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Samenvatting 

In deze scryptie wordt geanalyseerd hoe de toegang tot geneesmiddelen verbeterd kan 
worden door de prijzen ervan te veranderen. De analyse richt zich meer bepaald op het 
vermogen van een land om meer betaalbare gepatenteerde geneesmiddelen te verkrijgen 
door middel van bedreiging met dwangvergunning(en) tijdens de prijsonderhandelin-
gen met de verkoper. Daarom is de centrale onderzoeksvraag van deze scriptie: wat zijn 
de voorwaarden waaronder een land bedreigingen met dwanglicenties kan gebruiken 
bij prijsonderhandelingen? Dit leidt tot bijkomende vragen: wanneer zullen dergelijke 
bedreigingen succesvol zijn voor het verkrijgen van meer betaalbare levensreddende 
geneesmiddelen? Wat drijft de resultaten van deze onderhandelingen tussen farmaceu-
tische multinationals en overheden in ontwikkelingslanden? Hoe kunnen deze aandrij-
vers, afzonderlijk en gezamenlijk, de uitkomsten bepalen?  
 
Om deze vragen te beantwoorden volgen we een inductieve onderzoeksaanpak. We 
ontwikkelen eerst een vollediger begrip van de onderliggende context om de aandrijvers 
van de onderhandelingsresultaten te identificeren. Om dit te doen voeren we in eerste 
instantie verkennende beoordelingen uit van de bijdrage van de farmaceutische indu-
strie tot de gezondheidssituatie in de ontwikkelingslanden en de uitdagingen om toe-
gang te krijgen tot geneesmiddelen ten gevolge van het huidige systeem van intellectue-
le eigendomsrechten. Daarna voeren we een systematische beoordeling uit van de lite-
ratuur over het gebruik van dwanglicenties van gepatenteerde geneesmiddelen. Vervol-
gens vullen we de verkennende onderzoeken en de systematische beoordeling aan met 
informatie die verzameld is uit zowel primaire als secundaire bronnen. 
 
De primaire gegevens bestaan uit zesentwintig semigestructureerde en verkennende 
interviews met academici, politici, advocaten, activisten en zakenmensen die vertrouwd 
zijn met de Braziliaanse ervaring op het vlak van prijsonderhandeling. De analyse van 
deze interviews met experten bouwt niet voort op geformaliseerde coderingsprotocol-
len, maar controleert verklaringen met betrekking tot informatieve beperkingen, aan-
drijvers van de onderhandelingspositie, obstakels en alternatieven voor de toekomst. 
Secundaire bronnen van gegevens omvatten officiële documenten, wetenschappelijke 
artikelen, nationale en internationale rapporten, websites van het ministerie van Volks-
gezondheid van Brazilië en krantenartikelen. 
 
Bovendien wordt Brazilië genomen als het te onderzoeken land, omdat het algemeen 
wordt erkend als een leidende gebruiker van het dreigen met dwangvergunningen bij 
de onderhandelingen met farmaceutische bedrijven om de prijs van HIV-/AIDS-
behandelingen te verminderen. Ondanks het Braziliaanse succes is er echter tot nog toe 
geen gedetailleerde studie van de aandrijvers van prijsonderhandelingen vanuit de Bra-
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ziliaanse ervaring. Brazilië vormt dus een interessante casestudy om inzicht te verkrij-
gen hoe de bedreiging met de afgifte van een dwanglicentie gebruikt kan worden om te 
onderhandelen over prijsverlagingen met innovatieve farmaceutische bedrijven. 
 
Zodra de aandrijvers van de resultaten van de onderhandelingen geïdentificeerd zijn, 
ontwikkelen we vervolgens een beschrijvende casestudy op basis van veertien gevallen 
van prijsonderhandelingen voor antiretrovirale (ARV) medicijnen tussen het Ministerie 
van Volkgezondheid van Brazilië en op onderzoek gebaseerde farmaceutische bedrijven. 
In deze casestudy wordt een gedetailleerde historische reconstructie van deze onder-
handelingen verstrekt om de individuele en onderling afhankelijke invloeden van deze 
aandrijvers te onderzoeken. Daarna formuleren en ontwikkelen we op basis van de uit 
de eerste stap afgeleide context en van deze historische reconstructie van de Braziliaanse 
ervaring een speltheoretisch model van prijsonderhandelingen tussen een farmaceutisch 
bedrijf en een openbare instantie in een ontwikkelingsland. Dit vormt op zijn beurt de 
basis voor een integratief analytisch kader dat opgebouwd is uit een reeks veronderstel-
lingen om de omstandigheden te verklaren waaronder een land dwanglicenties kan 
gebruiken bij prijsonderhandelingen en de voorwaarden waaronder zulke bedreigingen 
zullen resulteren in meer betaalbare geneesmiddelen. 
 
Ten slotte wordt dit integratief kader getoetst op de veertien gevallen van prijsonder-
handelingen voor HIV-/AIDS-therapieën in Brazilië. Wij hanteren een 'patroonher-
kennende' data-analysetechniek om deze validatieoefening uit te voeren. Met deze 
methode vergelijken we of de resultaten die verwacht worden van het speltheoretisch 
model overeenkomen met de waargenomen uitkomst van elke prijsonderhandeling. 
Daarnaast controleren we of de verklarende variabelen die in het model gebruikt wor-
den daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor de waargenomen resultaten. Het uit de 
casestudy verzameld bewijs suggereert dat het ministerie van Volksgezondheid van 
Brazilië bereid was om hogere prijzen te accepteren voor gepatenteerde geneesmiddelen 
dan wat het met dwanglicenties zou kunnen verkrijgen. Dit was om het negatieve effect 
te voorkomen dat een dwanglicentie kan veroorzaken in de economie. Bovendien is het 
voor de octrooihouder een betere keuze om een prijsverlaging toe te staan dan de gehe-
le markt te verliezen - vooral wanneer de markt een aanzienlijke grootte heeft, zoals in 
het geval van Brazilië. Daarom werd de acceptatie van een prijsverlaging gezien als een 
beter resultaat voor beide partijen. Toch was er een geval waarin een dwanglicentie 
verleend werd in Brazilië.  
 
Onze onderzoeksbenadering onthult dat de aanwezigheid van informatieve beperkin-
gen daadwerkelijk cruciaal is om te begrijpen waarom Brazilië zijn enige dwanglicentie 
heeft afgegeven in één geval van prijsonderhandeling. We stellen ook vast dat Brazilië 
lagere prijzen had kunnen betalen voor het geneesmiddel waarvoor het technologische 
capaciteit op laboratorium- of experimentele schaal had gebouwd in de vroege jaren 
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2000 (namelijk voor Efavirenz, Nelfinavir en Lopinavir). Voor nieuwere na 2004 geïn-
troduceerde geneesmiddelen betaalde het Ministerie van Volksgezondheid aanzienlijk 
meer dan de prijs van de generische versies (indien beschikbaar). Dit was vanwege de 
obstakels voor de lokale productie - te wijten aan de afwezigheid van lokale capaciteit, 
zelfs op kleine schaal - en voor de invoer. 
 
Op basis van deze resultaten luiden de centrale aanbevelingen van dit onderzoek voor 
de verbetering van de toegang tot geneesmiddelen om het massale gebruik van dwang-
licenties niet te bevorderen, maar om de ontwikkelingslanden te helpen bij het nastre-
ven van capaciteitsopbouwende strategieën om hun onderhandelingspositie ten opzich-
te van de farmaceutische bedrijven bij de prijsonderhandelingen te versterken. De be-
leidsaanbevelingen die hier direct uit voortvloeien zijn dat ontwikkelingslanden eraan 
moeten werken om hun onderhandelingspositie te versterken. Een actiepunt is de 
bouw van centra van uitmuntendheid voor de deformulering van geneesmiddelen om 
lokale productiecapaciteit te creëren - al is het maar op laboratoriumschaal. 
 
In onze analyse wordt aangetoond dat het huidige systeem van intellectuele eigendoms-
rechten slechts één hindernis is onder andere politieke, economische en institutionele 
beperkingen die het streven van de ontwikkelingslanden naar meer betaalbare medicij-
nen tot een ware uitdaging maken.  
  


