Format samenvatting aanvraag
Opmerking vooraf
Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend
onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het bureau van de CDHO. Het bureau
zal dan na ontvangst van uw expliciete schriftelijke toestemming de gehele aanvraag op de website
(www.cdho.nl) publiceren.
Algemeen
Soort aanvraag (kruis aan wat van
toepassing is):

Naam instelling

 Nieuwe opleiding
□ Nieuw Ad programma
□ Nieuwe joint degree1
□ Verplaatsing bestaande opleiding
□ Nevenvestiging bestaande opleiding
Universiteit van Amsterdam (UvA)

Contactpersoon/contactpersonen




Contactgegevens

Opleiding
Naam (Nederlands en evt. Engels)
In geval van een Ad: van welke
bacheloropleiding maakt het Ad
programma deel uit
In geval van een Ad, indien van
toepassing: welke bve-instelling
verzorgt mede het programma
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Drs. Erik Weijers, (beleidsmedewerker kwaliteitszorg),
Academische Zaken, UvA
Prof. mr. J. Legemaate (hoogleraar
Gezondheidsrecht), Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
UvA



Universiteit van Amsterdam
Academische Zaken
Drs. Erik Weijers
Postbus 19268 | 1000 GG Amsterdam Spui 21 | 1012
WX Amsterdam
T 020 525 3078
f.p.g.weijers@uva.nl



Prof. dr. J. Legemaate
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Nieuwe Achtergracht 166
1018 WV Amsterdam
T 020 525 3966
j.legemaate@uva.nl

Gezondheidsrecht
n.v.t.

n.v.t.

Een Ad programma kan niet in de vorm van een joint degree worden aangeboden
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Graad

Master of Laws (LL.M.)

Inhoud (korte beschrijving programma)

De UvA is voornemens een initiële masteropleiding
Gezondheidsrecht aan te bieden met ingang van 1
september 2019. De masteropleiding betreft een
verzelfstandiging van de gelijknamige track die sinds 2006
aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit van
Amsterdam wordt aangeboden als variant binnen de
masteropleiding Publiekrecht.
De gezondheidszorg heeft zich ontwikkeld tot een
omvangrijke sector met een groot maatschappelijk belang.
Op dit gebied doen zich steeds meer juridische vragen
voor. Die vragen gaan niet alleen over de rechten van de
patiënt en de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
van de hulpverlener, maar ook over het zorg- en
verzekeringsstelsel en de preventie van
gezondheidsschade. Het gezondheidsrecht is een
rechtsgebied dat door andere gebieden, zoals het privaat-,
bestuurs- en strafrecht, heen snijdt. Het kan worden
bezien vanuit een breed perspectief, maar ook vanuit een
aantal duidelijk van elkaar te onderscheiden, maar veelal
samenhangende deelgebieden. Voorbeelden van die
deelgebieden zijn: het zorgstelsel, de rechten van de
patiënt, medische aansprakelijkheid, de kwaliteit van zorg,
toezicht en het grensvlak recht en ethiek. Een aantal
gezondheidsjuristen is werkzaam op het brede speelveld,
anderen werken juist vooral op een van de genoemde
deelgebieden.
De eenjarige masteropleiding (60 EC) Gezondheidsrecht
aan de UvA biedt een brede benadering van het
gezondheidsrecht en is in dat opzicht uniek in Nederland.
De masteropleiding is erop gericht dat studenten na
afronding van de opleiding een goed begrip hebben van
het gezondheidsrecht en de daarbinnen aan de orde zijnde
rechtsgebieden en vraagstukken én in staat zijn om op
grond daarvan te functioneren op het gebied van beleid,
wetenschap en/of binnen de relevante beroepspraktijk.
Daarbij dienen afgestudeerden op hun vakgebied niet
alleen goede juristen te zijn, maar ook rekening te kunnen
houden met de (maatschappelijke) context van het
gezondheidsrecht. Tevens behoren zij zich niet alleen te
bekwamen in het gezondheidsrecht in engere zin (wet- en
regelgeving die specifiek op de zorg is gericht) maar ook in
de relevantie van het algemene recht voor de
gezondheidsrecht (zoals het algemene
aansprakelijkheidsrecht, het commune strafrecht,
algemene mededingings- en privacy-regulering e.d.).
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Bovendien is op veel deelgebieden van het
gezondheidsrecht sprake van Europese en internationale
ontwikkelingen. Een belangrijk uitgangspunt van de
opleiding is voorts dat gezondheidsrechtjuristen zich
bewust zijn van de context van de juridische regulering van
de gezondheidszorg. Het gaat om een sector waarin niet
alleen complexe juridische vraagstukken aan de orde zijn,
maar waarin juridische uitgangspunten en regels
voortdurend moeten interacteren met de implicaties van
beleidsmatige beslissingen (bijvoorbeeld over de aard en
omvang van de financiering van de zorg), met de belangen
en posities van de voornaamste actoren op dit gebied
(patiënten, zorgverleners, instellingen, zorgverzekeraars,
toezichthouders, overheden) en met de invloed van de
medische ethiek. Dit vraagt niet alleen een goed inzicht in
het rechtsgebied zelf en de daaraan ten grondslag
liggende uitgangspunten en beginselen, maar ook in de
hiervoor genoemde (juridische en niet-juridische)
omgevingsfactoren. Deze omgevingsfactoren spelen op tal
van rechtsgebieden een rol, en zijn van belang om zowel
de maatschappelijke functie als de grenzen van het recht
te kunnen begrijpen. Zeker ook in de context van de
gezondheidszorg spelen zij een grote rol.
Het curriculum is zodanig opgezet dat studenten een goed
beeld krijgen van het gezondheidsrecht in brede zin, maar
ook van de inhoud van en de samenhang tussen de
belangrijkste deelgebieden van het gezondheidsrecht.
Daarbij is tevens verdisconteerd de impact van Europese
en internationale regulering en de voortdurende spanning
die er in de gezondheidszorg is tussen theorie en praktijk,
in samenhang met de grenzen van het recht. Naast
gespecialiseerde kennis en vaardigheden op het gebied
van gezondheidsrecht, is er in de opleiding veel aandacht
voor de context van de juridische regulering van de
gezondheidszorg alsook voor de ontwikkeling van (21ste
eeuwse) vaardigheden die in toenemende mate van
belang zijn op de arbeidsmarkt.
Studielast

60 EC

Vorm van de opleiding (voltijd, deeltijd,
duaal)
Gemeente of gemeenten waar de
opleiding wordt gevestigd
Doelgroep van de opleiding

voltijd en deeltijd

Croho (sub)onderdeel en motivering

Rechtsgeleerdheid. De opleiding leidt op tot de graad van
LL.M. en ressorteert onder de Faculteit der

Amsterdam (Roeterseilandcampus)
De opleiding staat in het bijzonder open voor studenten
met interesse in de juridische aspecten van de
gezondheidszorg.
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Rechtsgeleerdheid.
Geplande startdatum opleiding

1 september 2019

Indien nadere vooropleidingseisen
worden gesteld: voorstel daartoe.

De opleiding is direct toegankelijk voor studenten met een
universitair juridisch bachelordiploma (al dan niet behaald
aan de Universiteit van Amsterdam). Ook studenten die
het schakelprogramma Gezondheidsrecht van de
Universiteit van Amsterdam hebben voltooid, worden
direct toegelaten tot de opleiding. Studenten met een
bachelordiploma Politics, Psychology, Law and Economics
(PPLE) en een major in Law zijn toelaatbaar na afronding
van het civiel effect-schakelprogramma van de Universiteit
van Amsterdam.

Indien een capaciteitsbeperking wordt
ingesteld: hoogte en motivering.
Korte beschrijving
arbeidsmarktmogelijkheden (beroepen
en branches)

n.v.t.
Binnen de gezondheidszorg spelen juridische aspecten en
overwegingen een steeds belangrijkere rol. De
complexiteit van juridische vraagstukken binnen deze
sector vereist gespecialiseerde academische kennis en
vaardigheden op het gebied van gezondheidsrecht en de
wetenschappelijke ontwikkeling ervan. Ook in de toekomst
zal deze trend van juridisering van de gezondheidszorg
doorzetten en zal de behoefte aan goed opgeleide
gezondheidsjuristen groot blijven.
De masteropleiding Gezondheidsrecht aan de UvA is het
logische gevolg van de geschetste maatschappelijke en
wetenschappelijke ontwikkelingen en mag zich verheugen
op grote steun vanuit het afnemend werkveld. Alumni van
de gelijknamige mastertrack zijn zeer succesvol op de
arbeidsmarkt. Zij komen terecht bij diverse private en
publieke instanties en bekleden daar verschillende
functies zoals: leidinggevende binnen de Inspectie voor de
Gezondheidszorg en Jeugd; advocaat; ambtelijk secretaris
bij een zorginstelling; juridisch medewerker
brancheorganisatie of verzekeraar; en adviserend jurist bij
een academisch ziekenhuis. Alumni geven aan veel profijt
te hebben van hun tijdens de mastertrack opgedane
kennis en vaardigheden en kijken met veel plezier en
waardering terug op de opleiding.
Ook op korte tot middellange termijn zijn de
arbeidsmarktperspectieven voor afgestudeerden
Gezondheidsrecht positief. Uit onderzoeksgegevens van
het UWV en ROA blijkt dat in algemene zin dat de
werkgelegenheid in Nederland zal groeien. Ook zijn de
prognoses voor relevante sectoren, beroepsgroepen en
opleidingscategorieën gunstig.
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Overige informatie (indien gewenst)
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