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1. MARKTOMVANG 

In Mexico wordt gezondheidszorg aangeboden door overheidsinstituten en door de privésector. De 

volgende Mexicaanse overheidsinstituten bieden gezondheidszorgen aan:  

• IMMS (Mexicaans Sociaal Zekerheidsinstituut),  

• ISSSTE (Sociaal zekerheidsinstituut voor Mexicaans overheidspersoneel),  

• PEMEX (staatsoliebedrijf), SEDENA (Mexicaans Ministerie van Defensie) en  

• SEMAR (Ministerie van Marine).  

Deze instituten bieden gezondheidszorgen en geneesmiddelen aan voor verzekerden en hun familieleden 

en gepensioneerden. Daarnaast zijn er ook overheidsorganisaties die gezondheidszorgen en 

geneesmiddelen aanbieden aan niet sociaal verzekerden zoals Seguro Popular, IMMS Oportunidades en 

SESA.  

Ongeveer 25 á 30 procent van de totale Mexicaanse bevolking doet beroep op gezondheidszorgen van 

privé- instituten, en ongeveer 32 miljoen Mexicanen hebben een privé medische verzekering. 

In 2013 had Mexico 1.169 publieke ziekenhuizen, waarvan 194 hooggespecialiseerde medische centra; 

daarnaast zijn er 3650 geaccrediteerde privéziekenhuizen, waarvan er wel slechts honderd meer dan 

vijftig bedden hebben en hooggespecialiseerde diensten aanbieden. Een overzicht van de belangrijkste 

Mexicaanse privéziekenhuizen is te vinden op de website van de Asociación Nacional de Hospitales 

Privados (www.anhp.org.mx/directorio.php).  

De uitgaven voor gezondheidszorg in Mexico bedroegen in 2017 1.080 USD/per person, wat 4X lager is 

dan het OESO gemiddelde. In 2017 had Mexico 2,4 dokters per 1000 inwoners (OESO gemiddelde: 3.4 

dokters/1000 inwoners). Het aantal verple(e)g(st)ers en ziekenhuisbedden per duizend inwoners 

bedraagt slechts één derde van het OESO gemiddelde.  

De laatste decennia heeft de Mexicaanse overheid wel meer geïnvesteerd in gezondheidszorg. Sinds 2004 

heeft Mexico een ’Seguro Popular’ programma ingevoerd voor personen die niet aangesloten zijn bij de 

sociale zekerheid. Daardoor hebben 50 miljoen Mexicanen nu wél een basis ziekteverzekering. Mede 

dankzij deze maatregelen is de gemiddelde levensverwachting in Mexico toegenomen van 61 jaar in 1970 

tot 75 jaar in 2017. 

Zwaarlijvigheid is één van de belangrijkste gezondheidsrisico’s in Mexico. Ongeveer 73% van de 

Mexicaanse bevolking kampt met overgewicht en zwaarlijvigheid (hoogste percentage van de OESO!). 

Zwaarlijvigheid is een risicofactor voor vele chronische ziekten. Het verklaart o.a. waarom Mexico het 

hoogste percentage diabetespatiënten onder zijn volwassenen heeft van de OESO-landen (15% van de 

volwassen bevolking, meer dan het dubbele van het OESO-gemiddelde van 7%). 

http://www.anhp.org.mx/directorio.php
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Andere belangrijke doodsoorzaken in Mexico zijn hart- en vaatziekten, verkeersdoden, moorden én een 

gebrek aan toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg.   

Buitenlands medisch toerisme naar Mexico wint de laatste jaren aan belang. Volgens gegevens van de 

website ‘Patients Beyond Borders’ (https://patientsbeyondborders.com/mexico) bezoeken jaarlijks 

tussen de 200.000 en 1.1 miljoen mensen Mexico om medische redenen. Het overgrote deel zijn 

Amerikanen en Mexicanen die in de Amerikaanse grensstaten (Californië, Texas, Arizona) met Mexico 

wonen, maar er zijn ook patiënten uit Canada en het VK.  

 

 

  

https://patientsbeyondborders.com/mexico
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2. MARKTTOEGANG EN -OPPORTUNITEITEN  

De verkoop aan Mexicaanse publieke gezondheidszorginstellingen gebeurt via openbare aanbestedingen. 
De tenders worden gepubliceerd op Compranet 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html, de website van de Mexicaanse federale 
overheid, waarop alle openbare aanbestedingen gepubliceerd worden.  
 
In theorie is het mogelijk om zich als buitenlands bedrijf te registreren op Compranet, maar in de 
praktijk registreren buitenlandse bedrijven zich op deze site via hun Mexicaanse agent/distributeur of 
via hun Mexicaanse vennootschap. Bij overheidsaankopen is de laagste prijs meestal de determinerende 
factor. 
 
Dankzij het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Mexico, bedragen de Mexicaanse invoerrechten op 
medische uitrusting 0%. Een voorbeeld van de invoerrechten voor medische apparatuur is hieronder te 
vinden: 
 

Tabel 1 : Mexicaanse invoerrechten op medische apparatuur (9018…) 

 
bron : http://madb.europa.eu 

 
  

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html
http://madb.europa.eu/
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De Verenigde Staten zijn de grootste uitvoerder naar Mexico van medische apparatuur, medische 
instrumenten, medische wegwerpproducten en tandheelkundige producten. In 2016 was de VS zelfs 
verantwoordelijk voor 79% van de buitenlandse import in Mexico, wat een groter aandeel was dan de 
vorige jaren (zie tabel 2) 
 

Tabel 2 : Invoer medische apparatuur & medische instrumenten in Mexico 

 

De laatste jaren voerde Mexico jaarlijks tussen de 4,3 miljard en 8,4 miljard dollar aan medische 
uitrusting en medische apparatuur in. Daarnaast is Mexico ook een belangrijke uitvoerder van medische 
apparatuur, medische instrumenten, medische wegwerpproducten en tandheelkundige producten. De 
Mexicaanse export nam toe van 6 miljard dollar in 2013 tot 11,4 miljard dollar in 2016. 
 
De fluctuaties in importcijfers kunnen te maken hebben met éénmalige aankopen door het 
gezondheidszorgsysteem van de Mexicaanse overheid, en ook met de bouw van verschillende nieuwe 
overheids- en privé-ziekenhuizen. Naast de VS, zijn de belangrijkste exporteurs van medische 
hulpmiddelen naar Mexico: Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Israël, Italië, Japan, Nederland, 
Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk.  
 
Grote openbare en privé ziekenhuizen kopen regelmatig de modernste en hoogst gespecialiseerde 
medische apparaten aan. Sommige middelgrote en kleine privéziekenhuizen met een beperkt budget, 
kopen gebruikte medische apparatuur. Volgens de Mexicaanse wet kunnen openbare ziekenhuizen geen 
tweedehands medische apparatuur kopen. 
 
Volgens de Amerikaanse exportpromotiedienst, zijn de beste vooruitzichten voor medische apparaten, 
apparatuur en instrumenten in de Mexicaanse gezondheidszorg onder meer: anesthesieapparatuur, 
defibrillators, apparatuur voor elektrochirurgie, gammastralen-apparatuur, chirurgische lasers, MRI-
apparatuur, ademhalingsapparatuur, zuigpompen, echografie apparatuur en röntgenapparatuur. 
 
Om succesvol te zijn op de Mexicaanse medische markt zijn de belangrijkste factoren kwaliteit, 
klantenservice, garantie en prijs. 
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3. BELANGRIJKSTE MEXICAANSE INVOERDERS MEDISCHE 
UITRUSTING 

Een lijst met de belangrijkste Mexicaanse invoerders van medische producten, medische instrumenten en 

medische apparatuur, kan u opvragen bij ons kantoor in Mexico City, mexico@fitagency.com 

4.  MEDISCHE BEURZEN IN MEXICO 

 
EXPO MED: http://expomed.com.mx/  

(volgende editie in 2019) 

 

 

AMIC DENTAL: www.amicdental.com.mx   

(14-18 november 2018 – Mexico-City) 

 

 

EXPO FARMA: http://expofarma.infoexpo.com.mx/2018/ae/web/plano/public  

(volgende editie in 2019) 

 

 

Femecot: https://www.femecot.org.mx/ 
 

  

mailto:mexico@fitagency.com
http://expomed.com.mx/
http://www.amicdental.com.mx/
http://expofarma.infoexpo.com.mx/2018/ae/web/plano/public
https://www.femecot.org.mx/
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5. MEDISCHE ASSOCIATIES IN MEXICO 

AMID - Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos 
 

 

http://amid.org.mx/?lang=es 

 

ASEMED: Asociación de Empresas Médicas: 
 

 

http://asemed.org.mx/ 

 

Asociación Nacional de Hospitales Privados 
 

 

www.anhp.org.mx/directorio.php 

 

Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud 
 

 

http://andis.org.mx/ 

  

http://amid.org.mx/?lang=es
http://asemed.org.mx/
http://www.anhp.org.mx/directorio.php
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Consorcio Mexicano de Hospitales 
 

 

http://www.cmh.mx/ 

 

Mexican Health Foundation 
 

 

http://funsalud.org.mx/portal/?lang=en 

 

Sociedad Mexicana de Cirugía Cardiaca  
 

 

https://sociedadmexicanadecirugiacardiaca.com 

 

Sociedad Nacional de Ecocardiografia de México 

 

https://www.sonecom.org/ 

  

http://www.cmh.mx/
http://funsalud.org.mx/portal/?lang=en
https://sociedadmexicanadecirugiacardiaca.com/
https://www.sonecom.org/


 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 10 van 18 Medische uitrusting in Mexico 31.08.2018 
 

Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva 
 

 

www.cirugiaplastica.mx 

 
Asociación Mexicana de Cirugía Reconstructiva Articular y Artroscopía A.C. 
 

 

www.amecra.org.mx 

 

Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica 

  

http://amce.com.mx 

 

Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax 

 

https://smnyct.org/ 

http://www.cirugiaplastica.mx/
http://www.amecra.org.mx/
http://amce.com.mx/
https://smnyct.org/


 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
31.08.2018 Medische uitrusting in Mexico pagina 11 van 18 

Colegio Mexicano de Urologia 

 

https://cmu.org.mx/en/ 

 

Sociedad Mexicana de Dermatología 

 

http://smdac.org.mx/ 

 

Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción 

 

https://www.ammr.org.mx/ammr/ 

 

Sociedad Mexicana de Oftalmología 

 

www.smo.org.mx 

https://cmu.org.mx/en/
http://smdac.org.mx/
https://www.ammr.org.mx/ammr/
http://www.smo.org.mx/
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Federación Mexicana de Diabetes 

 

http://fmdiabetes.org/ 

 

Asociación Mexicana de Diabetes 

 

http://amdiabetes.org/ 

 

Asociación Mexicana de Endodoncia 

 

http://amecee.org.mx/ 

 

Asociación Mexicana de Ultrasonido en Medicina 

 

https://www.amusem.org/ 

http://fmdiabetes.org/
http://amdiabetes.org/
http://amecee.org.mx/
https://www.amusem.org/
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Asociación Mexicana de Cirugía General 

 

https://amcg.org.mx/ 

 

Sociedad Mexicana de Oncología 

 

https://www.smeo.org.mx 

 

Asociación Mexicana de Gastroenterología 

 

http://gastro.org.mx 

 

Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica 

 

www.amimc.org.mx 

https://amcg.org.mx/
https://www.smeo.org.mx/
http://gastro.org.mx/
http://www.amimc.org.mx/
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Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia 

 

http://www.smme.mx/ 

 

  

http://www.smme.mx/
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6. MAGAZINES & WEBSITES MBT MEDISCHE SECTOR IN 
MEXICO 

 
MediKatálogo: online webshop voor medische software, medische uitrusting, medische kleding  
 

 

https://www.medikatalogo.com.mx 
 

Guía Médica: Mexicaanse portaalsite over de medische sector. De site bevat o.a. een directory met 
toeleveranciers  
 

 

www.guiamedica.net 
 

 
Dispositivos PLM Médicos: Info site over medische uitrusting in Mexico 
 

 

www.dispositivosmedicosplm.com 
 

Salud México: Portaal site over de gezondheidszorg sector in Mexico met o.a. een business directory 
 

 

https://saludmexico.net/ 
  

https://www.medikatalogo.com.mx/
http://www.guiamedica.net/
http://www.dispositivosmedicosplm.com/
https://saludmexico.net/
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el Hospital: Latijns-Amerikaanse portaalsite over de medische sector:  

 

www.elhospital.com 

 

E-Health Reporter Latin America 

 

http://ehealthreporter.com/en/pais/mexico/ 

 

 
Sectorrapport over de medische sector in Mexico door ProMexico: 
http://www.promexico.gob.mx/documentos/sectores/medical-devices.pdf 
 
 
Mexicaanse medische dienstverleners die diensten aanbieden aan buitenlandse patiënten: 
https://patientsbeyondborders.com/find?country=9 
 
 

Website (in het Engels) van  COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), de 

afdeling van het Mexicaanse Ministerie van Volksgezondheid die verantwoordelijk is voor toezicht op 

medische uitrusting: 

www.cofepris.gob.mx/Paginas/Idiomas/Ingles.aspx 

 

  

http://www.elhospital.com/
http://ehealthreporter.com/en/pais/mexico/
http://www.promexico.gob.mx/documentos/sectores/medical-devices.pdf
https://patientsbeyondborders.com/find?country=9
http://www.cofepris.gob.mx/Paginas/Idiomas/Ingles.aspx
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7. REGULERING MEDISCHE UITRUSTING 

Medische instrumenten en medische apparatuur uit de EU kunnen tariefvrij ingevoerd worden in 
Mexico. De Mexicaanse BTW bedraagt 16%. 
 
Om medische apparatuur in Mexico te kunnen importeren, is het noodzakelijk te voldoen aan de 
volgende vereisten:  
 

1. Een toestemming/vergunning van COFEPRIS om het medisch apparaat te importeren 
2. Registratie bij COFEPRIS 
3. De medische instrumenten en apparaten dienen te voldoen aan de Mexicaanse normen NOM 

(Normas Oficiales Mexicanas) 
 
Ten eerste dient een invoervergunning bekomen te worden voor medische apparatuur bij COFEPRIS 
(Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), de afdeling van het Mexicaanse 
Ministerie van Volksgezondheid dat verantwoordelijk is voor toezicht op medische hulpmiddelen. 
 
Het importerend bedrijf dient hiervoor het volgende document in te vullen: 
www.cofepris.gob.mx/TyS/Documents/Formatos/Formato_Autorizaciones.docx 
 
Daarnaast dient de medische apparatuur geregistreerd te worden, eveneens bij COFEPRIS. Voor een 
aantal medische producten is geen registratie nodig: 
www.cofepris.gob.mx/AS/Documents/RegistroSanitarioMedicamentos/no_registran.pdf 
 
Medische instrumenten en medische apparatuur die niet op de lijst voorkomen, dienen wél geregistreerd 
te worden bij COFEPRIS. De registratie procedure voor medische instrumenten van buitenlandse 
oorsprong wordt uiteengezet op de volgende website (in het Spaans) : 
https://www.gob.mx/cntse-rfts/tramite/ficha/560c10928217e6706f001710 
De kosten om het product in Mexico te registeren variëren tussen de 450 EUR en 850 EUR. 
 
Het zal ook noodzakelijk zijn te bepalen in welke klasse het medisch apparaat of instrument behoort, 
rekening houden met het risico voor de patiënt Het Mexicaans Ministerie van Gezondheidszorg 
onderscheidt drie verschillende klasses: 
 
Klasse 1: producten die zeer gekend zijn in de medische wereld, die bewezen veilig en effectief zijn, en 
die niet opgenomen worden door het menselijk lichaam 
 
Klasse 2: producten die zeer gekend zijn in de medische wereld, maar die een verschillende samenstelling 
kunnen hebben en opgenomen worden door het menselijk lichaam voor een periode van minder dan 
dertig dagen 
 
Klasse 3: nieuwe producten of recent goedgekeurde producten of producten die voor meer dan dertig 
dagen in het menselijk lichaam blijven 
 
Om zeker te zijn tot welke klasse het medisch instrument of medisch apparaat behoord is het aan te 
raden een technische aanvraag te doen bij COFEPRIS.  

http://www.cofepris.gob.mx/TyS/Documents/Formatos/Formato_Autorizaciones.docx
http://www.cofepris.gob.mx/AS/Documents/RegistroSanitarioMedicamentos/no_registran.pdf
https://www.gob.mx/cntse-rfts/tramite/ficha/560c10928217e6706f001710
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Alle documenten die ingediend worden bij COFEPRIS moeten in het Spaans te zijn, en documenten van 
buitenlandse overheden moet door een beëdigd vertaler vertaald worden.  
 
Tot slot dienen de medische instrumenten en apparaten ook te voldoen aan de Mexicaanse normen NOM 
(Normas Oficiales Mexicanas). Het is de HTS code van het product dat zal bepalen welke norm van 
toepassing is voor het product.  
 
De verschillende Mexicaanse normen en standaarden die van toepassing zijn op medische uitrusting en 
instrumenten is beschikbaar via de volgende link (in het Spaans): 
www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/biomedica/normas_equipo.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer 
De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat 
stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg 
verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze 
publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij 
kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. 
Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke 
foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin 
verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze 
publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen 
houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige 
verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/biomedica/normas_equipo.html

