
Uitnodiging voor de zevende 

 Stolte Lezing

“Lessen uit veertig jaar
 gezondheidszorgbeleid”

door drs. Jos Werner



Dit jaar bestaat de SWOOG vijfentwintig jaar. En het is vijftig jaar geleden dat 
Prof.dr. Jacques Stolte in Tilburg met de Cursus Ziekenhuisbeleid begon. 

De SWOOG viert deze gebeurtenissen op de middag van donderdag 
3 november 2011. U bent van harte welkom op de zevende Stolte Lezing, over 
de lessen uit veertig jaar gezondheidszorgbeleid. Het programma voor de 
middag vindt u hiernaast.
   
De lezing vindt plaats in de aula van de Universiteit van Tilburg. Alle deel-
nemers krijgen na a� oop een feestbundel die in opdracht van de SWOOG is 
geschreven. Dit boek, getiteld “Tilburg, broedplaats van zorgmanagers”, 
beschrijft de geschiedenis van het onderwijs en onderzoek in de gezondheids-
zorg aan de Universiteit van Tilburg. 

Die geschiedenis begint met het initiatief van Stolte voor de Cursus Zieken-
huisbeleid, vijftig jaar geleden. Vijfentwintig jaar geleden volgde de oprichting 
van de SWOOG als reactie op het ophe� en van de Tilburgse leerstoel zieken-
huisbeleid. In 1996 ging de Stichting Onderwijs Ziekenhuisbeleid (SOZ) in de 
SWOOG op. En in 2000 ging het TRANZO onderzoekprogramma van start, 
dat vervolgens is uitgegroeid tot een zeer succesvol en omvangrijk universitair 
departement. De geschiedschrijving wordt aangevuld met achttien interviews 
met hoofdrolspelers.

De zevende Stolte Lezing wordt aangeboden aan allen die met de 
geschiedenis van de SWOOG, de Stolte Leergangen, SOZ en TRANZO 
verbonden zijn. 



De zevende Stolte Lezing vindt plaats in de Aula van 
de Universiteit van Tilburg, Warandelaan 2, Tilburg.

13.30 Ontvangst

14.00  Opening door Prof.dr. Aad de Roo, directeur SWOOG
    

14.15  Stolte Lezing
           “Lessen uit veertig jaar gezondheidszorgbeleid”
              door Drs. Jos Werner, voorzitter SWOOG

15.00  Paneldiscussie
 Prof.dr. Diana Delnoij, Centrum Klantervaring Zorg en Tranzo
 Prof.dr. Roland Friele, Nivel en Tranzo
 Drs. Mike Leers, oud bestuursvoorzitter CZ
 Drs. Marcel Visser, St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
       

15.30  Toelichting op het boek “Tilburg, broedplaats van zorgmanagers”
       Door Hein Meijers, auteur van het boek

15.40  Aanbieding van het boek aan Mr. Hein van Oorschot 
     voorzitter College van Bestuur Universiteit van Tilburg

Vanaf 15.50   Borrel en hapjes

Programma



Deze uitnodiging voor de zevende Stolte Lezing is gericht aan allen die 
onderwijs en onderzoek in de gezondheidszorg aan de Universiteit van 
Tilburg een goed hart toedragen. 

De SWOOG denkt daarbij onder meer aan:
• De oud-cursisten van de Stolte Leergang, de Cursus Ziekenhuisbeleid
• De Brabantse zorgorganisaties die jarenlang de SWOOG als donateur 
 hebben gesteund
• De zorgorganisaties in en buiten brabant die vervlochten zijn met 
 TRANZO

TRANZO heeft zich bijzonder ingespannen om voor de SWOOG de adressen 
te vinden van de oud-cursisten en oud-donateurs. Maar het is niet zeker dat 
iedereen met deze mailing wordt bereikt. Daarom stelt de SWOOG het op 
prijs als u deze uitnodiging doorgeeft in eigen kring.

Voor meer informatie over het symposium en aanmelding gaat u naar: 
www.tilburguniversity.edu/tranzo/symposiazorgsalons/2011/3nov2011/
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Inlichtingen: Tranzo, Emely Scharbaai
e.m.scharbaai@uvt.nl  
tel 013 466 3628
fax 013 466 3637


