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Patient Protection and Affordable Care Act – 
ACA - Obamacare 
 

 Verplichting verzekering af te sluiten: individual mandate 

 Voor individuen via marktplaats in eigen staat of federaal 

 Kinderen tot 26 jaar op polis ouders 

 Belasting voordelen werkgevers 

 Uitbreiding medicaid (niet in 19 staten) 

 Subsidie compensatie zorgpremie burgers 

 Verplichting pre- existing conditions toelaten 

 Verplichting zorgverz 80% omzet te besteden aan zorg 

 Toestemming vragen verz premie > 10% per jaar 

 Basis pakket, met co-payments  

 Versterken medicare 
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ACA-Maatregelen voor betere prestaties 

   Innovation Center CMMI ($10 miljard in 10 jaar) 

 

  Test payment  &  delivery models e.g. Accountable Care 
 organization (ACO’s), bundled payments, medicare 
 advantage, meaningful use, maccra 

 

         Kwaliteits maatregelen: 

 Incentives, 

     Kwaliteitsindicatoren 

 Coordinatie van de zorg 

 Tegengaan fraude 

            

         Gericht op stimulans, pilot, zoveel mogelijk meedoen, 
 verplichtingen nu ter discussie. 
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Meaningful Use CMS Incentive Programs 

 Meaningful Use : gebruik technologie EPD voor 

- Betere klinische resultaten 

- Kwalitatief betere resultaten voor individuen en groepen 

- Verhoogde transparantie en veiligheid, efficiency met behoud 
van privacy 

- Patienten meer betrokken en betre coordinatie van zorg  

- Betere onderzoeksresultaten voor de effecten van de zorg 

 

 Fasen van  Meaningful Use Programma 

2011-2012  Stage 1  Data verzamelen en delen 

2014   Stage 2 Verbeteren klinische processen 

2016  Stage 3 Verbeterde resultaten 
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Maccra (Medicare Access CHIP Reauthorization Act 2015) 

Doel: Nadruk op kwaliteit en totale zorgkosten. 

 

- Begint met Merit Incentive Payment System (MIPS) te 
beginnen met Medicare betalingen en in de toekomst ook 
andere. 

- Deelname in alternatieve Betaalmethoden - Advanced 
Alternative Payment Models (APM’s). 

 

- Als je niet mee doet dan wordt gemeten naar 4 categorieen:  
kwaliteit, klinische praktijk verbeteren, gebruik van middelen 
en Health Information Technologie. 

 

- Te beginnen op 1 januari 2017, payment adjustments starten in 
2019 gebaseerd op prestaties van 2017. 
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MAGA: Program 
Trump America First 
  

• Intrekken Obamacare: repeal and replace 

 

• Waarom 

• Vrijheid van keuze indvidu om te verzekeren 

• De rol van de federale overheid beperken 

• Het kan beter en goedkoper 

• Meer vrijheid en verantwoordelijkhed bij de afzonderlijke staten 

• Toegezegd 

• Verzekering geldig over de staten heen 

• Onderhandelingen over de prijzen van medicijnen. 

• Niet tornen aan medicare 

 

 

 

 



Executive Order Trump 20 January 2017. 
 
 

 Intentie order, missie statement 
 
Opdracht aan het departement van Health and Human Services 
en agentschappen 
 
 Minimaliseren van de economische, regelgeving en financiële 

lasten voor individuen, verzekeringsmaatschappijen en 
zorgverleners 
 

 Al het mogelijk doen om staten meer flexibiliteit en controle te 
geven voor een open en vrije markt 
 

 Algemene richtlijnen:  
   - vacature stop voor overheid 
 - voor 1 nieuwe maatregel er 2 intrekken 
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Tom Price, Secretary Health Human Services  
since 10 february 2017 
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- The empowering Patients First Act 2015, alternative ACA 

- Vrije keuze van verzekeren 

- Beperken rol federale overheid 

- Health Saving Accounts, taks credits  

- Privatiseren Medicare 

- Medicaid geheel naar staten 

- Pro life, pro gun, anti LBGT rechten 

- Health it meer dokter vriendelijk 

- Tegen onderhandelen prijzen medicijnen 

 

- Paul Ryan: A better way  



De belangrijkste figuren tot nu toe bekend. 
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          Seema, Verma 

  CMS, Center for Medicare & Medicaid Services  

  + 120 miljoen mensen.  

  CMMI $ 10 billion gedurende 10 jaar experimenten 

  (2015: 85% v betalingen value based, no FFS) 

 

  Dr Francis Collins, NIH, National Institute of Health 

  32 miljard dollar gelden voor onderzoek 

   

  CDC, Center for Disease Prevention and Control 

  FDA, Stephen Ostroff, Acting Commissioner   
  ONC, Office of the National Coördinator for Health  
   Information Technology:   John White, Acting 
    National Coördinator 

  VA, Veterans Affairs, David Shulkin 



Repeal and Replace!   Repair and Rebrand! 

 
 Town Hall meetings; meerderheid wil behouden 
 Individual mandate: verplicht verzekerd 
 Pre existing conditions 
 Kinderen tot 26 jaar op polis ouders 

 
 

 Proces van personen: 
 Gary Cohn, director National Economic Council  
 Speaker Paul Ryan 
 Kevin Mc Carthy Majority leader 
 Jeb Hensarling, chairman financial committee 

 
 

 
 
 

 
•  

 

1-3-2017 

11 



Repeal and Replace!   Repair and Rebrand! 

 The Topics: 

 Administratieve afbouw bestaande maatregelen 

 Regels verzekeraars: ouderen meer premie 

 Wijziging van essential benefit package 

 

 Meer naar de staten: medicaid blockgrant/per capita 

 Belastingmaatregelen deels terugdraaien deels anders 

(uitbreiden Health Savings Accounts, belasting voordelen 
om polis te kopen, high risk pools) 

 Beleidsmaatregelen, wetgeving (61 senaat)  

 (High risk pools) 
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21 st Century Cures 114 th congress december 2016. 
  

• Bipartisan Initiative, tekenen president Obama 

 

• Cancer Moonshot $ 1,8 miljard 

• Brain Initiative $ 1,5 miljard 

• Precision Medicines $ 1,5 miljard 

 

• FDA $ 500 miljoen 

• Tegengaan misbruik opiaten $ 1 miljard 
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