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MSc Sociologie: Gezondheid, Welzijn & Zorg
Mensen kunnen niet zonder de samenleving waarin ze leven. Sociologie gaat over
de voortdurende wisselwerking tussen het individu en zijn sociale en
maatschappelijke omgeving. In de afstudeerroute "Gezondheid, Welzijn en Zorg"
staat de rol van gezondheid, welzijn en zorg in onze samenleving centraal, evenals de
mogelijkheden tot beleid hierin.

Inschrijvingsdeadline
1 september 2021:
1 mei 2021

Collegegeld (2021-2022)
EU/EEA: €2.143/jaar
Non EU/EEA: €15.900/jaar

Onder welke omstandigheden beginnen jongeren met drugs? Is gezondheid
afhankelijk van je sociale status? Wat is gezondheid eigenlijk? ADHD, is dat een ziekte
of een hype? Moeten rokers een hogere premie betalen? Is gezond gedrag een keuze

Duur
1 jaar

of is het ingewikkelder? Hoe gaat de samenleving om met een steeds grotere groep
ouderen? In deze route bestudeer je theorieën over de vraag hoe sociale en
maatschappelijke ontwikkelingen zich verhouden tot gezondheid en welzijn. Ook kijk
je naar de invloed van de gezondheidszorg op onze samenleving, waarbij steeds meer
aspecten van het leven worden gedefinieerd in termen van 'ziekte' en 'gezondheid'.
Dit proces van 'medicalisering' gaat gepaard met voortdurend debat over

Toelatingseisen
Bachelor Sociologie of een
afgeronde pre-master
Sociologie in Groningen.

uiteenlopende medisch-ethische kwesties, waarover je tijdens de colleges met elkaar

www.rug.nl/masters/

in discussie gaat. Deze afstudeerroute zet aan tot kritisch denken over gezondheid,

sociology→ toelatingseisen

welzijn en zorg, en bereidt je voor om zelf een rol te gaan spelen in dit belangrijke
maatschappelijke veld.
De master Sociologie was topopleiding in de Keuzegids Masters 2018. Dit programma
is gericht op actuele maatschappelijke problemen. Je leert deze problemen te
doorgronden en oplossingen te vinden, waarbij je theorie koppelt aan concrete
toepassingen in de praktijk.

Voorbeeldvakken

Carrièrekansen

• Sociale determinanten van
gezondheid

•

• Medicalisering, gezondheidszorg
en sociale controle
• Beleidsontwerp

gezondheidszorgverzekeraar
•

Beleidsmaker bij het Ministerie van
Volksgezondheid

•

Onderzoeker bij bijvoorbeeld het
RIVM of het Rathenau instituut

•

Namen van studies kunnen afwijken. Kijk
op de website voor een actueel overzicht.
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