
Wij hebben de oplossingen op maat die u nodig heeft!

solutions.apb.be

Meten is weten      
ZOEKT U BETROUWBARE INFORMATIE OVER DE 
EVOLUTIE VAN DE FARMACEUTISCHE MARKT OF BENT  
U OP ZOEK NAAR EPIDEMIOLOGISCHE GEGEVENS?

Onze troeven:
→ zeer concurrentiële tarieven;
→ snelle verwerking van de meest recente data;
→ ongeëvenaarde volledigheid;
→ 360° expertise van de sector.

Onze experten helpen u graag met een oplossing  
op maat. Contacteer ons!

 solutions.apb.be
 insights@apb.be
 +32 (0)2 285 42 71

Meer informatie: solutions.apb.be

by



Als belangrijkste officiële vertegenwoordiger van 
de farmaceutische sector bij de overheden stelt 
de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) zich 
tot doel de meerwaarde van de zelfstandige 
apotheker voor de gezondheid van zijn patiënt te 
ontwikkelen, te ontplooien en te ondersteunen. 
Bijna 9 op de 10 Belgische apotheken zijn bij APB 
aangesloten. In het kader van zijn missie zamelt 
APB in alle transparantie − en op zeer grote 

schaal − strategische gegevens in over de 
aflevering van geneesmiddelen die in België 
worden terugbetaald. Minder dan twee maanden 
na de aflevering zijn die gegevens al beschikbaar 
en verwerkbaar. Ze worden op een ethische 
en volledig geanonimiseerde en geaggregeerde 
wijze behandeld: de naleving van het beroeps
geheim van de zorgverlener tegenover zijn 
patiënt is gewaarborgd.

Soorten beschikbare gegevens
 

Aantal afgeleverde verpakkingen

 
Aantal patiënten dat bepaalde 
medicatie heeft ontvangen

 
Aantal eenheden in het geval van 
tarifering per eenheid  
in rust en verzorgingstehuizen

 
Defined Daily Dose (DDD)

 
Publieksprijs

 
Opsplitsing publieksprijs in  
RIZIVkost en patiëntkost

 
Voorschrift al dan niet op stofnaam

 
Opsplitsing per actief bestanddeel 
of groep van actieve bestanddelen 
(ATCclassificatie)

 
Type voorschrijver (huisarts, 
specialist, tandarts of  
specifieke competentiecodes)

 
Type begunstigde: verhoogde 
tegemoetkoming of niet,  
leeftijd, geslacht 

 
Plaats (regio, provincie of 
arrondissement van de apotheek), …

Onze oplossingen op maat
Naargelang van uw noden voeren onze experten voor u analyses op maat uit, die een nauwkeurig antwoord 
bieden op al uw wetenschappelijke en economische vragen. Enkele voorbeelden van studies/analyses die 
wij kunnen uitvoeren:

 een nationale en/of regionale positionering;

 een studie van alternatieve oplossingen;

 een analyse van de differentiatie;

 een algemeen zicht op de pathologieën, geografische en demografische eigenheden;

 een epidemiologische visie;

 een geanonimiseerde longitudinale followup van een patiëntenbestand in de tijd en in functie 
van de aflevering van een geneesmiddel: inschatting van de therapietrouw, van wijzigingen aan  
de behandelingen …

?

Voorbeeld van epidemiologische analyse
U wenst een betrouwbaar overzicht te hebben van de voorschriften voor de 
behandeling van diabetes type 2. Hoeveel patiënten worden met metformine 
als monotherapie behandeld? Bij hoeveel wordt dit gecombineerd met een 
hypoglycemiërend sulfamide? Hoeveel patiënten combineren metformine 
met een glinide, een gliptine of een gliflozine? En na welke behandelings duur 
stapt men over op een andere combinatie?

Voorbeeld van positionering
U dient een terugbetalingsdossier voor een nieuw geneesmiddel in. Volgens de terugbetalingscriteria 
is uw product voorbehouden aan patiënten jonger dan 60 jaar die al een andere behandeling kregen. 
Hoeveel patiënten zouden in aanmerking kunnen komen voor terugbetaling van uw nieuw product?


