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  «IPhEB-Monthly» Gegevens april 2017 (publicatie juli 2017) 
 

Verantwoordelijke uitgever : Luc Vansnick, Archimedesstraat 11 – 1000 Brussel 
 

Strikt voorbehouden aan de beheerders van het IFEB , het bestuurscomité van de APB  en de directeurs van de Tariferingsdiensten – Mag niet worden verspreid  
 

Geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen 
 

De informatie in de tabel hieronder komt uit de IFSTAT-database met de gegevens betreffende de farmaceutische verstrekkingen in de 
publieke officina’s met een tussenkomst van de verplichte verzekering via het systeem van de derde betaler (raadpleeg www.ifeb.be voor 
meer informatie over de IFSTAT database).  De gegevens in de tabel zijn beperkt tot de terugbetaalde geneesmiddelen (specialiteiten) en 
de ermee verbonden farmaceutische verstrekkingen.   
 

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 2.602,499 431,425 2.996,332 99,809 245,819 5.182,525 8,490 8,5% 12,490 5,1% 

2017/2016 -2,8% -7,4% -3,3% -5,2% 11,6% -3,3% -6,2% -1,1% 25,4%   

2016/2015 1,26% -1,24% 0,43% -1,57% 387,32% 2,17% -7,50% -6,01% 478,34% 18,61% 

201605 219,187 37,798 253,249 8,530 15,191 423,065 0,725 9,0% 0,686 3,9% 

201606 231,554 39,301 267,006 9,050 16,582 449,834 0,755 9,0% 0,937 5,6% 

201607 206,992 34,659 237,926 8,544 16,254 440,934 0,649 8,8% 0,846 4,5% 

201608 210,972 35,270 242,573 8,562 18,065 445,610 0,639 8,6% 0,803 4,4% 

201609 223,825 38,556 258,351 8,932 18,469 464,177 0,690 8,7% 0,852 4,6% 

201610 234,900 44,392 274,039 7,853 20,084 412,689 0,749 8,8% 0,823 4,0% 

201611 231,979 41,214 268,799 7,931 19,575 422,633 0,753 9,0% 0,827 4,5% 

201612 254,885 44,033 294,644 8,623 19,756 442,948 0,863 9,2% 0,964 4,9% 

201701 216,716 36,521 250,264 8,459 21,807 428,817 0,741 9,4% 0,984 4,8% 

201702 205,624 34,166 237,146 7,948 18,879 404,483 0,692 9,3% 0,962 5,3% 

201703 234,835 38,947 270,958 8,982 20,393 470,116 0,751 9,0% 1,116 5,7% 

201704 203,968 34,342 235,589 7,731 20,492 402,472 0,630 8,7% 1,078 5,5% 

 
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 
(ROB/RVT).  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 
(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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Verdeling over de ATC-hoofdklassen 
 

 

  

 

 

 
 
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, 
van mei 2016 tot april 2017 (2016E – 2017D). 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, van mei 2015 tot april 
2016 (2015E-2016D). Zo zien we dat het verbruik (gemeten in DDD) blijft stijgen, ook al wordt de groeivoet wat kleiner. De totale kost 
voor terugbetaalde geneesmiddelen namen een beetje toe tijdens de voorbije 12 maanden, ondanks de relatief belangrijke (-1,5%) daling 
van de remgeldmassa (CP), die absoluut gezien echter minder groot is dan de stijging van de uitgaven van de verplichte verzekering (CI). 
 

Tabel : therapeutische hoofdklassen (ATC(1))  

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 antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik V diverse middelen 

+34 mio 
+1,3%  

+107 mio 

+2,1% 

-7,0 mio 
-1,5% 
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Zoom op de evolutie van de uitgaven van de patiënten (CP) 
 
Zoals we elke maand opnieuw weer vaststellen in de samenvattende tabel op bladzijde 1, en ook in de vergelijking per lopende 12 

maanden op bladzijde 2, blijven de uitgaven van de patiënten (CP – cost patient) voortdurend afnemen, terwijl het verbruik van 
terugbetaalde geneesmiddelen blijft groeien. Laten we hierbij specificeren dat het bedrag CP het remgeld bevat zoals dat wordt berekend 
in functie van de terugbetalingsbasis (af fabriek) van de geneesmiddelen, maar ook de eventuele supplementen als de publiekprijs hoger is 
dan de terugbetalingsbasis. 
 
Om te beginnen kijken we naar de gezamenlijke evolutie van de CP en andere parameters.  Het gaat daarbij om een globaal beeld voor het 
geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen, afgeleverd in de publieke officina’s, met betrekking tot de jaardata van 2008 tot 2016, 
waarbij 2008 het jaar is van de opname van de kleine risico’s van de zelfstandigen in de verplichte verzekering. 
 
Daarna zullen we ook de jaarlijkse (2008-2016) evolutie beschouwen van de verschillende terugbetalingscategorieën. 
 
En we sluiten af met een blik op de situatie in 2017.  Er zijn immers veranderingen in de terugbetalingsvoorwaarden, gebaseerd op 
Evidence-Based Medicine (EBM), die deel uitmaken van de besparingsmaatregelen in de gezondheidszorg en die deze evoluties wellicht 
zullen verstoren.  We zullen kijken of er al merkbare effecten te zien zijn in de gegevens van de eerste 4 maanden van het jaar.  
 

  
 
Grafiek 1 : jaarlijkse evolutie (2008-2016) van de CP (cost patient – 
blauw – linker verticale as) van de terugbetaalde geneesmiddelen, 
afgeleverd in de publieke officina’s, en van de overeenkomstige CI (cost 
insurance – RIZIV-uitgaven – oranje – linker verticale as). 
 

 
Grafiek 2 : jaarlijkse evolutie (2008-2016) van de CP (cost patient – 
blauw – linker verticale as) van de terugbetaalde geneesmiddelen, 
afgeleverd in de publieke officina’s, en van het corresponderend verbruik 
(DDD – groen – rechter verticale as). 

 

  
 
Grafiek 3 : jaarlijkse evolutie (2008-2016) van de gemiddelde CP/DDD 
(cost patient per DDD – blauw – linker verticale as) van de terugbetaalde 
geneesmiddelen, afgeleverd in de publieke officina’s, en van de 
overeenkomstige gemiddelde CI/DDD (cost insurance per DDD – oranje – 
linker verticale as). 

 

 
Grafiek 4 : jaarlijkse evolutie (2008-2016) van de gemiddelde CP/NB (cost 
patient per verpakking – blauw – linker verticale as) van de terugbetaalde 
geneesmiddelen, afgeleverd in de publieke officina’s, en van de 
corresponderende gemiddelde verpakkingsomvang (DDD/NB – groen – 
rechter verticale as) (buiten tarifering per eenheid). 

 
De eerste grafiek, linksboven, laat de evolutie zien van de CP ten opzichte van de evolutie van de RIZIV-tussenkomst in de prijs van de 
geneesmiddelen (CI).  Deze laatste evolueert vrij stabiel, iets boven 2,6 miljard euro, terwijl de CP is gedaald, van ongeveer 600 miljoen 
euro in 2008 tot ongeveer 460 miljoen euro in 2016, wat neerkomt op een daling van 22,2% over de hele periode of een gemiddelde  
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jaarlijkse daling met 3,1%.  Op de volgende grafiek (Grafiek 2), zien we de gezamenlijke evolutie van de CP en het verbruik.  Daaruit blijkt 
dus dat de CP is gedaald, ondanks een sterke toename van het verbruik tijdens de voorgestelde periode, van 4,2 miljard DDD in 2008 tot 
5,4 miljard in 2016, wat een stijging betekent van 26,2%, of een gemiddelde jaarlijkse groeivoet van 2,9%. 
 
Samengevat kunnen we dus stellen dat de sterke daling van de CP overeenkomt met een vrij constante tussenkomst van de verplichte 
verzekering, en een sterke stijging van het verbruik.  Dat impliceert dus dat de daling van de gemiddelde patiëntkost per DDD (CP/DDD) 
nog belangrijker is dan die van de totale CP, en dat de gemiddelde RIZIV-tussenkomst per DDD (CI/DDD) gedaald is terwijl de totale CI  
weinig veranderde.  Grafiek 3 laat zien hoe die eenheidskosten zijn gedaald.  Voor de CP/DDD komt dat overeen met een daling van 38% 
over de hele periode en op een gemiddelde jaarlijks daling van 6%. Voor de CI/DDD, bedraagt de daling 20% voor het geheel van de 
voorgestelde periode en dat komt neer op een gemiddelde jaarlijkse daling van 2,8%.  
 
Een andere grafiek (Grafiek 4) illustreert het verband tussen de verpakkingsomvang, uitgedrukt in DDD, en de gemiddelde patiëntkost per 
DDD : hoe groter de verpakkingen worden, hoe minder de patiënt betaalt.  Dat wordt mee verklaard door het feit dat de meeste 
remgeldbedragen geplafonneerd zijn.  Vanaf het ogenblik dat de publiekprijs een beetje hoog is, betaalt de patiënt niet meer voor een 
behandeling van drie maanden dan voor een behandeling van een maand.  De stijging van de verpakkingsomvang komt voor een groot 
deel door de referentieterugbetaling.  Het zijn immers de generieken die als eerste voor chronische behandelingen in grote verpakkingen 
verschenen zijn, en de originelen zijn hen daarin gevolgd.  Tijdens de voorgestelde periode (2008-2016) werden meerdere belangrijke 
actieve bestanddelen opgenomen in de referentieterugbetaling.  Denken we maar aan atorvastatine, de sartanen, verschillende 
antipsychotica en antidepressiva, …  En zoals we kunnen aflezen van Grafiek 6 hieronder, vertegenwoordigde de referentieterugbetaling de 
helft van het verbruik in 2008, en in 2016 ging het al om twee derden van het aantal DDD. En als we zien wat dat betekent voor de 
uitgaven van de patiënten (Grafiek 5), dan zien we dat het aandeel van de CP binnen de referentieterugbetaling niet echt is toegenomen 
sinds 2012, ondanks het stijgend verbruik, en dat de daling van de uitgaven van de patiënten vooral aanzienlijk is buiten de 

referentieterugbetaling.  Het is immers binnen de referentieterugbetaling dat er mogelijk supplementen te betalen zijn bovenop het 
berekende remgeld.  Want het is precies daar dat er originelen zijn die duurder zijn dan hun terugbetalingsbasis, en de verschillen zijn dan 
ten laste van de patiënt. 
  

  
 
Grafiek 5 : jaarlijkse evolutie (2008-2016) van de CP (cost patiënt – 
blauw) voor terugbetaalde geneesmiddelen, afgeleverd in de publieke 
officina’s,verdeeld over geneesmiddelen binnen de referentieterugbetaling 
(CI refpricing – vol) of niet (CP norefpricing – gearceerd). 

 

 
Grafiek 6 : jaarlijkse evolutie (2008-2016) van het verbruik (DDD – 
groen) van terugbetaalde geneesmiddelen, afgeleverd in de publieke 
officina’s, verdeeld over geneesmiddelen binnen de referentieterugbetaling 
(DDD refpricing – vol) of niet (DDD norefpricing – gearceerd). 

 

  
 
Grafiek 7 : jaarlijkse evolutie (2008-2016) van de gemiddelde CP/pop 
(patiëntkost per inwoner – blauw – linker verticale as) van de 
terugbetaalde geneesmiddelen, afgeleverd in de publieke officina’s, en van 
de bevolking (pop – geel – rechter verticale as) die ermee overeenstemt. 
 

 
Grafiek 8 : jaarlijkse evolutie (2008-2016) van de gemiddelde DDD/pop 
(gemiddeld verbruik per inwoner – groen – linker verticale as) van de 
terugbetaalde geneesmiddelen, afgeleverd in de publieke officina’s, en van 
de bevolking (pop – geel – rechter verticale as) die ermee overeenstemt. 
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Om in te schatten wat de globale daling van de CP betekent voor de individuele patiënt, hebben we ook het verband gelegd met de 
evolutie van de bevolking.  Zoals we merken (Grafieken 7 en 8) is de bevolking met een vrij stabiele groeisnelheid toegenomen, zo’n 0,8% 
per jaar gedurende de voorgestelde periode.  Het gemiddeld verbruik per patiënt is eveneens toegenomen.  De groei was weliswaar groter 
in het begin van de periode, maar zelfs al vertraagt de groei nu een beetje, het verbruik blijft toenemen en bereikte 471 DDD per inwoner 
in 2016, een gemiddelde van 1,3 DDD per dag.  Desondanks betaalt de patiënt steeds minder.  De gemiddelde CP per inwoner en per jaar 
is gedaald van € 56,18 in 2008 tot € 40,98 in 2016, wat een gemiddelde daling betekent van 4% per jaar.  Preciseren we nog dat het 
effect de MAF (maximumfactuur) hierin niet is verrekend.  We beschikken immers maar over de MAF-gegevens sinds hun opname in de 
derdebetalerregeling (2015) en dus weten we niet hoeveel van de CP voordien door de verzekering ten laste werd genomen via de MAF.  
Maar dat betekent wel dat de bedragen CP, CP/DDD, CP/NB, CP/pop hierboven overschat zijn en dat de reële uitgaven van patiënten voor 
terugbetaalde geneesmiddelen afgeleverd in de publiek officina’s in werkelijkheid lager zijn dan de hier vermelde bedragen.  
 
Hierboven hebben we gekeken naar de globale patiëntkost, en naar de gemiddelde patiëntkost per DDD voor het geheel van de 
terugbetaalde geneesmiddelen.  Nu kijken we ook naar de verdeling over de verschillende terugbetalingscategorieën : 
 
 

 Categorie A : levensnoodzakelijke specialiteiten, zoals geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes of kanker.  

 Categorie B : therapeutisch belangrijke farmaceutische specialiteiten, zoals antihypertensiva.  

 Categorie C : geneesmiddelen bestemd voor symptomatische behandeling, zoals de associatie van tramadol en paracetamol 

 Categorie Cs : griepvaccins, middelen gebruikt bij allergie (R06)  

 Categorie Cx : bijvoorbeeld contraceptiemiddelen,of nog oxybutynine, betahistine, … 

 
Vermelden we hierbij ook dat een groot aantal geneesmiddelen terugbetaalbaar zijn in meerdere categorieën, afhankelijk van de indicatie 
waarvoor ze worden voorgeschreven, zoals een aantal anti-epileptica (N03) of antipsychotica (N05), en zelfs statines. 
 
Naargelang de terugbetalingscategorie, is het remgeldbedrag groter of kleiner.  De rekenregels om het remgeldbedrag te bepalen in 
functie van de terugbetalingsbasis (af fabriek) maken onderscheid tussen gewone en bevoorrechte rechthebbende. En in de 
terugbetalingscategorieën B en C is het remgeld geplafonneerd.   
 
De tabel hieronder (Tabel 1) bevat de gemiddelde percentages, vertegenwoordigd door de CP (remgeld en eventuele supplementen) in de 
prijs van de geneesmiddelen), naargelang de verschillende terugbetalingscategorieën. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

A 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

B 19,3% 18,6% 17,3% 16,7% 17,0% 17,0% 16,9% 15,9% 15,7% 

C 46,0% 44,4% 41,6% 41,2% 42,3% 43,0% 43,3% 41,6% 39,3% 

Cs 60,8% 60,7% 59,2% 59,0% 58,2% 57,0% 56,1% 55,5% 55,5% 

Cx 82,3% 82,2% 77,6% 76,0% 75,5% 75,1% 74,3% 73,9% 74,5% 

Global 18,6% 17,9% 16,5% 15,9% 16,0% 16,0% 15,6% 14,6% 14,2% 

Tabel 1 : Jaarlijkse evolutie (2008-2016) van het deel van de CP in de totale geneesmiddelenprijs, naargelang van de terugbetalingscategorieën. 

  
Binnen alle terugbetalingscategorieën is het stuk ten laste van de patiënt gedaald.  De volgende grafieken laten de evoluties zien van de 
verdeling van verschillende parameters (CP, CI, DDD, NB) over de terugbetalingscategorieën.  Hierbij bestrijken de parameters CP, CI, en 
DDD het geheel van de terugbetaalde afleveringen, terwijl NB (aantal verpakkingen) geen getarifeerde eenheden bevat. 
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Grafiek 9 : jaarlijkse evolutie (2008-2016) van de CP (cost patient –– 
zwart) van de terugbetaalde geneesmiddelen, afgeleverd in de publieke 
officina’s, verdeeld over de verschillende terugbetalingscategorieën 

 

 
Grafiek 10 : jaarlijkse evolutie (2008-2016) van de CI (cost insurance – 
zwart) van de terugbetaalde geneesmiddelen, afgeleverd in de publieke 
officina’s, verdeeld over de verschillende terugbetalingscategorieën 

 

  
 
Grafiek 11 : jaarlijkse evolutie (2008-2016) van het verbruik (DDD – 
zwart) van terugbetaalde geneesmiddelen, afgeleverd in de publieke 
officina’s, verdeeld over de verschillende terugbetalingscategorieën 

 

 
Grafiek 12 : jaarlijkse evolutie (2008-2016) van het aantal verpakkingen 
(NB – zwart) terugbetaalde geneesmiddelen, afgeleverd in de publieke 
officina’s, verdeeld over de verschillende terugbetalingscategorieën (zonder 
tarifering per eenheid) 

 

 
De klasse B is veruit de belangrijkste klasse voor alle voorgestelde parameters.   
 
Binnen de terugbetalingscategorie, is de terugbetalingsbasis volledig ten laste van het RIZIV en dus moet de patiënt slechts enkele 
zeldzame supplementen betalen voor geneesmiddelen waarvan de prijs hoger is dan de terugbetalingsbasis.  Ze zijn op de grafiek (Grafiek 
9) niet te onderscheiden.  Het aandeel van de categorie A in de CI is groter geworden, van 19% in 2008 tot 22% in 2016 en deze 
categorie A vertegenwoordigt op dit ogenblik 8% van de DDD en 10% van de verpakkingen. 
 
In de overige terugbetalingscategorieën (C, Cs, Cx), zijn de bedragen ten laste van de patiënten relatief gezien belangrijker, zelfs voor 
kleine volumes (DDD of NB), en dus zijn deze categorieën duidelijk te onderscheiden op de grafiek van de CP (Grafiek 7). 
 
Soms gebeurt het dat terugbetalingsvoorwaarden van geneesmiddelen worden aangepast. En in 2017 zijn er al dergelijke aanpassingen 
geweest. 
 
Op 1 april 2017 veranderden de terugbetalingsvoorwaarden van de nasale corticosteroïden voor de behandeling van allergische rhinitis.  
Een aantal onder hen zijn nu voorschriftvrij en de andere switchten van terugbetalingscategorie categorie B naar categorie Cx.  Deze 
verandering in de terugbetalingsvoorwaarden leidt in elk geval tot hogere uitgaven van de patiënten. 
 
Grote verpakkingen protonpompinhibitoren (maagzuurremmers) voor de behandeling van gastro-duodenale pathologie worden niet meer 
terugbetaald.  Deze grote verpakkingen en grote verpakkingen lansoprazole 30 mg worden daarentegen gratis (terugbetaalbaar in 
categorie A) voor 2 specifieke indicaties waarvoor een langere behandeling met protonpompinhibitoren gerechtvaardigd is.  De prijzen van 
een aantal van deze geneesmiddelen daalt.  
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En op 1 mei 2017, schoven de antibiotica van terugbetalingscategorie B naar categorie C, met de bedoeling om het overgebruik van 
antibiotica in ons land terug te dringen.  Deze verandering van terugbetalingscategorie leidt tot een hoger bedrag ten laste van de 
patiënten. 
 
Op dit ogenblik beschikken we over de gegevens tot en met april 2017, maar nog niet over die van mei.  De tabel hieronder (Tabel 2) 
vergelijkt de verdeling over de terugbetalingscategorieën van maart (2017C) en van april (2017D).  We zien een significatieve toename van 
het aandeel van de categorie Cx voor de CP en voor het aantal verpakkingen, en ook een daling van het aandeel van de categorie B voor 
dezelfde parameters, en dat komt overeen met de verschuiving van de nasale corticosteroïden van terugbetalingscategorie B naar 
categorie Cx. 
 

 CP CI NB 

 2017C 2017D 2017C 2017D 2017C 2017D 

A 16,1% 17,4% 23,7% 24,0% 0,3% 0,3% 

B 77,4% 74,3% 74,7% 74,0% 87,1% 83,3% 

C 2,5% 2,5% 0,8% 0,8% 3,4% 3,4% 

Cs 2,2% 2,5% 0,6% 0,6% 4,4% 5,0% 

Cx 1,8% 3,3% 0,3% 0,5% 4,7% 8,0% 

Tabel2 : Vergelijking van de verdeling over de terugbetalingscategorieën van de CP (cost patient), van de CI (cost insurance) en de NB (aantal 
verpakkingen) in maart (2017C) en in april (2017D). 

 
Vermits de antibiotica een grotere klasse vormen dan de nasale corticosteroïden, is het waarschijnlijk dat de veranderingen in mei 
belangrijker zullen zijn. Wordt dus vervolgd…. 
 
In afwachting kunnen we besluiten dat, in tegenstelling tot de indruk die vaak wordt gewekt, de uitgaven van de patiënten tijdens de 
voorbije jaren goed beheerst bleven, en dat de patiënten nu beduidend minder betalen voor terugbetaalde geneesmiddelen, afgeleverd in 
de publieke officina’s, dan 2008.  Vermits de bevolking sindsdien is toegenomen, is dit nog meer waar op individueel vlak (gemiddeld dan 
toch) dan voor de globale uitgaven van de patiënten.  Dat wordt verklaard door een samenloop van verschillende factoren : 
 

 de manier om het remgeld te berekenen, met plafonds in de terugbetalingscategorieën B en C ; 

 de uitbreiding van de referentieterugbetaling ; 

 de opgelegde structurele prijsdalingen ; 

 de toename van het aantal chronische behandelingen en het aantal grote verpakkingen dat daaruit volgt.    
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