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GEZONDHEID
EN ZIEKTE

Actuele gezondheidsvraagstukken staan centraal, bijvoorbeeld:
- gezond ouder worden
- omgaan met vermoeidheid na kanker
- kinderen wapenen tegen (cyber)pesten
- mensen motiveren om gezond te eten en voldoende te bewegen.
Je leert hoe je gezondheidsproblemen kunt aanpakken op basis van theorie 
en wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld met eHealth-interventies of 
motiverende gespreksvoering. Denk ook aan psychodiagnostische tests en 
de interpretatie daarvan.

WAAROM BIJ DE OPEN UNIVERSITEIT?
Bij de Open Universiteit studeer je in deeltijd. Je werkt in een digitale 
leeromgeving aan opdrachten en staat steeds online in verbinding met je 
docent en medestudenten. Studeerbaarheid staat voorop en je kunt de 
master in twee jaar afronden. Inhoudelijke begeleiding krijg je van je 
docenten. Daarnaast staat de studieadviseur voor je klaar. Past het 
programma niet goed bij je persoonlijke omstandigheden? Spreek dan 
een aangepast studiepad af. Wij denken met je mee.

INHOUD VAN DE MASTEROPLEIDING
De opleiding bestaat uit vier cursussen, een stage en een scriptietraject.

Cursus 1 - Gezondheidsbevordering: theorie en toepassing 
Gezondheidsbevordering in brede zin staat centraal. Je leert gezond-
heidspsychologische interventies te ontwikkelen, implementeren, 
evalueren en beoordelen. Ook leer je op basis van onderzoek interventies 
en methodieken te selecteren en te vertalen naar praktijktoepassingen.

Cursus 2 Psychosociale begeleiding bij ziekte en herstel
Deze cursus behandelt het proces dat patiënten doorlopen tijdens een 
ziekte: vanaf de eerste symptomen tot de fase waarin een patiënt leert 
om te gaan met een chronische ziekte of beperking. Je leert mensen 
professioneel te begeleiden bij psychosociale problematiek gerelateerd 
aan somatische gezondheidsklachten en aandoeningen.

Cursus 3 Psychodiagnostiek in de gezondheidspsychologie
Je leert psychodiagnostische vaardigheden door alle stappen van 
psychologisch onderzoek uit te voeren. Het proces start met het 
verhelderen van vragen en problemen van de cliënt en het verkennen van 
verschillende testmogelijkheden. Dit resulteert in het advies aan de cliënt.

Cursus 4 Interventies in de praktijk: positieve gezondheid
Je leert kiezen uit therapieën, methoden en interventies. Ook leer je 
basisvaardigheden voor motiverende gespreksvoering in individuele 
hulpverlening en hoe een wijkgerichte benadering werkt. Centraal staat 
het concept ‘positieve gezondheid’ en ‘de regie bij de cliënt’. Je ontwikkelt 
zelf een interventie, voert deze uit en houdt een evaluatie.

Stage
Je doet de kennis en praktijkervaring op van een gezondheidspsycholoog 
in een beroeps- of onderzoekssituatie.

Onderzoekspracticum scriptieplan & scriptie
In de cursus Onderzoekspracticum scriptieplan zet je een empirisch 
afstudeeronderzoek op. Daarna voer je het onderzoek uit. Je brengt 
alles wat je eerder hebt geleerd in de praktijk en doet daar verslag van. 
Het scriptieonderwerp sluit aan bij onderzoeksthema’s van de vakgroep.

JAARROOSTER MASTER GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE 
Jaar 1, met start in september [30 studiepunten]

Vaste cursussen Vaste cursussen

kwartiel 1 kwartiel 2 kwartiel 3 (en 1) kwartiel 4 Geen vaste startdatum

cursusnaam Gezondheids-
bevordering: 
theorie en 
toepassing

Psychosociale 
begeleiding bij 
ziekte en herstel

Psychodiag-
nostiek in de 
gezondheids-
psychologie

Interventies 
in de praktijk: 
positieve 
gezondheid

Onderzoekspracticum 
scriptieplan

cursuscode PM1412 PM1602 PM0112 PM1502 PM9504

vast/
variabel

variabel vast vast vast variabel

tentamen-
vorm

schriftelijk 
tentamen (open 
vragen) + 
opdracht 

schriftelijk 
tentamen (open 
vragen)
+ opdracht

tentamen (cbi) 
+ practicum 
(verplicht)
+ opdracht 

opdracht + 
practicumdag 
(verplicht)

opdracht 

studie-
punten

5 5 5 5 10

De stage [15 punten] en scriptie (15 punten] lopen door twee studiejaren heen. 
Meer informatie hierover staat op www.ou.nl/studieaanbod. 

‘Een boeiende opleiding met een goed loopbaanperspectief’
student master Gezondheidspsychologie

ONDERZOEK
Gezondheidspsychologisch onderzoek concentreert zich op gezondheid en 
ziekte met bijzondere aandacht voor leefstijl, psychosociale determinanten, 
voorlichting en de (kosten)e� ectiviteit van gezondheidsbevorderende inter-
venties voor het algemene publiek, risicogroepen of patiënten. 

Met je scriptieonderzoek kun je bij één van deze thema’s aansluiten:
- leefstijladvisering aan de algemene bevolking en risicogroepen
- zelfmanagement bij chronisch zieken
- patiëntgerichte communicatie en motiverende gespreksvoering
- psychosociale oncologie
- advies-op-maat en eHealth

Veel meer onderzoeksthema’s staan op de website van de vakgroep 
Gezondheidspsychologie. Ook kun je bij bestaande promotieonderzoeks-
trajecten meelopen in de echte onderzoekpraktijk.
www.ou.nl/onderzoek-gezondheidspsychologie

TOELATING
Om aan de masteropleiding te kunnen beginnen, moet je eerst toelating 
aanvragen. Je wordt rechtstreeks toegelaten met een afgeronde premaster 
Gezondheidspsychologie of wo-bachelor Psychologie met het juiste 
vakkenpakket. Bespreek of jouw opleiding in aanmerking komt en vraag 
vooraf een adviesgesprek aan met een studieadviseur via 
www.ou.nl/adviesgesprek.

WANNEER STARTEN?
Je kunt in september, november, februari en april starten met de studie. 
Flexibel starten is ook mogelijk. Je kunt je per cursus aanmelden. 
www.ou.nl/studieaanbod/mapgz

KOSTEN
Afhankelijk van het aantal jaren gesubsidieerd onderwijs dat je al hebt 
genoten, betaal je wettelijk of instellingscollegegeld. Je betaalt alleen 
voor cursussen waarvoor je je aanmeldt; dit is inclusief cursusmateriaal en 
toegang tot de digitale leeromgeving yOUlearn. Tegen een meerprijs kun je 
ook in termijnen betalen. 
www.ou.nl/kosten
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De mastervariant Gezondheidspsychologie richt zich op de 
psychologische aspecten van gezondheid en ziekte. Hoe zet 
je mensen aan tot een gezonde leefstijl? En leer je hen om 
te gaan met een (chronische) ziekte, zodat ze regie houden 
over hun leven?
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in een beroeps- of onderzoekssituatie.

Onderzoekspracticum scriptieplan & scriptie
In de cursus Onderzoekspracticum scriptieplan zet je een empirisch 
afstudeeronderzoek op. Daarna voer je het onderzoek uit. Je brengt 
alles wat je eerder hebt geleerd in de praktijk en doet daar verslag van. 
Het scriptieonderwerp sluit aan bij onderzoeksthema’s van de vakgroep.

JAARROOSTER MASTER GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE 
Jaar 1, met start in september [30 studiepunten]

Vaste cursussen Vaste cursussen

kwartiel 1 kwartiel 2 kwartiel 3 (en 1) kwartiel 4 Geen vaste startdatum

cursusnaam Gezondheids-
bevordering: 
theorie en 
toepassing

Psychosociale 
begeleiding bij 
ziekte en herstel

Psychodiag-
nostiek in de 
gezondheids-
psychologie

Interventies 
in de praktijk: 
positieve 
gezondheid

Onderzoekspracticum 
scriptieplan

cursuscode PM1412 PM1602 PM0112 PM1502 PM9504

vast/
variabel

variabel vast vast vast variabel

tentamen-
vorm

schriftelijk 
tentamen (open 
vragen) + 
opdracht 

schriftelijk 
tentamen (open 
vragen)
+ opdracht

tentamen (cbi) 
+ practicum 
(verplicht)
+ opdracht 

opdracht + 
practicumdag 
(verplicht)

opdracht 

studie-
punten

5 5 5 5 10

De stage [15 punten] en scriptie (15 punten] lopen door twee studiejaren heen. 
Meer informatie hierover staat op www.ou.nl/studieaanbod. 

‘Een boeiende opleiding met een goed loopbaanperspectief’
student master Gezondheidspsychologie

ONDERZOEK
Gezondheidspsychologisch onderzoek concentreert zich op gezondheid en 
ziekte met bijzondere aandacht voor leefstijl, psychosociale determinanten, 
voorlichting en de (kosten)e� ectiviteit van gezondheidsbevorderende inter-
venties voor het algemene publiek, risicogroepen of patiënten. 

Met je scriptieonderzoek kun je bij één van deze thema’s aansluiten:
- leefstijladvisering aan de algemene bevolking en risicogroepen
- zelfmanagement bij chronisch zieken
- patiëntgerichte communicatie en motiverende gespreksvoering
- psychosociale oncologie
- advies-op-maat en eHealth

Veel meer onderzoeksthema’s staan op de website van de vakgroep 
Gezondheidspsychologie. Ook kun je bij bestaande promotieonderzoeks-
trajecten meelopen in de echte onderzoekpraktijk.
www.ou.nl/onderzoek-gezondheidspsychologie

TOELATING
Om aan de masteropleiding te kunnen beginnen, moet je eerst toelating 
aanvragen. Je wordt rechtstreeks toegelaten met een afgeronde premaster 
Gezondheidspsychologie of wo-bachelor Psychologie met het juiste 
vakkenpakket. Bespreek of jouw opleiding in aanmerking komt en vraag 
vooraf een adviesgesprek aan met een studieadviseur via 
www.ou.nl/adviesgesprek.

WANNEER STARTEN?
Je kunt in september, november, februari en april starten met de studie. 
Flexibel starten is ook mogelijk. Je kunt je per cursus aanmelden. 
www.ou.nl/studieaanbod/mapgz

KOSTEN
Afhankelijk van het aantal jaren gesubsidieerd onderwijs dat je al hebt 
genoten, betaal je wettelijk of instellingscollegegeld. Je betaalt alleen 
voor cursussen waarvoor je je aanmeldt; dit is inclusief cursusmateriaal en 
toegang tot de digitale leeromgeving yOUlearn. Tegen een meerprijs kun je 
ook in termijnen betalen. 
www.ou.nl/kosten
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De mastervariant Gezondheidspsychologie richt zich op de 
psychologische aspecten van gezondheid en ziekte. Hoe zet 
je mensen aan tot een gezonde leefstijl? En leer je hen om 
te gaan met een (chronische) ziekte, zodat ze regie houden 
over hun leven?




