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Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond het klachtrecht 
van de patiënt? Zijn er juridische regels die houvast 
bieden bij een conflict tussen het bestuur van een 
ziekenhuis en een maatschap? Waar moet je rekening 
mee houden bij medisch wetenschappelijk onderzoek 
met mensen? Heeft een patiënt recht op euthanasie?  
En wat zijn de juridische consequenties van de huidige 
marktwerking in de zorg?
 
Inhoud
De master Gezondheidsrecht kent een brede benadering 
van het vakgebied, onder meer gebaseerd op de actuele 
onderwerpen in het werkveld. Je bestudeert de rechten  
van de patiënt, maar ook de inrichting van het zorgstelsel  
in Nederland, de verhouding tussen recht en ethiek en de 
betekenis van internationale regelingen. In dat kader komen 
elementen uit het publiekrecht, privaatrecht en strafrecht 
samen. Het onderwijs vindt grotendeels plaats in 
werkcolleges. Je ontwikkelt academische 
onderzoeksvaardigheden en raakt goed thuis in de relatie 
tussen juridische en ethische aspecten. Ook is er aandacht 
voor ervaringsgericht onderwijs (in het kader van de 
Amsterdam Law Practice, ALP). Ook stages in het 
beroepenveld kunnen onderdeel uitmaken van het ALP-
onderwijs.
 
Amsterdam Law Practice
Deze master biedt je een uniek programma voor 
ervaringsonderwijs als onderdeel van de Amsterdam Law 
Practice (ALP). 

In patiëntenrechten theorie en praktijk werk je samen met 
een zorgverlener uit het AMC aan een praktijkonderzoek 
over het waarborgen van patientenrechten. In de Amster-
dam Law Clinic werk je samen met een advocaat en met 
intensieve begeleiding van onze “clinical” docenten aan 
rechtszaken voor goede doelen.

In de Amsterdam Law Practice leer je door te doen, en word 
je opgeleid tot een jurist die het verschil maakt.
 
Studieprogramma*
Het programma bestaat uit negen vakken. Een van de  
drie met (*) gemarkeerde vakken kan desgewenst worden 
vervangen door een stage of een ander relevant vak (binnen 
of buiten de UvA).
 
Deze negen vakken zijn:
• Inleiding Gezondheidsrecht (6 EC)
• Patiëntenrechten: theorie en praktijk (ALP) (6 EC)
• Internationaal en Europees Gezondheidsrecht (6 EC)
• Medische aansprakelijkheid (6 EC)
• Zorgverzekeringsrecht (6 EC)
• Rechtshandhaving in de gezondheidszorg (6 EC) (*)
• Zorginstelling en recht (6 EC) (*)
• Rechtsvragen rond het begin en het einde van het leven 

(6 EC) (*)
• Masterscriptie (12 EC)
 
* Het precieze studieprogramma kan nog veranderen voor 
2019-2020. Zie studiegids.uva.nl 2019-2020 (beschikbaar 
vanaf half mei 2019).



Myrthe Feenstra, student Gezondheidsrecht

Meer informatie: www.uva.nl/llm-gezondheidsrecht

Toelatingseisen
De master Gezondheidsrecht is direct toegankelijk voor 
studenten met een universitair juridisch bachelordiploma 
(al dan niet behaald aan de UvA).
Als je een niet-juridisch wo-diploma hebt, kijk dan op de 
webpagina: uva.nl/llm-gezondheidsrecht onder het kopje 
‘Toelatingseisen’. Schakelprogramma’s voor hbo-
afgestudeerden worden niet rechtstreeks aan de UvA 
gegeven, maar zijn ondergebracht bij de Schakelzone Recht, 
een samenwerkingsverband tussen de Open Universiteit en 
de UvA.
 
Carrièreperspectief
Het belang van gezondheidsrecht en het aantal functies 
binnen het vakgebied is groeiende. Onze alumni komen 
terecht binnen de gezondheidszorg, bij toezichthoudende 
organisaties of (aansprakelijkheids)verzekeraars, bij non-
profi torganisaties en uiteraard ook in togaberoepen, zoals de 
advocatuur. Denk aan functies als jurist in een ziekenhuis 
of bij een koepel- of brancheorganisatie, secretaris van een 
klachtencommissie of rechtshulpverlener voor patiënten of 
zorgaanbieders.
 
Civiel effect
Beschik je over een juridisch bachelor diploma behaald 
aan de UvA, dan voldoe je bij afronding van dit 
masterprogramma in principe aan de civieleffectvereisten 
voor de advocatuur en de rechterlijke macht. Indien je het 
(juridisch) bachelordiploma hebt behaald aan een andere 
Nederlandse universiteit kijk dan voor de 
civieleffectvereisten op: student.uva.nl/civieleffect 

Studievereniging GRSA
De Gezondheidsrechtelijke Studenten Amsterdam (GRSA) 
is een informele studievereniging voor studenten van de 
master Gezondheidsrecht. De GRSA organiseert activiteiten 
die je voorbereiden op het werkende leven als jurist, zoals 
bezoeken aan advocatenkantoren, ziekenhuizen en het 
ministerie van VWS. Daarnaast organiseert de GRSA 
borrels en andere gezelligheidsactiviteiten.
Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van 
GRSA.
 
Praktische informatie
Meer weten over de inhoud van het programma?
Neem dan contact op met de mastercoördinator, 
dhr. prof. dr. Johan Legemaate, j.legemaate@uva.nl
Met algemene vragen, bijvoorbeeld over inschrijving, 
kun je terecht bij de Onderwijsbalie:
Roeterseilandcampus, gebouw A,
Nieuwe Achtergracht 1, Amsterdam
T: 020-2 0 W: student.uva.nl/rechten/onderwijsbalie
 
Feiten en cijfers
Diploma: LLM in Gezondheidsrecht
Vorm: voltijd of deeltijd
Studielast: 60 ECTS
Collegegeld: s 2.0,–
Voertaal: Nederlands
Start: september, februari
Deadline aanmelding september: 1 augustus (aanbevolen vóór 
1 juli)
Deadline aanmelding februari: 1 december

‘Ik vind het erg leuk dat in de master 

Gezondheidsrecht allerlei rechtsgebieden aan de 

orde komen; bestuursrecht, civiel recht en strafrecht 

hebben allemaal een plaats binnen het 

gezondheidsrecht. Daarnaast komen vele ethische 

en meer controversiële onderwerpen aan bod, zoals 

abortus, euthanasie en kunstmatige voortplanting. 

Dit is ook de reden waarom ik voor Gezondheidsrecht 

aan de UvA heb gekozen. Deze master kenmerkt zich 

door de brede benadering van het gezondheidsrecht. 

De docenten zijn erg betrokken en allen werkzaam 

in de praktijk. Zij verlevendigen de stof met al hun 

verhalen en praktijkvoorbeelden. Daarnaast vind 

ik het interessant dat veel gezondheidsrechtelijke 

onderwerpen kunnen rekenen op veel media-

aandacht. Denk bijvoorbeeld aan orgaandonatie, 

vergoeding van dure geneesmiddelen, het duurder 

worden en betaalbaar houden van de zorg, 

euthanasie door een niet-arts of een strafrechtelijk 

onderzoek naar euthanasie.’


