ 7 

5.1.2 De DDD en het aantal DDD ........................................................................................................... 7 

5.2 Monetaire variabelen ........................................................................................................................... 7 

5.3 Kenmerken van het voorschrift of van het afgeleverde product ......................................................... 7 

5.4 Kenmerken van de patiënt ................................................................................................................... 8 

5.5 Kenmerken van de apotheek ................................................................................................................ 8 

5.6 Kenmerken van de voorschrijver .......................................................................................................... 8 

5.7 Voorbeelden van afgeleide variabelen ................................................................................................. 8 

5.7.1 Het aantal DDD per RIZIV-verzekerde ........................................................................................... 8 

6 Beperkingen en ethische beschouwingen ................................................................................................. 8 



     2 / 16  IFSTAT_methodological_note_NL 

 

7 Beperkingen en nevenvoorwaarden .......................................................................................................... 9 

7.1 in verband met de definitie van het probleem door de klant .............................................................. 9 

 in verband met de aflevering of de facturatie ...................................................................................... 9 

8 Controle van de gegevens ........................................................................................................................ 10 

9 Gebruikers ................................................................................................................................................ 10 

10 Voorbeelden van analyses ....................................................................................................................... 10 

10.1 Queries voor de beroepsverdediging ................................................................................................. 11 

10.2 Externe queries « industrie » .............................................................................................................. 11 

11 Bibliografie ............................................................................................................................................... 11 

Appendix – termen en begrippen ......................................................................................................................... 14 

Doelstelling en draagwijdte van dit document 

Dit document biedt een globale beschrijving van de IFSTAT database als informatiebron voor de evaluatie van 

de praktijken op farmacotherapeutische gebied en voor bijdragen aan farmaco-epidemiologische studies.  Het 

beschrijft de beschikbare gegevens, en hoe ze worden verkregen en georganiseerd. Het bevat ook de vereiste 

definities, de beperkingen, de wettelijke context en het ethisch kader waarin de gegevensgaring moet worden 

gesitueerd. 

Uitgangspunt voor de gegevensgaring 

Vermits de tariferingsdiensten (TDs) voor de tariferingswerkzaamheden in het licht van de betaling van de 

apotheken door de verzekeringsinstellingen (VIs) gegevens verzamelen betreffende de prestaties in de 

apotheken, is de idee ontstaan om deze gegevens te verzamelen voor analyse-doeleinden. 

De wettelijke basis voor deze gegevensstroom die vertrekt vanuit de TD is het artikel 165 van de wet betreffende 

de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 waarvan 

de modaliteiten zijn gepreciseerd in het koninklijk besluit van 15 juni 2001 tot vaststelling van de gegevens 

inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen moeten 

overmaken.  

In het artikel 165 staat expliciet: 

« De tariferingsdiensten zijn verplicht de verzekeringsinstellingen, volgens de door de Koning te bepalen regels, 

gegevens te verstrekken aangaande de leveringen waarvoor ze tariferingsverrichtingen uitvoeren. Deze 

gegevens die door de Koning nader worden omschreven, hebben betrekking op de aard, de hoeveelheid van de 

uitgereikte geneesmiddelen, van de middelen bepaald in artikel 34, 19° en 20°, en de datum van deze uitreiking, 

de gefactureerde bedragen alsmede op de identificatie van de apotheek, de voorschrijver en de 

rechthebbende…» 
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Gegevens 

1.1  Tarif icat iegegevens  

1.1.1 Legaal circuit  

De gegevens worden aan het RIZIV overgemaakt via Farmanet, het circuit dat gegevens inzamelt over 

terugbetaalde farmaceutische verstrekkingen die via de openbare apotheken worden afgeleverd. 

De inzameling start gewoonlijk met het voorschrift door een arts van een geneesmiddel of een andere 

terugbetaalbare farmaceutische verstrekking voor een patiënt. Deze patiënt gaat dan met het voorschrift naar 

een apotheker. Alternatief kan de inzameling starten met de uitvoering van een bepaalde farmaceutische 

verstrekking door de apotheker voor een patiënt. 

Bij de aflevering/uitvoering moet de apotheker in elk geval de volgende 3 gegevens registreren: 

- de unieke barcode1 op de verpakking van het geneesmiddel die de CNK2 bevat of de CNK als het om een andere 

farmaceutische verstrekking gaat; 

- de barcode van de voorschrijver, indien van toepassing, die op het voorschrift staat en die overeenstemt met 

het RIZIV-nummer van de voorschrijver; 

- de identificatie van de rechthebbende via zijn identiteitskaart (vroeger SIS-kaart), waarmee hij de 

verzekerbaarheidsgegevens kan raadplegen via MyCareNet, waaruit ook blijkt of de patiënt al dan niet recht 

heeft op een verhoogde tegemoetkoming. 

De apotheker voert het voorschrift/de verstrekking uit en de er bij horende gegevens worden op het eind van 

de maand bezorgd aan de tariferingsdienst waarbij de apotheker is aangesloten. 

Op hun beurt bezorgen de tariferingsdiensten van de openbare apotheken elke maand de gegevens van de 

verstrekkingen, de voorschrijvers en de rechthebbenden aan de verzekeringsinstellingen.  

Op die manier verzamelen de verzekeringsinstellingen per maand de gegevens over de verstrekkingen aan hun 

rechthebbenden en zij voeren daarbij een eerste conversie uit van de identiteit van de rechthebbende. 

Vervolgens sturen ze de gegevens door naar een intermediaire instantie die een tweede conversie uitvoert van 

de gegevens. De tweemaal geconverteerde gegevens komen dan op het RIZIV toe, dat de rechthebbenden niet 

meer kan herkennen, maar nog wel kan onderscheiden. De voorschrijver en de apotheker zijn nog wel 

identificeerbaar door het RIZIV.  De transfer van de verzekeringsinstellingen naar het RIZIV gebeurt niet 

maandelijks maar trimestrieel. 

1.1.2 Oorsprong en karakteristieken van de Farmanetgegevens 

Deze inzameling van gegevens die in 1996 startte in het kader van de derdebetalerregeling binnen de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en loopt via de openbare apotheken, de tariferingsdiensten en de 

verzekeringsinstellingen, vormt de Farmanetgegevens van het RIZIV.  

De belangrijkste doelstelling van Farmanet is de voorschrijver te informeren over zijn voorschrijfgedrag en hem 

de mogelijkheid te geven dit gedrag te vergelijken met dat van zijn collega's, alsook het verzamelen van gegevens 

die nuttig zijn voor het beheer van de gezondheidszorg. 

                                                           

1  definitie : zie appendix 
2  definitie : zie appendix 
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De beheerseenheid Farmaceutisch Beleid heeft een analyseverslag1 opgemaakt waarin dieper wordt ingegaan 

op de manier waarop de Farmanetgegevens – uniek spoor worden ingezameld. Het beschrijft welke gegevens 

er worden ingezameld en welke gegevens eraan worden gekoppeld met het oog op een performanter gebruik. 

De gegevens hebben betrekking op de volgende terugbetaalde prestaties2 : 

 de industrieel gefabriceerde geneesmiddelen (de « specialiteiten »); 

 dieetvoeding voor medisch verbruik; 

 diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen; 

 magistrale bereidingen; 

 honoraria en forfaits in het kader van mucoviscidose, dieetvoeding voor medisch verbruik, 

zuurstoftherapie aan huis, aflevering van methadon, wachtdienst … ; 

 prestaties van farmaceutische zorg (bvb. in het kader van de zorgtrajecten, begeleiding 

astmapatiënten,…); 

 … 

1.2  Gegevens die worden ingezameld binnen  IFSTAT 

Het zijn de Farmanetgegevens die aan de basis liggen van IFSTAT. 

De term « geneesmiddelen » omvat de farmaceutische specialiteiten (industrieel bereide geneesmiddelen) en 

de magistrale bereidingen. De gegevens met betrekking tot de specialiteiten en magistrale bereidingen zijn 

gevalideerd. De gegevens betreffende andere terugbetaalde farmaceutische prestaties zijn eveneens 

gevalideerd. 

We willen hier ook even benadrukken dat IFSTAT geen gegevens bevat over geneesmiddelen en andere 

farmaceutische verstrekkingen:  

- door het RIZIV vergoed buiten de derdebetalerregeling ; 

- afgeleverd door een hospitaalapotheek ; 

- niet door het RIZIV vergoede prestaties op de uitzonderingen na die werden afgesproken in de 

overeenkomstencommissie apothekers – verzekeringsinstellingen ; 

- stalen die rechtstreeks door de arts worden afgeleverd ; 

- afgeleverd in apotheken die niet zijn aangesloten bij een tariferingsdienst die deelneemt aan de inzameling 

van de gegevens in het kader van IFSTAT. 

IFSTAT is een gecentraliseerde database die beheerd wordt door het Instituut voor Farmaco-Epidemiologie in 

België (IFEB)3, vzw, een gezamenlijk initiatief van artsen en apothekers. 

                                                           

1     http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/verslag-globale-analyse-farmanet-uniek-spoor.pdf 
2  Volledige lijst in het Koninklijk Besluit van 15 juni 2001 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de 

tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen moeten overmaken https://www.riziv.fgov.be/webprd/docleg/sp/149683-

325?1&tmpl=kdoc&OIDN=500201&-CLAN=NL 
3 Begin 1990 heeft het beheerscomité van het RIZIV een studie laten uitvoeren om na te gaan of het mogelijk zou zijn om in België een 

Canadees systeem te implementeren om de verdeling van geneesmiddelen te registreren waarbij de gegevens met betrekking tot de 

aflevering van geneesmiddelen rechtstreeks zouden worden overgemaakt van de kassa van de apotheek naar de centrale computer 

van het RIZIV. Artsen en apothekers hebben zich daartegen verzet omdat ze vreesden dat zo aan de persoonlijke levenssfeer van de 

patiënten en aan het beroepsgeheim zou worden geraakt. Volgens hen moeten het voorschrift, de aflevering, en het gebruik van 

geneesmiddelen gebeuren onder toezicht van de zorgverstrekkers. 
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IFSTAT registreert de aflevering van geneesmiddelen en andere farmaceutische verstrekkingen1 in de openbare 

apotheken die door het RIZIV binnen de derdebetalerregeling in België worden terugbetaald. Dit gebeurt op 

maandbasis sinds begin 1992, dankzij de gegevens die worden overgemaakt door de tariferingsdiensten (TD). 

Aanvankelijk was de inzameling van gegevens beperkt tot de TD’s binnen de beroepsverenigingen die lid zijn van 

de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). Sinds 2003 is ze uitgebreid tot de TD’s van OPHACO (Office des 

Pharmacies Coopératives de Belgique – Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België).   Op dit ogenblik 

komt dat neer op 27 verschillende bronnen (19 van de 14 TD’s van de APB en 8 van de TD’s van OPHACO). De 

gegevens die in IFSTAT worden geregistreerd dekken op dit ogenblik 93,3% van de RIZIV-uitgaven voor 

geneesmiddelen afgeleverd in de openbare apotheken van België. De volledige lijst van tariferingsdiensten is 

beschikbaar als bijlage bij dit document. 

De gegevens zijn het resultaat van de extractie van bepaalde velden uit de bestanden die de TD’s ontvangen van 

de apotheken. Ze worden elke maand naar het IFEB opgestuurd, waar ze worden geverifieerd, gevalideerd, 

verrijkt met bijkomende informatie (ATC, DDD, referentieclusters, …) uit referentiebestanden en geïntegreerd 

in de IFSTAT-database. 

1.3  Types gegevens en bescherming van de persoonl i jke levenssfeer  

De bestanden die naar het IFEB worden gestuurd bevatten geen persoonsgegevens2. Geen enkel gegeven 

waardoor een patiënt, een arts of apotheker zou kunnen worden geïdentificeerd wordt doorgestuurd. Van de 

officina wordt enkel het arrondissement weerhouden (de eerste 2 cijfers van het apotheeknummer), en van de 

voorschrijver slechts een deel van het RIZIV-nummer, met in het bijzonder het specialisme (de laatste 3 cijfers 

van de RIZIV-code). Er is geen enkele eenduidige identificatie, ook niet geanonymiseerd of geëncrypteerd, niet 

van de patiënt, niet van de arts en niet van de apotheek. 

1.4  Frequentie van de bijwerkingen en beschikbaarheid van de gegevens  

Elke maand bezorgen de apotheken hun facturatiegegevens aan de TD’s. Dit houdt in dat de gegevens van een 

maand beschikbaar zijn 4 à 6 weken na het einde van de maand. 

1.5  Interface,  presentatie van de gegevens en gebruik van de resultaten  

De resultaten zijn tabellen, numerieke data of grafieken, zoals de opdrachtgever dat wenst. Ze worden geleverd 

met een beknopte beschrijving om de interpretatie te vergemakkelijken. Het IFEB is verantwoordelijk voor de 

resultaten en voor de commentaar. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de interpretatie ervan. Hij kan 

                                                           

 De APB heeft daarom gevraagd om een andere haalbaarheidsstudie uit te voeren rekening houdend met de eigenheid van het 

beroep.  Het RIZIV heeft dat geaccepteerd en er zijn gesprekken gestart tussen de beroepsverenigingen van artsen en apothekers 

met het oog op een gezamenlijk onderzoeksinstituut, het IFEB. 

 Het IFEB is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) met een zuiver wetenschappelijk oogmerk. Het is belast met de 

epidemiologische interpretatie van gegevens betreffende geneesmiddelen die beschikbaar zijn via verschillende kanalen 

(tariferingsdiensten, peilingen van artsen en apothekers) en het opmaken van rapporten die als basis moeten dienen bij de 

besluitvorming aangaande de geneesmiddelenpolitiek. 

1  Onder « andere farmaceutische verstrekkingen » wordt, volgens de nomenclatuur van het RIZIV, het volgende verstaan: medische 

voeding, medische hulpmiddelen (diagnostische middelen en verzorgingsmateriaal, steriele insulinespuiten, speciale pompen bij 

mucoviscidosebehandeling, menselijk bloed en labiele bloedproducten, moedermelk, zuurstof en toebehoren bij zuurstoftherapie, 

bepaalde producten voor chronisch zieken (actieve verbanden, …). De volledige lijst is te vinden in het Koninklijk Besluit van 15 juni 

2001 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen 

moeten overmaken https://www.riziv.fgov.be/webprd/docleg/sp/149683-325?1&tmpl=kdoc&OIDN=500201&-CLAN=NL 

2  cf appendix 
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daarvoor een beroep doen op de expertise van het IFEB, dat zijn aansprakelijkheid engageert binnen de grenzen 

van zijn statuten. 

Populatie, exhaustiviteit, extrapolatie, representativiteit, 

validering 

De « RIZIV » populatie waarover informatie wordt verzameld bestaat uit de personen die onderworpen zijn aan 

de verplichte verzekering voor de terugbetaling van geneesmiddelen en andere farmaceutische verstrekkingen 

door het RIZIV. In 2010 waren dat 10.632.028 personen, hetzij 98,08 % van de Belgische bevolking (10.839.905 

op 1 januari 20101). Het is belangrijk om te noteren dat vanaf 2008 de kleine risico’s van de zelfstandigen werden 

opgenomen in de verplichte verzekering, wat de plotse verhoging van de dekkingsgraad verklaart (cf. tabel in 

bijgevoegd Excel-bestand). 

Ongeveer 4600 apotheken op een totaal van ongeveer 4950 (2015) nemen deel aan de gegevensinzameling. 

De exhaustiviteit wordt gemeten door de verhouding tussen de RIZIV-uitgaven zoals die worden berekend 

binnen IFSTAT en het bedrag van de corresponderende uitgaven zoals die door het RIZIV wordt meegedeeld. 

Deze exhaustiviteitsfactor wordt dan gebruikt om IFSTAT-resultaten te extrapoleren naar de volledige RIZIV- 

populatie. Sinds 1996 neemt de exhaustiviteit toe. Dit betekent dat het IFSTAT-staal een steeds groter deel van 

de RIZIV-uitgaven vertegenwoordigt. Rekening houdend met de nieuwe gegevens uit de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

boekhoudkundige documenten van het RIZIV, gebruikt IFSTAT steeds de meest recente, beschikbare 

schattingen. En elke nieuwe waarde van de exhaustiviteitsfactor leidt tot een retroactieve correctie. 

Het is de bedoeling om representatieve informatie te verstrekken over het verbruik van geneesmiddelen en 

andere farmaceutische verstrekkingen. Dat gebeurt door de gegevens in de IFSTAT-database te extrapoleren 

naar het geheel van de afleveringen in België. 

In 1999 zijn IFSTAT-gegevens vanaf januari 1996 een eerste keer gevalideerd2 en het resultaat van deze oefening 

werd gepresenteerd tijdens het VIde symposium van de Belgische Vereniging voor Volksgezondheid (november 

1999: op dat ogenblik bedroeg de dekkingsgraad 76,7 % van de RIZIV-populatie) 

Deze studie bevestigde: 

- de grote exhaustiviteit, de stabiliteit en de betrouwbaarheid van het inzamelproces; 

- dat de discrepanties met de officiële gegevens zeer klein zijn; 

- dat de overeenkomst met Farmanet (1997), gemeten door absolute verschillen of intra-klassen-correlaties3, 

zeer hoog is tot op het vierde niveau van de ATC-classificatie. 

Sinds de deelname aan de inzameling van gegevens door de OPHACO tariferingsdiensten in 2003, werkt IFSTAT 

met gegevens van minstens 91,7% van de Belgische officina’s en bijgevolg moet de vraag naar de 

representativiteit van de IFSTAT-populatie binnen de RIZIV-populatie bijna niet meer worden gesteld, vermits 

de totaliteit goed wordt benaderd. 

                                                           

1  cf. http://statbel.fgov.be 

2  cf. bibliografie [2] 

3  hoger dan 0,9946 

http://statbel.fgov.be/


     7 / 16  IFSTAT_methodological_note_NL 

 

In 2006 werd een vergelijkende studie gemaakt van de gegevens in Farmanet, IMS en IFSTAT in het eindwerk 

van een farmaciestudent1. Daaruit blijkt dat de informatie in IFSTAT (na toepassing van de 

exhaustiviteitscorrectie) volledig vergelijkbaar zijn met die van Farmanet. 

Beschikbare variabelen2 

1.6  Afgeleverde hoeveelheden  

Verschillende volume-indicatoren zijn beschikbaar. 

1.6.1 Aantal  

5 . 1 . 1 . 1  V e r p a k k i n g e n  

Deze variabele volgt het aantal afgeleverde verpakkingen op. 

5 . 1 . 1 . 2  E e n h e d e n  

Voor aflevering binnen de rusthuizen worden sinds april 2015 de orale vaste vormen per pil getarifeerd. Dit is 

de hoeveelheidsvariabele die voor deze afleveringen beschikbaar is. 

5 . 1 . 1 . 3  F a r m a c e u t i s c h e  v e r s t r e k k i n g e n  

Voor farmaceutische verstrekking is het aantal getarifeerde verstrekkingen beschikbaar. 

1.6.2 De DDD en het aantal DDD 

Als de statistische gegevens bedoeld zijn om te gebruiken in het licht van consumptie van geneesmiddelen of 

actieve bestanddelen, dan zijn de defined daily dose (DDD) en het aantal DDD betere indicatoren dan het aantal 

afgeleverde verpakkingen. 

Daarbij kunnen « historische» DDD worden gebruikt, de DDD die geldig waren op het moment van de aflevering, 

of « vaste » waarden van de DDD, geldig op het moment van de extractie en retroactief toegepast op de 

gegevens van het verleden.  Het IFEB heeft er voor gekozen om te werken met vaste DDD-waarden en gebruikt 

hiervoor de meest recente referenties van de WGO. 

1.7  Monetaire variabelen  

- Publiekprijs (PP) 

- Prijs af-fabriek 

- Bedragen die worden terugbetaald door de verzekering /RIZIV-kost 

- Supplement ten laste van de patiënt 

- Persoonlijk aandeel van de patiënt (remgeld)/ patiëntkost 

- Retributie/ economische marge van de apotheker/ honorarium van de apotheker 

- Marge van de groothandelaar-verdeler 

1.8  Kenmerken van het voorschri ft  of van het afgeleverde product  

- Afleveringsdatum 

- Verpakking of aantal eenheden 

- VOS (voorschrift op stofnaam) of niet 

                                                           

1  cf. bibliografie [11] 

2  de definities bevinden zich in de annexen 
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- Origineel, kopie of generiek, parallelimport 

- CNK 

- ATC-klasse 

- Terugbetalingscategorie en code categorie geneesmiddel (pseudocode) 

- Terugbetalingsvoorwaarden (Hoofstuk 1, 2 of 4) 

1.9  Kenmerken van de pat iënt  

- Geslacht 

- Geboortejaar 

- Verzekeringsstatuut 

- Verzekeringsinstelling (VI) 

- Rusthuispatiënt of niet 

1.10  Kenmerken van de apotheek  

- Arrondissement van de apotheek waar de prestatie gebeurde (eerste twee cijfers van de APB-code) 

1.11  Kenmerken van de voorschri jver  

- Type voorschrijver (arts, tandarts…) 

- Kwalificatie (laatste 3 cijfers van het RIZIV-nummer) 

1.12  Voorbeelden van afgeleide variabelen  

1.12.1 Het aantal DDD per RIZIV-verzekerde 

Dit is een indicator om te gebruiken in epidemiologische studies.  Hij levert een ruwe schatting van de 

prevalentie of de prevalentietendens van een ziektebeeld dat overeenkomt met een farmaceutische 

behandeling.  Onder bepaalde voorwaarden (als het bij voorbeeld gaat om een geneesmiddel met een 

eenduidige indicatie en een unieke dosering), kan de DDD een beeld geven van de prevalentie. 

Beperkingen en ethische beschouwingen 

Zoals in het charter1 staat, neemt het IFEB via IFSTAT deel aan zelfevaluatie-activiteiten en controles, binnen de 

ethische grenzen die het zich heeft opgelegd.  Deze hebben betrekking op de patiënt, de voorschrijver en de 

apotheker. Zonder dat aan het respect voor de persoonlijke levenssfeer wordt geraakt, zijn de beschikbare 

gegevens toch van zodanige kwaliteit en omvang dat het mogelijk is om een groot aantal resultaten te benutten.  

Het IFEB waakt erover dat de procedures worden gerespecteerd en permanent worden geëvalueerd.  Meer 

bepaald helpt het IFEB de representatieve beroepsorganisaties bij de uitwerking van hun controle-activiteiten, 

waarvan wordt verwacht dat ze beantwoorden aan pertinente, valide en betrouwbare criteria. 

Maar het IFEB is zelf geen controle-organisme en heeft geen banden met de controle-organen (provinciale 

medische commissies) of disciplinaire commissies (Provinciale Raden van de Orde der Artsen of de Orde der 

Apothekers). 

De ethiek van het IFEB is die van de gezondheidswerkers die aan zijn basis liggen, artsen en apothekers, en is 

gericht op de totale patiënt met zijn biologische, psychologische en sociale dimensies.  Dit impliceert dat de 

                                                           

1  Bibliografie, item [23] 
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uitgevoerde studies een statistische farmaco-epidemiologische of sociale (in verband met publieke uitgaven) 

relevantie dienen te hebben. Het objectief van de studies kan daarom niet strikt commercieel zijn.  

De evaluatie is tweeërlei, zowel controlerend als zelf-evaluerend.  De informatie die door het IFEB wordt 

aangeleverd meet wat er in de praktijk gebeurt.  Naast het gebruik van de informatie als dusdanig, kunnen de 

gegevens ook door de opdrachtgevers worden gebruikt om te controleren of voor zelfevaluatie.  En een vraag 

van een klant zal volgens deze karakteristieken worden bekeken.  Naargelang ze behoort tot controle- of tot 

zelfevaluatie-activiteiten, zal het IFEB ze bekijken in een adequaat ethisch perspectief.  

Beperkingen en nevenvoorwaarden  

De voornaamste beperking van IFSTAT bestaat erin dat het niet mogelijk is om patiënten of groepen patiënten 

op te volgen.  

We spreken hier wel over de aflevering van geneesmiddelen of andere farmaceutische verstrekkingen. Het 

aantal afleveringen kan dus kleiner zijn dan het aantal voorschriften.  En de gegevens bevatten natuurlijk geen 

informatie over de effectieve inname. 

1.13  In verband met de definit ie van het probleem door de klant  

o Een niet goed gesteld probleem, niet goed geformuleerde of niet goed gedefinieerde doelstellingen leiden 

tot slechte vraagstellingen en nutteloze, onbruikbare of foutieve resultaten. 

o  Een diepgaande reflectie vooraf is dus nodig om het aantal slechte verrassingen te beperken en om te 

vermijden dat de doelstellingen, het kader of de draagwijdte van het project achteraf opnieuw moeten 

worden geformuleerd, wat trouwens niet altijd mogelijk is. 

1.14  In verband met de af levering of de facturatie  

o  Binnen de geldende reglementering kan de facturatie een zekere vertraging oplopen, met als gevolg dat 

een aantal afleveringen mogelijk nog niet geregistreerd zijn op het ogenblik van de uitvoering van een query. 

o  De TDs kunnen a posteriori verbeteringen aanbrengen en zodoende de « historische » gegevens ietwat 

veranderen. 

o De IFSTAT-data kunnen retroactief aangepast worden in functie van de bijwerking van de referentiedata 

(waarde van de DDD, ATC-code, exhaustiviteit, …). 

o  In het algemeen komen er geen niet-terugbetaalde producten voor in de bestanden die van de TDs komen, 

behalve de gegevens die de apothekers verplicht moeten doorsturen1. 

o  De extrapolatie naar het geheel van de populatie met de exhaustiviteitsfactor op basis van de globale RIZIV-

uitgaven kan voor kleine deelverzamelingen leiden tot vertekende resultaten. 

o  Afwijkende resultaten te wijten aan, bij voorbeeld, coderingsfouten kunnen gefilterd worden (zoals HPV-

vaccins afgeleverd aan zeer oude patiënten) wat kan leiden tot onvolledige resultaten. 

 

                                                           

1  de verplicht door te sturen niet terugbetaalbare geneesmiddelen staan op de website van het RIZIV 

http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/apothekers/Paginas/Registratie-van-voorgeschreven-maar-

niet-vergoedbare-geneesmiddelen,-afgeleverd-in-openbare-apotheken.aspx#.WF0unFUrKpo  
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Controle van de gegevens 

Alvorens te worden geïntegreerd in de IFSTAT-database, worden de bestanden van de TDs onderworpen aan 

een formele controle.  Daarna wordt de inhoud van elk veld nagekeken om formele fouten te lokaliseren en, 

indien mogelijk, te verbeteren.  Zo kan bij voorbeeld soms de terugbetalingscategorie worden gecorrigeerd, of 

de afleveringsperiode.  Indien nodig worden de aangebrachte correcties besproken met de TDs, en wordt 

adequate feedback gegevens zodat de kwaliteit van de gegevens mettertijd verbetert. 

De systematische controle van de gegevens behelst : 

o na de ontvangst en een eerste verwerking van de gegevens worden de procentuele verschillen per ATC 

geverifieerd tussen de totalen die de TDs berekenden en de totalen berekend door het IFEB, en dit voor het 

aantal verpakkingen (NB), de publiekprijs (PP) en de RIZIV-uitgaven (CI – cost insurance) (Confidential IFSTAT 

Validation Report) ; 

o het globale aantal apotheken opgegeven door de TD wordt vergeleken met het aantal dat wordt berekend 

bij de verwerking (aantal apotheken per arrondissement) 

Gebruikers 

o APB, OPHACO 

o TDs, lokale Beroepsverenigingen, apothekers 

o RIZIV 

o Verzekeringsinstellingen (VIs) 

o Overheid (Sociale Zaken, Volksgezondheid,…) 

o Voorschrijvers 

o Patiënten en Verbruikersorganistaies 

o Pharma.be en (overige) farmaceutische industrie 

o Universiteiten, studenten, onderzoekers 

o … 

Voorbeelden van analyses 

Met de IFSTAT-data kan op een hele reeks vragen worden geantwoord :  

 Noden van gezondheidswerkers en van de industrie ; 

 Permanente opvolging van het gebruik van terugbetaalde geneesmiddelen ;  

 De gangbare praktijken vaststellen en formuleren in termen van variatie, evolutie en uitgevan ;   

 Resultaten verkrijgen over het effectief geneesmiddelenverbruik en die vergelijken met wat uit andere 

bronnen naar voren komt, zonder dat het de bedoeling kan zijn om onverantwoorde praktijken te 

rechtvaardigen. 

 Gegevens opnemen in procedures om de praktijk te verbeteren (op verzoek van de beroepsmensen)  

 Het organiseren van samenwerking met het oog op het verwerven van geactualiseerde referentiedata en 

praktische aanbevelingen op farmaco-therapeutisch gebied 

 Expertise ter beschikking stellen aan de gezondheidswerkers op het gebeid van de evaluatie van de 

praktijken ; 

 Een gestandaardiseerde boordtabel bezorgen aan de TDs die meewerken aan de gegevensgaring.  

Hier volgt een (niet exhaustieve) lijst met concrete voorbeelden. 
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1.15  Queries voor de beroepsverdediging 1 

o Evolutie van de afleveringen en de volumes in m³ van vloeibare zuurstof in het licht van het nieuwe 

vergoedingssysteem voor apothekers ; 

o Evolutie van de verpakkingsomvang ; 

o Evolutie van de afleveringen op verschillende ATC-niveaus, in DDD, naar RIZIV-uitgaven ,… ; 

o Evolutie van het verbruik van geneesmiddelengroepen2 ; 

o Reële en potentiële besparingen dankzij de referentieterugbetaling3 ; 

o Evaluatie van verschillende vergoedingssystemen voor apothekers4 ; 

o Evaluatie van de tarifering per eenheid in de rust- en verzorgingstehuizen ; 

o Evaluatie van farmaceutische zorgprestaties en hun impact op het geneesmiddelenverbruik ; 

o Opvolging in de tijd van de voorschrijfprofielen volgens medisch specialisme … 

1.16  Externe queries  « industr ie  »  

o Evaluatie van de afleveringen op verschillende ATC(5) niveau en op productniveau in aantal 

afleveringen, aantal DDD, … op maandbasis, kwartaalbasis, halfjaarbasis, jaarbasis, volgens type 

rechthebbende, volgens terugbetalingscategorie, oer regio, … 

o … 
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Appendix – termen en begrippen 

 

 

1. CNK : Code National / Nationale Kode 

Aan elke nieuwe verpakkingsvorm van een farmaceutische specialiteit wordt een unieke code toegekend: de 

Code National of Nationale Kode (CNK).  Die code verandert nooit. Een nieuwe verpakkingsvorm met hetzelfde 

actief bestanddeel (of combinatie van actieve bestanddelen) leidt tot een nieuwe code. Als een geneesmiddel 

wordt teruggetrokken, zal zijn code niet opnieuw worden gebruikt. 

2. De unieke barcode 

De buitenverpakkingen van medische specialiteiten die worden afgeleverd in de publieke officina’s moeten – 

vanaf de dag dat ze terugbetaalbaar zijn – worden voorzien van een unieke numerieke code, de “unieke 

barcode” die bestaat uit de volgende componenten : 

2.1 de code (CNK) die is toegekend krachtens alinea 2 van artikel 97 (Koninklijk besluit van 21 december 

2001) levert de 7 eerste cijfers ; 

2.2 een progressief volgnummer (volgende 8 cijfers) ; 

2.3 een controlecijfer (laatste cijfer). 

De identieke barcode identificeert de verpakking en maakt het mogelijk om ze te traceren. 

3. De ATC1-classificatie, de DDD, het aantal DDDs, de DPP en de PDD 

De IFSTAT)database maakt gebruik van : 

 de Anatomische, Therapeutische en Chemische (ATC) klassificatie ; 

 een eenheidsdosis voor het verbruik : la DDD 

 een maat voor het aantal verbruikte dosissen : het aantal DDDs 

 een maat voor de hoeveelheid actieve substantie in een verpakking : de DPP 

 de door de arts voorgeschreven dosis : de PDD 

3.1 De ATC-klassificatie 

De ATC- klassificatie wordt uitgewerkt door de « WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology » 

in Oslo, die geregeld bijwerkingen publiceert. Ze kent aan elk actief bestanddeel dat bij haar wordt aangegeven 

een hiërarchische code toe, die dient als internationale referentie2. 

3.2 De DDD 

De « gedefinieerde dagdosis » wordt geleverd samen met de ATC-klassificatie. De afkorting DDD die wordt 

gebruikt is het acroniem van de Engelse uitdrukking « Defined Daily Dose ».  Ze wordt gedefinieerd als de 

« veronderstelde dagelijkse onderhoudsdosis voor een geneesmiddel dat wordt gebruikt in zijn hoofdindicatie 

bij een volwassene ».  De DDD houdt rekening met de toedieningsvorm : die van morfine bedraagt, bij 

voorbeeld, 100 mg via orale weg en  30 mg via parenterale of rectale weg.  

                                                           

1  Meer informatie op de website van de WGO : http://www.whocc.no/atc_ddd_index 

2 De afkorting ATC wordt ook gebruikt voor de klassificatie door deEuropean Pharmaceutical Market Research Association (EPhMRA) 
en de Pharmaceutical Business Intelligence and Research Group (PBIRG) die wordt gebruikt door Intercontinental Medical Statistics 
(IMS) en door de farmaceutische firma’s, in een marketing context. Er zijn jaarlijks ontmoetingen van de verantwoordelijken van 
beide klassificatiesystemen, met het oog op een harmonisatie.  De systemen zijn op dit ogenblik zoveel mogelijk geharmoniseerd tot 
op het derde niveau van de ATC-code.  De verschillen zijn geïdentificeerd en beschreven. 

http://www.whocc.no/atc_ddd_index
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Het adjectief « veronderstelde » in deze definitie houdt in dat het gaat om een theoretische dosis, en dat het 

niet gaat om een gemiddelde dosis die wordt vastgesteld bij patiënten die het geneesmiddel gebruiken. Het is 

evenmin de dosis die doorgaans wordt voorgeschreven door een arts. Het is een standaarddosis, eigen aan het 

bestanddeel waarvoor ze wordt bepaald en aan haar toedieningsvorm. Voor diazepam, bij voorbeeld, bedraagt 

de DDD 10 mg.  De andere anxiololytische benzodiazepines hebben een DDD die bij benadering overeenkomt 

met hetzelfde anxiolytisch effect als 10 mg diazepam.  Zo maakt het gebruik van de DDD het in dit voorbeeld 

mogelijk om voor anxiolytische benzodiazepines (ATC-klasse N05BA) een schatting te maken van het « het aantal 

afgeleverde anxiolytische dosissen equivalent met 10 mg diazepam ». 

Omdat de DDD betrekking heeft op een therapeutische indicatie, kan deze eenheid in bepaalde gevallen 

statistische gegevens aanleveren gericht op het therapeutisch gebruik van actieve bestanddelen.  Dat dit van 

praktisch belang is voor gezondheidswerkers is duidelijk.   

De DDD van een product kan in de loop van de tijd veranderen. 

Belgische versie van de ATC en de DDD 

De ATC-code en de waarde van de DDD zijn niet altijd vastgelegd voor alle actieve bestanddelen die in België 

beschikbaar zijn. In deze context werkt het IFEB mee aan een originele opdracht : het kent elke maand een ATC-

code en een aantal DDD toe aan elke nieuwe verpakking (CNK) die beschikbaar wordt in België, in samenwerking 

met apothekers van de APB en in functie van de aanbevelingen van de WHO. Voor elke verpakking loopt de 

berekening van de DDD via de DPP (Doses Per Package). 

3.3. Het aantal DDDs 

Met het aantal DDD wordt de hoeveelheid verbruikte DDD gemeten.  

3.4. De DPP 

Het aantal DDDs in een beschikbare berpakking kan worden uitgedrukt in DPP (« Doses Per Package »). 

3.5. De PDD 

De door de arts voorgeschreven dosis kan verschillen van de gedefieerde dagdosis (DDD).  We spreken dan van 

de « Voorgeschreven dagdosis » : PDD (« Prescribed Daily Dose »).  Daar waar, bijvoorbeeld, de DDD van 

diazepam 10 mg bedraagt, kan de voorgeschreven dagdosis n keer 10 mg bedragen in bepaalde indicaties. De 

PDD wordt niet gebruikt in globale statistieken, vermits ze betrekking heeft op individuele gevallen. Het is 

bijgevolg een begrip dat in gedachten moet worden gehouden bij het interpreteren van statistische informatie. 

 

 

4. Persoonsgegevens 

4.1. Anonieme gegevens 

Dit zijn gegevens die niet in verband kunnen worden gebracht met één enkele persoon en die dus geen 

persoonsgegevens zijn. (Art 1,5° van het koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). In het 

geval dat het beheer van gegevens van personen gebeurt op basis van anonieme gegevens, is de wet op de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer dus niet van toepassing. 

4.2. Geanonimiseerde gegevens 
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Dit zijn persoonsgegevens die via een proces werden geanonimiseerd. Het zijn daardoor anonieme gegevens 

geworden. De wetgeving bevat geen definitie van geanonimiseerde gegevens. 

4.3. Gecodeerde persoonsgegevens 

Dit zijn persoonsgegevens die ontdaan zijn van alle elementen die een persoon kunnen identificeren, maar wel 

voorzien zijn van een code die toelaat om de gegevens terug te koppelen naar de betrokken persoon. (Art 1,3° 

van het Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). 

4.4. Persoonsgegevens 

Het gaat hier om alle informatie met betrekking tot een fysieke, geïdentificeerde of identificeerbare, persoon 

(Art 1 § 1 van de wet op de verwerking van persoonsgegevens).  Een persoon wordt als identificeerbaar 

beschouwd als hij, rechtstreeks of onrechtstreeks, kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van 

een identificatienummer of van een of meer specifieke elementen, kenmerkend voor zijn fysieke, 

psychologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.  Zo kan, bij voorbeeld, de 

leeftijdsverdeling van een bepaald fenomeen, waarbij er klassen zijn met maar één enkele patiënt, worden 

beschouwd als persoonsgegevens.. 

4.5. Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid 

Dit zijn gegevens waaruit men informatie kan afleiden over de vroegere, huidige of toekomstige, fysieke of 

psychische gezondheid van een persoon (geen wettelijke definitie). De wetgever definieert geen "medische 

gegevens" maar onderwerpt dit soort gegevens wel aan strikte verwerkingsvoorwaarden (art 7. van de wet op 

de verwerking van persoonsgegevens). 

4.6. Gevoelige gegevens 

Sommige persoonsgegevens zijn gevoeliger dan andere.  Iemands naam en adres zijn eerder onschadelijk.  

Hetzelfde geldt niet voor iemands politieke geaardheid, seksuele voorkeur of stafrechtelijk verleden.  Door de 

wet op de persoonlijke levenssfeer wordt het registreren en gebruiken van gevoelige gegevens strikter geregeld 

dan de andere persoonsgegevens.  Het gaat hierbij om gegevens over ras, politieke mening, religieuze of 

filosofische overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, seksueel leven, verdenkingen, 

vervolgingen, strafrechtelijke of bestuursrechtelijke veroordelingen.  Het is in principe verboden om die 

gegevens te verwerken. 


