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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 2.625,130 445,028 3.047,450 100,908 251,137 5.226,911 9,022 9,0% 14,498 5,1% 

2017/2016 -2,0% -3,0% -1,6% -4,1% 14,1% -2,7% -0,3%  45,6%   

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

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% 

201705 223,776 40,488 261,466 8,674 20,096 451,951 0,753 8,7% 1,234 5,7% 

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% 

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; sinds april 2016 is het waarschijnmijk volledig van toepassing. 
 
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. 

http://www.ifeb.be/
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Verdeling over de ATC hoofdklassen  
 

 
De grafieken tonen de verdeling van de afgeleverde terugbetaalde geneesmiddelen uitgedrukt in RIZIV-uitgaven (CI – Cost 
Insurance), remgeld (CP – Cost Patient), aantal afgeleverde verpakkingen (NB - NumBer), aantal per eenheid getarifeerde 
pillen in de rusthuizen (NU – Number of Units) en aantal DDD in het laatste beschikbare jaar (juli 2016 – juni 2017). Telkens 
worden alle hoofdklassen die minstens 10% uitmaken getoond, met een minimum van vijf klassen. 
Daarnaast kan u hieronder vinden hoe het verbruik van de ATC-hoofdklassen in de tijd evolueerde. De klassen D, P, S en V 
werden buiten beschouwing gelaten vanwege hun erg beperkte belang. De waarde voor 2017 is een voorspelling op basis van 
de eerste zeven maanden van het jaar. 

 
 

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 

http://www.ifeb.be/
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Effect van veranderende terugbetaling bij antibiotica 

In de IPhEB Monthly van vorige maand gingen we dieper in op de protonpompinhibitoren (PPI’s) en 
zagen we duidelijk het effect van de beleidsmaatregelen die de terugbetaling van grote verpakkingen 
sterk beperkten. De PPI’s waren echter niet de enige groep waarvoor beleidsmaatregelen werden 
aangekondigd. Op 1 mei 2017 werd het remgeld op antibiotica verhoogd door een verhuis van 
terugbetalingscategorie B naar terugbetalingscategorie C. 

Een moeilijkheid die zich hierbij stelt is dat de antibiotica een sterk periodiek gedrag vertonen waarvan 
de pieken en dalen niet elk jaar op hetzelfde moment vallen. Om dit te illustreren tonen we hieronder 
het verbruik, in DDD uitgedrukt, van het geheel van de antibiotica per lopende week. 

 

De rode verticale banden tonen de jaarlijkse griepepidemie. Hiervoor maakten we gebruik van de data 
van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). De band is de periode waarin de incidentie 
van griepaal syndroom de epidemische drempel overschreed. De verticale rode lijn geeft weer wanneer 
de piek van de griepepidemie viel. 

Het ontgaat waarschijnlijk niemand dat de jaarlijkse piek in het antibioticaverbruik omzeggens altijd in 
dezelfde week valt als de piek in de griepepidemie. De grootste uitzondering is 2014. Het seizoen 
2013-2014 was er echter een met een bijzonder zwakke epidemie: 311 consultaties per 100.000 
inwoners, waar dit er tijdens een normaal seizoen eerder 750 à 1000 zijn. 

Laat ons hier voor de duidelijkheid aan toevoegen dat dit niet impliceert dat voorschrijvers massaal 
antibiotica voorschrijven aan grieppatiënten. Tijdens het griepseizoen treden ook veel ontstekingen op, 
in het bijzonder aan de ademhalingswegen, waarbij het voorschrijven van antibiotica kan aangewezen 
zijn. Jammer genoeg voor ons worden deze ontstekingen door het WIV niet even nauwgezet 
opgevolgd als griep. 

Daarmee schakelen we over op ons kernonderwerp: het effect van de verschuiving van 
terugbetalingscategorie B naar terugbetalingscategorie C op 1 mei 2017. Deze werd eind december 
2016 aangekondigd door de bevoegde minister. Op dat moment was de toepassingsdatum nog niet 
gekend. Pas in het voorjaar van 2017 werd bekend gemaakt dat de maatregel op 1 mei zou ingaan. 

Om het effect te bepalen vergelijken we de maandelijkse gegevens met die van de voorgaande jaren. 
In de grafieken hieronder worden de afleveringen in diverse grootheden uitgedrukt vergeleken voor elk 
van de twaalf maanden. De oranje lijn is het lopende jaar 2017. De grijze lijnen zijn de jaren 2008 tot 
en met 2016, waarbij de lijnen dunner worden naarmate het jaar verder in het verleden ligt. De 

http://www.ifeb.be/
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verticale rode stippellijn is de maand mei. Dit is de maand waarin de verschuiving van 
terugbetalingscategorie gebeurde en waarin we op zoek gaan naar een effect. 

 

 

http://www.ifeb.be/
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We stellen het volgende vast: 

 In het verbruik zien we geen plots effect in mei 2017. Zowel in volume exclusief tarifering 

per eenheid (NB), aantal DDD als in omzet ligt de periode mei-juli in de lijn van januari-april. 

 Voor dezelfde drie grootheden zien we dat het verbruik in 2017 lager is dan tijdens 

voorgaand jaren. Een mogelijke verklaring is dat de aankondiging van de maatregel al tot een 

verminderd voorschrijven heeft geleid. Deze hypothese valt echter niet direct te testen. 

 Het aantal DDD per verpakking is al jarenlang erg stabiel. De maatregel heeft geen effect op 

de verpakkingsgrootte gehad. 

 Wanneer we kijken naar wie betaalt, zien we een duidelijke shift van het gedeelte betaald door 

het RIZIV (CI) naar wat de patiënt betaalt (CP). Het aandeel van de patiënt in de prijs van 

antibiotica is meer dan verdubbeld. Voor de maatregel betaalde de patiënt gemiddeld 20% 

van de publieksprijs. Nu is dit iets meer dan 40% geworden. Op jaarbasis betekent dit voor het 

RIZIV een besparing van ongeveer 24 miljoen. 

 De gemiddelde prijs per DDD heeft jarenlang een dalende trend gekend, maar stabiliseert zich 

de laatste jaren op iets meer dan een euro per DDD. 

http://www.ifeb.be/
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We hebben ook gekeken naar verschuivingen tussen de soorten antibiotica onderling. Deze lijken niet 
direct aanwezig te zijn ten gevolge van de maatregel. Het is natuurlijk mogelijk dat de periode sinds de 
maatregel (drie maand) op dit moment nog te kort is om wat dat betreft tot betekenisvolle conclusies 
te komen. 

Ergens is dit niet verrassend aangezien zelfs op langere termijn grote verschuivingen tussen de 
verschillende klassen antibiotica eerder beperkt zijn. Hieronder vergelijken we het aandeel in DDD van 
de belangrijkste groepen in 2008 (oranje) met het laatste beschikbare volledig jaar (2016, groen). 

 

Over een dergelijk lange periode zijn natuurlijk een paar belangrijke verschuivingen opgetreden, maar 
het is vrij beperkt in vergelijking met klassen waar meer innovatie optreedt. Een aantal evoluties die 
we vaststellen: 

 Amoxiciline is veruit het belangrijkste actieve bestanddeel. De klasse met het grootste verbruik 

is amoxiciline (J01CA04), van kortbij gevolgd door combinaties van amoxiciline met een 

enzyme-inhibitor (J01CR02). Samen vertegenwoordigen deze meer dan de helft van de 

afgeleverde DDD. 

 Sinds 2008 is een verschuiving gebeurd van amoxiciline met een enzyme-inhibitor naar pure 

amoxiciline. 

 Momenteel staat azythromycine (J01FA10) op de derde plaats. Sinds 2008 is het aandeel 

hiervan in het verbruik meer dan verdubbeld. 

 Het verbruik van cefuroxine (J01DC02) is sterk teruggelopen.  

 Bij de quinolones (J01M) is ciprofloxacine (J01MA02) de meest gebruikte. Daarna volgt 

moxifloxacine (J01MA14), waarvan het aandeel sinds 2008 duidelijk gestegen is.  

 Verdere belangrijke bestanddelen zijn nitrofurantoïne (J01XE01) en nifurtoinol (J01XE02). De 

eerste daarvan heeft zijn aandeel sinds 2008 zien toenemen. 

http://www.ifeb.be/
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 Bij de tetracyclines is lymecycline (J01AA04) de meest gebruikte geworden. In 2008 was het 

aandeel van doxycycline (J01AA02) nog groter, maar dit actief bestanddeel verloor terrein, net 

als minocycline (J01AA08). 

    

http://www.ifeb.be/

