Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Gezondheidsrecht
Is de overheid verplicht nieuwe
geneesmiddelen altijd te vergoeden?
Heeft een patiënt recht op euthanasie?
Actuele onderwerpen vormen
een geïntegreerd deel van het
studieprogramma van de kleinschalige
master Gezondheidsrecht, met veel
aandacht voor de individuele student.

Master 2022-2023
Jaarindeling studieprogramma

Verplichte
vakken
(30 EC)

Overige
vakken*
(18 EC)

Masterscriptie
(12 EC)

Sem. 1 Sem. 2 EC

Inleiding gezondheidsrecht

■■■■■ ■■■■■

6

Medische aansprakelijkheid

■■■■■ ■■■■■

6

Patiëntenrechten: theorie en praktijk

■■■ ■■■■■

6

Internationaal en Europees gezondheidsrecht

■■■■■ ■■■■■

6

Zorgverzekeringsrecht

■■■■■ ■■■■■

6

Zorginstelling en Recht

■■■■■ ■■■■■

6

Rechtshandhaving in de gezondheidszorg

■■■■■ ■■■■■

6

Rechtsvragen rond het begin en einde van het leven

■■■■■ ■■■■■

6

N.b. Een van deze drie vakken mag worden ingeruild voor:
- Een stage
- Amsterdam Law Clincs
- Een ander relevant vak van buiten het masterprogramma onder
goedkeuring van de Examencommissie
Scriptie Gezondheidsrecht

Het precieze studieprogramma kan nog veranderen.
Zie studiegids.uva.nl 2022-2023 (beschikbaar vanaf half mei).
*Uitgebreide toelichting op keuzevakken, zie QR code achterzijde.
uva.nl/llm-gezondheidsrecht

■ ■

12

Gezondheidsrecht
Praktische informatie

Master 2022-2023
Na je studie
Het belang van gezondheidsrecht
en het aantal functies binnen
het vakgebied neemt toe.
Onze alumni komen terecht:

Diploma

LLM in
Gezondheidsrecht

Vorm

voltijd

Studielast

60 EC

Voertaal

Nederlands

Bij toezichthoudende organisaties

Wettelijk collegegeld
(tarief 2022-2023)

voltijd € 2.209,-

Bij (aansprakelijkheids)
verzekeraars

Start

september

Bij non-profitorganisaties

Deadline aanmelding 1 juni
Studievereniging:

GRSA

Binnen de gezondheidszorg

ALP: Amsterdam Law Practice
Minimaal één vak in je studieprogramma is
onderdeel van de Amsterdam Law Practice,
ons unieke ervaringsonderwijs.
Een eigentijdse manier van leren, waarbij reflectie
op eigen ervaringen en het ontwikkelen van een
professionele identiteit centraal staan.

Als jurist in een ziekenhuis of bij
een koepel- of brancheorganisatie
Als secretaris van een
klachtencommissie
Als rechtshulpverlener voor
patiënten of zorgaanbieders

Contact
Voor inhoud
programma:

Dhr. prof. dr. Johan Legemaate- Mastercoördinator j.legemaate@uva.nl

Voor algemene
vragen:

De Onderwijsbalie: Roeterseilandcampus, gebouw A,
verdieping 6, Nieuwe Achtergracht 166, Amsterdam.
020-525 3440, student.uva.nl/rechten/onderwijsbalie

Uitgebreide toelichting keuzevakken is te
vinden op: uva.nl/llm-gezondheidsrecht onder
‘Studieprogramma’

