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Om het recht op gezondheid te garanderen heeft Mexico zich ingezet om universal 

health coverage (UHC; universele toegang tot gezondheidszorg) te realiseren en de 

toegang tot gezondheidszorg, inclusief essentiële geneesmiddelen, te verbeteren. 

Deze maatregelen betroffen onder andere de uitgebreide dekking van kosten 

van de gezondheidszorg via de People’s Health Insurance (Seguro Popular de 

Salud – SPS) en andere beleidsmaatregelen om de toegang tot geneesmiddelen 

in de publieke sector te verbeteren en te garanderen. In middeninkomenslanden 

(middle-income countries, MIC) heeft de epidemiologische transitie in het 

algemeen uitdagingen opgeleverd voor het gezondheidssysteem. Deze transitie 

leidde tot een toenemende ziektelast door niet-overdraagbare aandoeningen (non-

communicable diseases (NCDs)). Eén van die uitdagingen betreft de uitgaven voor 

geneesmiddelen, in het bijzonder voor de innovatieve middelen die noodzakelijk 

zijn om NCDs te behandelen, onder andere geneesmiddelen tegen kanker. Er is 

weinig informatie over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van essentiële en 

innovatieve geneesmiddelen in MICs. Het is noodzakelijk om te begrijpen hoe 

dergelijke opkomende markten duurzame toegang tot innovatieve geneesmiddelen 

zouden kunnen garanderen. Dit proefschrift geeft inzicht in hoe een MIC omgaat 

met de toegang tot innovatieve medicatie. We hebben Mexico gebruikt als 

voorbeeld van een MIC en essentiële en gepatenteerde kankermedicijnen als 

voorbeeld van innovatieve geneesmiddelen.

Hoofdstuk 1 biedt een overzicht van het belang van essentiële geneesmiddelen 

in gezondheidszorgsystemen met het oog op het bereiken van UHC. Centraal 

staat hoe gezondheidssystemen om moeten gaan met de uitdagingen die zijn 

ontstaan door NCDs en duurzame toegankelijkheid van medicatie, in het bijzonder 

kostbare innovatieve geneesmiddelen tegen ziektes zoals kanker, dat wereldwijd de 

grootste doodsoorzaak is geworden. Dit hoofdstuk introduceert tevens de context 

van Mexico als het MIC als onderwerp in deze studie. Het geeft een overzicht van 

het gezondheidszorgsysteem en de farmaceutische markt en gaat in op het belang 

van beleid bij het faciliteren van de toegang tot innovatieve geneesmiddelen.

Hoofdstuk 2 presenteert een beleidsanalyse van de verschillende strategieën 

en interventies die de Mexicaanse overheid heeft gehanteerd om de toegang tot 

geneesmiddelen te verbeteren. Mexico heeft niet één overkoepelend uitgebreid 

nationaal farmaceutisch beleid (NPP), maar de overheid verzorgt een gepoolde 

inkoop van geneesmiddelen voor publieke gezondheidsinstellingen. De Mexicaanse 
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overheid heeft ook een coördinerende commissie voor prijsonderhandelingen 

(CCNPMIS) gecreëerd om te onderhandelen over één vaste publieke inkoopsprijs 

van sommige gepatenteerde (single-source) medicijnen. Daarnaast heeft de 

overheid het “CesMed” opgericht – een platform waar informatie kan worden 

gedeeld tussen publieke gezondheidsinstellingen over geneesmiddelprijzen en de 

beste inkooppraktijken. Deze strategieën beoogden de toegang tot geneesmiddelen 

te verbeteren, de kosten van farmaceutische uitgaven te verminderen en een 

efficiënt gebruik van middelen te bevorderen. Wij komen tot de slotsom dat hun 

impact op de toegang tot medicatie nadere toetsing vereist. Al deze strategieën 

zijn afzonderlijk ontwikkeld maar ze moeten nu worden ondergebracht in één 

veelomvattend NPP.

Hoofdstuk 3 analyseert het effect van een onderhandelingscommissie op 

de publieke inkoopprijzen van gepatenteerde geneesmiddelen en op hun 

beschikbaarheid in de publieke sector van 2010 tot 2016. Het onderzoek was 

gericht op acht geselecteerde innovatieve geneesmiddelen tegen kanker. In 

lokale valuta zijn de prijzen van sommige geneesmiddelen stabiel gebleven met 

minimale wijzigingen; slechts enkele geneesmiddelen zoals imatinib en rituximab 

kenden aanzienlijke prijsdalingen. Wanneer de prijzen echter worden omgerekend 

in Amerikaanse dollars en rekening wordt gehouden met inflatie dan zijn ze voor 

alle geneesmiddelen gedaald gedurende de studieperiode. Er waren behoorlijke 

prijsverschillen die individuele zorginstellingen betaalden. Ook vonden we gemiddeld 

een toename van de hoeveelheid geneesmiddelen die is gekocht voor de publieke 

sector, wat suggereert dat de toegankelijkheid voor patiënten is verbeterd. Wij 

kwamen tot de conclusie dat hoewel een direct causaal verband moeilijk is aan 

te tonen, de CCNPMIS lijkt ertoe te hebben bijgedragen dat prijsverhogingen in de 

publieke sector zijn voorkomen, ondanks devaluatie van de valuta en aanzienlijke 

prijsverhogingen in de private sector voor dezelfde geneesmiddelen. Bovendien 

hebben de prijsdalingen bijgedragen aan betere toegankelijkheid tot deze 

geneesmiddelen. Daartegenover staat dat de CCNPMIS er niet in is geslaagd om 

te monitoren of de instellingen de onderhandelde prijzen zijn nagekomen. Onze 

bevindingen laten zien dat het noodzakelijk is dat de CCNPMIS wordt versterkt, 

dat prestatie-indicatoren worden ontwikkeld en dat hun impact en handhaving bij 

de publieke inkoop van innovatieve geneesmiddelen met uitonderhandelde prijzen 

wordt gemonitord.
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In hoofdstuk 4 beschrijven we de verschillen in gebruik, als proxy voor 

toegankelijkheid, van innovatieve essentiële geneesmiddelen tegen kanker tussen 

diverse gezondheidsverzekeringsinstellingen en geografische regio’s in Mexico. 

Gedurende een periode van zes jaar heeft de publieke sector meer rituximab, 

imatinib en trastuzumab ingekocht dan dasatinib, nilotinib, bevacizumab, sorafanib 

en sutinib. In het algemeen was het gebruik van de geselecteerde geneesmiddelen 

tegen kanker lager in zorginstellingen van IMSS (de belangrijkste sociale 

gezondheidsverzekeraar) en van het ministerie van gezondheid (MoH) dan in de 

andere zorginstellingen van de andere sociale ziektekostenverzekeraars. We vonden 

ook geografische verschillen, met relatief meer gebruik van de geneesmiddelen 

in de centrale regio van het land, in de nabijheid van de hoofdstad, dan in de 

rest van het land. De noordelijke en westelijke delen van het land hebben een 

hoge kankersterfte en omvatten een zeer groot deel van de bevolking. In deze 

regio’s was het gebruik van deze geneesmiddelen niet veel verbeterd gedurende 

de onderzochte jaren. Deze verschillen tussen regio’s suggereren dat de overheid, 

de sociale zorgverzekeraars en de publieke gezondheidszorginstellingen de 

noodzakelijke investeringen moeten doen om de toegang tot innovatieve medicijnen 

te verbeteren en gelijke toegang tot geneesmiddelen te bevorderen.

Hoofdstuk 5 laat de bevindingen zien wat betreft de actuele beschikbaarheid, 

prijzen en betaalbaarheid van essentiële geneesmiddelen tegen kanker in publieke 

en private gezondheidsfaciliteiten in Mexico. De resultaten laten zien dat de 

beschikbaarheid in zowel de publieke als de private sector niet de doelstelling 

van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van 80% heeft bereikt, met nauwelijks 

verschil tussen de twee sectoren. De prijzen in de publieke en private sector 

waren lager dan die in andere Latijns-Amerikaanse landen en vergelijkbaar met 

internationale referentieprijzen. Desalniettemin waren in beide sectoren de 

meeste essentiële geneesmiddelen tegen kanker onbetaalbaar voor patiënten. 

Innovatieve geneesmiddelen tegen kanker waren daarbij minder beschikbaar en 

meer onbetaalbaar dan andere essentiële geneesmiddelen tegen kanker. Wij 

kwamen tot de slotsom dat gezondheidszorginstellingen in Mexico verschillende 

prijsinstrumenten moeten invoeren om de beschikbaarheid en toegankelijkheid 

van geneesmiddelen tegen kanker te verbeteren.

Om een breed beeld te krijgen van de toegankelijkheid van essentiële 

geneesmiddelen tegen kanker in de publieke sector in Mexico is Hoofdstuk 6 
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gericht op de percepties van belangrijke stakeholders wat betreft de selectie van 

geneesmiddelen, inkooppraktijken en toegangsbarrières voor kankermedicijnen in 

publieke ziekenhuizen in Mexico. Bij de selectie van geneesmiddelen worden de 

behandelingsprotocollen van de SPS gevolgd maar de meeste clinici beschouwden 

deze protocollen als gedateerd en de range aan ingekochte geneesmiddelen tegen 

kanker als te beperkt. Publieke ziekenhuizen die hun farmaceutische diensten 

uitbesteden lijken een betere beschikbaarheid en een efficiënter gebruik van 

middelen te hebben bereikt. Ziekenhuizen die leveringen ontvangen via de centrale 

inkoop door het MoH hadden vaker last van het niet-voorradig zijn van medicatie. De 

informanten beschouwden de beschikbaarheid van geneesmiddelen tegen kanker 

in het algemeen als voldoende, maar ze ervoeren barrières zoals tekorten op de 

nationale markt, een te smalle dekking door de SPS, te weinig geaccrediteerde 

ziekenhuizen voor het behandelen van bepaalde typen kanker en een gebrek aan 

middelen om te voorzien in de behoeften van alle patiënten. De informanten gaven 

aan dat ziekenhuizen diverse ad-hoc acties hebben ondernomen om de gevolgen 

van zulke barrières te verlichten. Wij kwamen tot de slotsom dat het vergroten van 

de dekking van de SPS en geaccrediteerde zorginstellingen noodzakelijk is om de 

toegang tot geneesmiddelen tegen kanker te verbeteren. Daarnaast zijn duurzame 

financiering van geneesmiddelen en adequate inkoopmechanismen noodzakelijk 

om het niet op voorraad zijn van geneesmiddelen te voorkomen en om tijdige en 

continue behandeling te garanderen.

Hoofdstuk 7 bestaat uit een samenvatting van de belangrijkste bevindingen 

en reflecteert op deze bevindingen, waarbij het WHO Access to Medicines 

framework wordt gebruikt. De resultaten van dit proefschrift laten zien dat de 

SPS een instrument is dat bijdraagt aan het verbeteren van de toegang tot zorg 

bij kanker en tot geneesmiddelen – de toegang tot geneesmiddelen die werden 

vergoed door de SPS was beter dan die zonder vergoeding. Daarnaast heeft de 

prijsonderhandelingsstrategie van de overheid ervoor gezorgd dat de prijzen zijn 

gedaald en dat prijsstijgingen zijn voorkomen ondanks inflatie en valutadevaluatie. 

De betreffende commissie heeft echter geen uniforme prijzen kunnen 

bewerkstelligen voor gepatenteerde geneesmiddelen, de instellingen betalen nog 

steeds prijzen die verschillen van de uitonderhandelde prijzen. De resultaten van 

dit proefschrift belichten ook de barrières voor een duurzaam goede toegang tot 

geneesmiddelen tegen kanker – in het bijzonder innovatieve geneesmiddelen – 
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en andere uitdagingen waar het gezondheidssysteem mee om moet gaan, zoals 

tekorten, een gebrek aan dekking en inefficiënties in de inkoopprocessen.

In dit hoofdstuk gaan we tevens in op de implicaties van onze bevindingen en geven 

we aanbevelingen voor beleidsmakers met betrekking tot zorgverzekeringssystemen 

zoals de SPS waarvoor het aantal geaccrediteerde zorginstellingen moet worden 

vergroot om tot een uitgebreidere dekking te komen. We noemen ook het 

belang van het versterken van de onderhandelende commissie en het verder 

implementeren van een ander prijsstellingsbeleid in de publieke en private sector 

om de betaalbaarheid van geneesmiddelen te verbeteren. Andere aanbevelingen 

betreffen een herziening van de inkoopprocedures en het samenvoegen van al het 

geneesmiddelenbeleid in één nationaal farmaceutisch beleid. Dit farmaceutisch 

beleid zou ook in één lijn moeten zijn met het National Cancer Control Program 

om de zorg bij kanker te vergroten en te verbeteren en daarmee ook de toegang 

tot de geneesmiddelen tegen kanker. Dit beleid zou ook het zorgsysteem moeten 

verstevigen, waardoor dit ook bijdraagt aan het oplossen van de uitdagingen wat 

betreft andere NCDs.

Dit proefschrift bevat ook aanbevelingen voor andere landen. Deze aanbevelingen 

omvatten een herziening van gezondheidszorgsystemen om publieke verzekeringen 

te implementeren (vergelijkbaar met de SPS) die een pakket van interventies bieden 

dat ongelijkheid in gezondheid vermindert en waarmee UHC wordt bereikt. Tevens 

zouden andere landen ander beleid naast een stelsel van prijsonderhandelings-

mechanismen kunnen implementeren om zo de betaalbaarheid van innovatieve 

geneesmiddelen – en daarmee hun toegankelijkheid – te verbeteren.

Toekomstig onderzoek zou moeten zin gericht op de toegankelijkheid van 

uitgebreide behandelingen per ziekte en het analyseren van verschillen op basis 

van regio en type verzekering. Ook is onderzoek nodig naar de toegankelijkheid 

van geneesmiddelen voor andere prevalente soorten kanker en voor andere 

ziekten die met dure geneesmiddelen behandeld worden (zoals Hepatitis C). Het 

aanpakken van deze problemen kan in grote mate bijdragen aan de verbetering 

van gezondheidssystemen in laag- en middeninkomenslanden.
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