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In deze newsflash:
Precaire marktsituatie brengt 1 generisch geneesmiddel
op 5 in de problemen p2 I Dalend gebruik van generische
geneesmiddelen zet zich ook verder tijdens de eerste
twee maanden van 2021 p2-3

Webinar Biosimilar Medicines Day
op 23 april om 13:00
Op 23 april 2021 om 13:00 organiseert
Medaxes het Biosimilar Medicines Day
webinar. Tijdens het panelgesprek geven
topsprekers hun visie op het lage gebruik
van biosimilars in ons land en reiken zij
pistes aan om het tij te doen keren. Bent
u ook benieuwd naar de standpunten van
dhr. Jo De Cock (Administrateur-generaal,
RIZIV), dhr. Luc Van Gorp (Voorzitter,
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
(CM)), prof. dr. Philippe Van Wilder

(Professor gezondheidseconomie en HTA,
ULB en voormalig Programmamanager
biosimilars, RIZIV), en dr. Peter Bossuyt
(Gastro-enteroloog, Imelda Bonheiden
en Secretaris, Belgian IBD Research and
Development group (BIRD))? En wat is
de reactie van dhr. Jan Bertels (Directeur,
Beleidscel Vice-eersteminister en Minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid
F. Vandenbroucke) op dit alles?

Schrijf u dan nu in!

Biosimilar
medicines
day
23/04/2021

Webinar
23/04/2021 @ 13:00
UNMET
POTENTIAL
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Precaire marktsituatie brengt 1 generisch
geneesmiddel op 5 in de problemen

>

Uit een interne analyse van Medaxes blijkt dat het afgelopen jaar 1 generisch geneesmiddel op 5 in
de problemen kwam. Medaxes baseerde deze analyse op een kruising van gegevens afkomstig van
FarmaStatus (Fagg), RIZIV en IQVIA.

Zo blijkt dat, op een totaal van
3.374 terugbetaalde generische
geneesmiddelen, tussen februari
2020 en februari 2021, 588 – dit
is 17,4%! – van het totale aantal
generische geneesmiddelen dat
op de markt is, langer dan twaalf
maanden onbeschikbaar waren
of definitief van de markt zijn
verdwenen. Het is frappant dat
in deze groep 440 generische
geneesmiddelen of drie kwart van
de producten in kwestie een omzet
haalden die lager lag dan 100.000
euro per jaar. Daar bovenop was
vorig jaar minstens nog een
honderdtal generische genees
middelen tijdelijk onbeschikbaar.
Joris Van Assche, managing
director van Medaxes, verklaart:

Wij kijken alvast uit naar
de dialoog en rekenen
erop dat in het pact 2.0
met de sector een aantal
structurele verbeteringen
kunnen uitgewerkt
worden.”

“Wanneer producten tijdelijk
onbeschikbaar zijn of definitief
van de markt verdwijnen, is
dit vaak het resultaat van
meerdere factoren. Onze leden
geven echter duidelijk aan dat
de jarenlange prijserosie van
generische
geneesmiddelen
hierin een zeer belangrijke rol
speelt. Maar het stemt ons
hoopvol dat in het regeerakkoord
werd aangegeven dat de huidige
beleidsmakers het probleem van
tekorten wensen aan te pakken.
Wij kijken alvast uit naar de
dialoog en rekenen erop dat in
het pact 2.0 met de sector een
aantal structurele verbeteringen
kunnen uitgewerkt worden.”

Dalend gebruik van generische
geneesmiddelen zet zich ook verder tijdens
de eerste twee maanden van 2021

>

Recente cijfers van IQVIA tonen aan dat de dalende trend in het gebruik van generische
geneesmiddelen die verdeeld worden via openbare officina’s, zich ook gedurende de eerste
twee maanden van dit jaar verderzet. Deze daling bedraagt 6% in vergelijking met januari en
februari van 2020. De omzet ging in diezelfde periode zelfs met 16% achteruit.

De trend die zich in 2020 al aftekende, zet zich dus in
de eerste maanden van 2021 sterk door. Terwijl voor
het volledige jaar 2020 de daling van het generische
geneesmiddelengebruik nog beperkt bleef tot 1%,
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tuimelt dit gebruik begin 2021 met 6% naar beneden.
Op het vlak van omzet is de daling nog sterker, met
respectievelijk 3% voor het volledige jaar 2020 en 16%
voor de maanden januari en februari 2021.
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GEBRUIK GENERISCHE GENEESMIDDELEN (IN 1000 EENHEDEN)
2019

3.064.430,1

Januari-februari 2020

528.888,22

2020

3.031.351,5

Januari-februari 2021

495.243,11

Verschil in 1000 eenheden

-33.645,12

Verschil in 1000 eenheden
Verschil in %

-33.078,5
-1,08%

Verschil in %

-6,36%

Bron: IQVIA – LMPB – februari 2021 – af-fabrieksprijzen

OMZET GENERISCHE GENEESMIDDELEN (IN MILJOEN €)
2019

€ 429,213

Januari-februari 2020

€ 75,596

2020

€ 414,792

Januari-februari 2021

€ 63,213

Verschil in miljoen €

€ -14,420

Verschil in miljoen €

€ -12,382

Verschil in %

-3,36%

Verschil in %

-16,38%

Bron: IQVIA – LMPB – februari 2021 – af-fabrieksprijzen

“Ongetwijfeld speelt hier het effect van de pandemie”,
licht Joris Van Assche, managing director van
Medaxes, toe. “De Covid-19-crisis leidt weliswaar tot
een toenemend gebruik van een aantal generische
geneesmiddelen die specifiek ingezet worden op de
intensieve zorgen. Over het algemeen echter neemt
het gebruik van generische – en soms ook andere
– geneesmiddelen af. Dezelfde evolutie zien we in
andere landen. Vermoedelijk heeft dit onder andere
te maken met feit dat er minder infectieziekten zijn
omwille van social distancing. Maar ook een zekere
terughoudendheid van sommige patiënten om
hun arts te bezoeken voor niet-Covid gerelateerde
aandoeningen, speelt hierin ongetwijfeld een rol.”

-16,38%

daling van de omzet van de
generische geneesmiddelen
in januari-februari 2021 ten
opzichte van januari-februari 2020
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