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“IPhEB-Report” July 2018 publication  
(May 2018 data) 

Verantwoordelijke uitgever: Luc Vansnick, Archimedesstraat 11 – 1000 Brussel 
Geen enkele informatie uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van IFEB. 
 

IPHEB-Report is een tweemaandelijkse publicatie van IFEB. De informatie die in dit document wordt gepubliceerd, is afkomstig uit de IFSTAT-databank, 
waarin farmaceutische producten en diensten zijn opgenomen die worden geleverd in voor het publiek toegankelijke apotheken en die worden vergoed 
door de verplichte verzekering in het kader van het stelsel van derdebetaler. Dit document geeft slechts een voorbeeld van de vele 
analysemogelijkheden die de IFSTAT-databank aanbiedt (snelheid, volledigheid, geografische spreiding, expertise, binnen de grenzen van ons charter). 
Bezoek de website[www.ifeb.be] voor meer informatie over dit onderwerp of neem contact met ons op via e-mail: info@ipheb.be voor specifieke 
verzoeken of mogelijke samenwerkingen.  

 

Geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen 
De gegevens in de tabel zijn beperkt tot terugbetaalde geneesmiddelen (specialiteiten) en de daaraan verbonden prestaties. 

 

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 2.645,180 471,818 3.083,991 106,921 45,183 5.246,121 9,788 8,5% 1,722 3,8% 

2016 2.678,488 465,948 3.097,138 105,240 220,186 5.360,055 9,054 8,6% 9,956 4,5% 

2017 2.653,090 469,473 3.102,292 102,495 250,035 5.254,684 8,598 8,4% 10,425 4,2% 

2018 2.679,791 479,857 3.148,116 102,824 255,206 5.330,426 5,491 7,9% 1,665 0,9% 

2018/2017 +1,0% +2,2% +1,5% +0,3% +2,1% +1,4% -35,7%  -84.0%   

2017/2016 -0,9% +0,7% +0,1% -2,6% +13,5% -2,0% -0,5%  +24,2%   

201706 232,331 40,516 271,905 8,753 19,967 460,706 0,739 8,5% 1,360 6,3% 
201707 205,616 35,570 240,374 7,658 23,226 407,641 0,633 8,3% 1,566 6,7% 

201708 207,560 35,872 242,612 7,759 20,801 411,484 0,639 8,3% 1,066 5,1% 

201709 201,019 40,430 258,550 8,588 20,259 462,507 0,721 8,4% 0,251 1,2% 

201710 235,670 46,811 281,535 9,696 22,553 462,507 0,784 8,1% 0,307 1,4% 

201711 227,353 42,763 269,196 9,049 20,513 450,746 0,741 8,2% 0,242 1,2% 

201712 240,623 43,046 282,699 9,199 21,050 469,823 0,774 8,4% 0,259 1,2% 

201801 224,597 40,603 264,246 8,705 22,166 443,412 0,744 8,6% 0,244 1,1% 

201802 208,887 37,957 245,940 8,145 18,761 410,294 0,705 8,7% 0,130 0,7% 

201803 237,371 43,112 279,477 9,256 21,473 468,523 0,786 8,5% 0,320 1,5% 

201804 207,374 36,834 243,405 7,889 22,147 417,239 0,629 8,0% 0,145 1,1% 

201805 228,777 39,813 267,754 8,619 20,523 461,124 0,660 7,7% 0,217 1,1% 

Deze tabel bevat de informatie met betrekking tot de aflevering van terugbetaalde geneesmiddelen, waarbij de aantallen zijn opgesplitst 
in verpakkingen (NB) en eenheden (NU). 
 
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. 

Die eenheden zijn de eenheden van de geneesmiddelen die sinds april 2015  worden “getarifeerd per 
eenheid”. 

DDD number of DDD aantal DDD 
INN international 

nonproprietary name 
geneesmiddelen « geflagd » als voorgeschreven op stofnaam binnen het geheel van de terugbetaalde 
geneesmiddelen (all) 

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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Zoom op de klasse C 

Situering van de klasse 
De klasse C, met de geneesmiddelen voor het hart-vaatstelsel, is een van de belangrijkste. Naar aantal afgeleverde DDD is het veruit de 
grootste klasse met in 2017 bijna twee miljard afgeleverde DDD wat overeenkomt met 38% van alle terugbetaalde afleveringen. 
In de andere eenheden domineert de klasse ook, als is de dominantie daar wat minder sterk. Enkel wat de RIZIV-uitgaven betreft staat de 
klasse sinds 2017 niet meer op nummer 1. Medio 2017 werd de klasse L (immunomodulerende middelen en cytostatica) de klasse 
waaraan het RIZIV in de ambulante sector het grootste budget besteedt. Dit komt doordat enerzijds het budget besteed aan de klasse L 
voortdurend toeneemt, vooral door het verschijnen van dure, nieuwe geneesmiddelen, en anderzijds doordat het uitgaven binnen de 
klasse C dalen door prijsverlagingen. 
 

Grafiek 1: Het belang van de klasse C in het geheel van terugbetaalde geneesmiddelen (2017) 

 
PP = omzet in publieksprijs, NU = aantal eenheden in tarifering per eenheid, NB = aantal afgeleverde verpakkingen, DDD = aantal afgeleverde DDD, CP = patiëntuitgaven, CI = 

RIZIV-uitgaven 

 

Globale evoluties 
De hoofdklasse C is op het tweede niveau onderverdeeld in volgende klassen: 

C01     Cardiaca 
C02    Antihypertensiva 
C03     Diuretica 
C04     Perifere vasodilatantia 
C05     Vasoprotectiva 
C07     Beta-blokkers 
C08     Calciumantagonisten 
C09     Middelen aangrijpend op het renine-angiotensinesysteem 
C10     Hypolipemiërende middelen 

 
We bekijken voor deze verschillende klassen welke evoluties we kunnen bespeuren uitgedrukt in de verschillende veranderlijken. 
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Evolutie in DDD 
 

Grafiek 2: Evolutie in DDD van de ATC2-klasses 

 
 

 C10 en C09 domineren het verbruik in DDD uitgedrukt. 

 Enkel C10 vertoont nog een duidelijk stijgende trend. De andere zijn eerder stabiel en in C01 zien we een afkalving. 

Evolutie in aantal verpakkingen 
 

Grafiek 3: Evolutie in aantal afleveringen van de ATC2-klasses 

 
 

 Op C09 en C10 na, daalt het aantal afgeleverde verpakkingen overal. 

 Het aantal afleveringen van C09 en C10 verloopt sinds 2012 opmerkelijk gelijk. 
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Evolutie in RIZIV-uitgaven 
 

Grafiek 4: Evolutie in de RIZIV-uitgaven van de ATC2-klasses 

 
 

 De uitgaven voor het RIZIV voor elk van deze klassen daalt. Deze daling zien we reeds geruime tijd en lijkt zich voor de afzienbare 

toekomst door te zetten. 

 In juli 2012 deed zich een erg spectaculaire daling binnen de uitgaven van C10 voor. Dit valt samen met de opname van 

atorvastatine (Lipitor®) in de referentieterugbetaling. We bekijken dit verder in meer detail. 

Evolutie in verpakkingsgrootte (aantal eenheden per verpakking) 
 

Grafiek 5: Evolutie in de verpakkingsgrootte van de ATC2-klasses 

 
 

 We zagen reeds dat het aantal afgeleverde DDD toeneemt, hoewel het aantal afgeleverde verpakkingen niet volgt. Dit is een 

indicatie voor toenemende verpakkingsgrootte. Op C01 en C03 na zien we dat in elk van de klassen de verpakkingsgrootte 

inderdaad toeneemt. 

 In 2012 zien we dat de verpakkingsgrootte in C10 plots toeneemt. Dit valt samen met het op de markt komen van generieken 

van atorvastatine (Lipitor®) 

 De plotse stijging van de verpakkingsgrootte van C07 in 2014 komt doordat toen de retardvormen van Inderal® van de markt 

gehaald werden een verschuiving naar de verpakkingen van 100x40mg gebeurde. 

 De toegenomen verpakkingsgrootte bij C10 in 2017 komt doordat de verpakkingen van 100 eenheden die van 84 en 98 eenheden 

vervingen bij simvastatine. Dit zien we duidelijk in Grafiek 6. 
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Grafiek 6: Aantal afleveringen van simvastatine per verpakkingsgrootte 

 
 
Binnen de klasse C onderscheiden we drie belangrijke groepen van geneesmiddelen: de cardiaca (C01), de geneesmiddelen tegen 
hypertensie (C02 tot C09) en de hypolipemiërende middelen (C10). We bekijken elk van deze groepen hieronder even apart. 
 

Cardiaca (C01) 
Van de drie grote groepen is C01 (cardiaca) de kleinste. 
 

Grafiek 7: Evoluties binnen de cardiaca 

 
 
Veruit het belangrijkste actieve bestanddeel in deze groep is molsidomine. Al zien we dat het verbruik ervan de laatste jaren erg sterk 
terugloopt. In augustus 2017 zien we dan plots een erg zware dip in het verbruik van dit geneesmiddel. Dit valt samen met de verhuis 
naar Hoofstuk IV. Sinds 1 augustus 2017 worden Corvaton® en Coruno® enkel nog terugbetaald aan patiënten die reeds voor 1 augustus 
2017 hiermee behandeld werden. Na die spectaculaire dip herstelde het verbruik zich rond het oude niveau, maar het valt te verwachten 
dat de daling die reeds bezig was enkel maar zal versnellen. 
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Antihypertensiva (C02 – C09) 

Evolutie van het verbruik in DDD 
De antihypertensiva zijn een erg gevarieerde groep geneesmiddelen, waarvan de meerderheid belangrijke andere indicaties hebben. De 
IFSTAT-gegevens bevatten geen informatie over de indicaties, laat ons dus even kijken hoe het verbruik daarin in het algemeen 
evolueert. 
 

Grafiek 8: De belangrijkste evoluties binnen de antihypertensiva 

 
C02: antihypertensiva; C03: diuretica; C07AB: selectieve bèta-blokkers; C07: bèta-blokkers; C08CA: dihydropyridinederivaten; C08: calciumantagonisten; C09AA: enkelvoudige 

ACE-remmers; C09C: enkelvoudige agniotensine-II-antagonisten; C09D: combinatiepreparaten met angiotensine-II-antagonisten; C09: middelen aangrijpend op het renine-

angiotensinesysteem 

Het grootste verbruik van antihypertensiva vinden we terug bij de ACE-inhibitoren (C09AA). Deze bereikten een piek rond 2010 en 
vertonen sindsdien een dalende trend. Deze is een combinatie van meerdere verschillende evoluties (Grafiek 9). De laatste jaren zien we 
stijging van perindopril (C09AA04) die min of meer teniet gedaan wordt door de dalende trend die we bij ramipril (C09AA05) zien. Daar 
bovenop komt nog een langdurig dalende trend binnen lisinopril (C09AA03). 
 

Grafiek 9: De belangrijkste evoluties binnen de ACE-inhibitoren verder opgesplitst 

 
 
Andere belangrijke groepen zijn de bètablokkers, met dan vooral bisoprolol (C07AB07) en in mindere mate nebivolol (C07AB12). Van 
deze beide neemt het verbruik ook nog steeds toe. Deze toename gaat ten koste van de andere, minder courante, bètablokkers, 
waardoor het totale verbruik eerder constant blijft. 
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Grafiek 10: De belangrijkste evoluties binnen de cardioselectieve bètablokkers verder opgesplitst 

 
 
Een volgende grote groep zijn de calciumantagonisten: de dihydropyridinederivaten (C08CA). De meest gekende en meest gebruikte 
daarvan is amlodipine (C08CA01). Daarnaast zien we nog een aanzienlijk verbruik van lercanidipine (C08CA13). In 2017 is het verbruik 
ervan plots sterk gestegen (grafiek hieronder). We zien dat deze correspondeert met een daling bij barnidipine (C08CA12, Vasexten®). 
Deze is het gevolg van productieproblemen die er uiteindelijk voor zorgden dat op 1 februari 2018 de specialiteit door de firma van de 
markt gehaald werd. We zien duidelijk dat lercanidipine massaal als alternatief werd gekozen, waarschijnlijk omdat deze molecule, net 
als barnidipine, geen substraat is van CYP3A4. Dit in tegenstelling tot de andere dihydropyridinederivaten. 
 

Grafiek 11: De belangrijkste evoluties binnen de dihydropyridinederivaten verder opgesplitst 

 
 
De laatste groep die we in wat meer detail bekijken zijn de angiotensin II antagonisten. Deze kunnen zowel enkelvoudig (C09C) als in 
combinaties (C09D) voorkomen. Veruit de meest afgeleverde daarbij is losartan (C09CA01). Het verbruik daarvan steeg erg sterk in de 
periode 2010 – 2014, maar is de laatste jaren stabiel gebleven. Een ander geneesmiddel uit deze groep dat in opmars is en waarvan het 
gebruik in 2017 erg steeg is olmesartan medoximil (C09CA08). Deze molecule kwam in juli 2017 in de referentieterugbetaling terecht. Het 
is een beetje afwachten hoe dit de komende jaren verder zal evolueren. 
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Grafiek 12: De belangrijkste evoluties binnen de enkelvoudige angiotensin II antagonisten verder opgesplitst 

 
Evolutie van de RIZIV-uitgaven 
 

Grafiek 13: De belangrijkste evoluties binnen RIZIV-uitgaven voor antihypertensiva 

 
C02: antihypertensiva; C03: diuretica; C07AB: selectieve bèta-blokkers; C07: bèta-blokkers; C08CA: dihydropyridinederivaten; C08: calciumantagonisten; C09AA: enkelvoudige 

ACE-remmers; C09C: enkelvoudige agniotensine-II-antagonisten; C09D: combinatiepreparaten met angiotensine-II-antagonisten; C09: middelen aangrijpend op het renine-

angiotensinesysteem 

In RIZIV-uitgaven uitgedrukt zijn de cardioselectieve bèta-blokkers (C07AB) de belangrijkste groep. Maar hoewel het verbruik licht 
toeneemt (Grafiek 8) zijn de uitgaven goed onder controle: deze zijn de laatste jaren blijven dalen. Tot voor kort waren het de 
combinaties van angiotensin II antagonisten (C09D) die voor de ziekteverzekering de grootste kost vertegenwoordigden. Hun kostprijs 
daalt echter sneller dan die van de cardioselectieve bètablokkers, zodat ze nu onder het niveau van deze laatste liggen. 
De andere hierboven vermelde groepen vertonen ook allen het gedrag dat we verwachten van stabiele, bekende, ruim gebruikte 
geneesmiddelen: een geleidelijke daling van de RIZIV-uitgaven met af en toe een cesuur wanneer een belangrijke specialiteit in de 
referentieterugbetaling terecht komt. De meest opvallende van dergelijke opnames in de referentieterugbetaling zijn nebivolol in januari 
2011, perindopril in januari 2009, de combinatie van perindopril en amlodipine in maart 2017 en olmesartan medoxomil in juli 2017.  
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Hypolipemediërende middelen (C10) 
De klasse C10 wordt helemaal gedomineerd door de statines (C10AA). Veruit de belangrijkste zijn simvastatine (C10AA01, Zocor®), 
rosuvastatine (C10AA07, Crestor®) en atorvastatine (C10AA05, Lipitor®). Voor het overgrote deel worden deze vergoed in 
terugbetalingscategorie B. Enkel in het geval van genetische dyslipidemie is terugbetaling in categorie A mogelijk, maar dit 
vertegenwoordigt slechts 1% van het totale verbruik. 
Ook de anionenuitwisselaars kunnen zowel in categorie A als in categorie B terugbetaald worden. Daar zien we dat 5% van het totale 
verbruik in categorie A gebeurt. 
 

Grafiek 14: De belangrijkste evoluties in het verbruik voor hypolipemiërende middelen 

 
 
De evoluties hierbinnen kunnen we opsplitsen in voor 2012 en na 2012. Waarbij 2012 het jaar is waarin het patent op atorvastatine 
verviel. Voor 2012 zagen we het verbruik van deze drie statines continu toenemen, waarbij de grootste toenames bij simvastatine en 
rosuvastatine gebeurden. Na 2012 bleef het verbruik van statines toenemen, maar deze toename komt nu volledig voor rekening van 
atorvastatine. Het verbruik van simvastatine is sindsdien zelfs beginnen dalen. 
Het is duidelijk dat de dalende prijs van atorvastatine en zijn inschrijving in hoofdstuk I van de terugbetaalde geneesmiddelen voor een 
verschuiving naar dit actief bestanddeel heeft gezorgd. 
 

Grafiek 15: De belangrijkste evoluties in de RIZIV-uitgaven voor hypolipemiërende middelen 

 
 
In de RIZIV-uitgaven valt vooral de grote daling op ten gevolge van de opname in het referentieterugbetalingssysteem van atorvastatine. 
Voor 2012 was de kost voor de ziekteverzekering van atorvastatine driemaal zo hoog als voor simvastatine. Sindsdien is deze 
teruggevallen tot op het niveau van simvastatine. 
Begin 2018 zien we ook de scherpe daling in de RIZIV-uitgaven voor rosuvastatine door de opname in de referentieterugbetaling. Het is 
nog te vroeg om te zeggen hoe dit de tendensen in het verbruik zal beïnvloeden. 
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De laatste maanden en jaren zien we een aantal nieuwigheden opduiken die in de RIZIV-uitgaven aan een sterke opmars bezig zijn. De 
eerste daarvan is een vaste combinatie van atorvastatine en ezetimibe (C10BA05), wat weinig spectaculaire is. De andere zijn alirocumab 
(C10AX14) en evolocumab (C10AX13), wat beide monoklonale antilichamen zijn. Daarmee zien we ook bij de cholesterolverlagers de 
biologisch geneesmiddelen verschijnen. 
 

Voorschrijvers 
 

Grafiek 16: Verdeling over voorschrijvers van het verbruik (DDD) in de klasse C in 2017 

 
 
Wanneer we kijken naar de voorschrijvers zien we duidelijk dat de overgrote meerderheid van het verbruik door huisartsen wordt 
voorgeschreven. In totaal gaat dit over 87,5% en dit percentage is vrij constant over de diverse subgroepen van de klasse C. Van de 
andere specialismes zijn het enkel de cardiologen en de internisten die boven 1% komen. Voor deze andere specialismen zien we wel wat 
variatie tussen de verschillende subklasses. 
 

Grafiek 17: Verdeling over voorschrijvers, met uitzondering van huisartsen, van het verbruik (DDD) in de klasse C per subklasse in 2017 

 
 
Het verwondert waarschijnlijk niemand dat voor verschillende subklasses de cardiologen de belangrijkste voorschrijvers naast de 
huisartsen zijn. Dit is het geval voor C01 (6.2%), C07 (3.5%), C08 (2.7%), C09 (3.6%) en C10 (3.9%).  Binnen C02 (4.8%) en C03 (3.6%) zijn 
het dan weer de internisten die de belangrijkste groep van specialisten zijn. In een beperkt aantal klassen (vooral C07, C08 en C10) 
schrijven de neurologen dan nog ongeveer een percent van het verbruik voor. Alle andere specialismen blijven daar ruim onder. 
We stellen vast dat de actieve bestanddelen waarvan een groot deel van het verbruik door specialisten wordt voorgeschreven, over het 
algemeen de nieuwe bestanddelen zijn. Laat ons als voorbeeld eens kijken naar C10 (hypolipemiërende middelen). 
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Grafiek 18: Verdeling over voorschrijvers van het verbruik (DDD) in de klasse C10 per actief bestanddeel 

 
 
We zien duidelijk dat enkel bij de monoklonale antilichamen het aandeel voorgeschreven door huisartsen een minderheid is: 45.2% bij 
alirocumab (C10AX14) en zelfs maar 33.0% bij evolocumab (C10AX13). Voor deze beide bestanddelen is het aandeel van cardiologen en 
internisten aanzienlijk. In contrast daarmee ligt het aandeel van huisartsen bij de statines rond de 85%.  
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Leeftijdsverdeling 
Om af te sluiten bekijken we nog de leeftijdsverdeling binnen de hypolipemiërende middelen. 
 

Grafiek 19: Leeftijdsverdeling over het verbruik van hypolipemiërende middelen in 2017 

 
 
Het verwondert niemand dat deze geneesmiddelen hoofdzakelijk door oudere patiënten gebruikt worden. Een groep waar toch 
behoorlijk wat verbruik bij de patiënten jonger dan 50 voorkomt zijn de galzuurbinders (C10AC). Nog opvallender zijn de nieuwe 
monoclonale antilichamen. Daar is het niet alleen zo dat een groot deel van het verbruik bij eerder jonge patiënten voorkomt, maar zien 
we zelfs dat deze bij 75-plussers zo goed als niet worden afgeleverd. 
 


