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... verschenen er plots twee jonge leeuwen op het appel:  
Jos De Smedt en Ward Van Rompay. Ik zat toen al enkele jaren 
in de centrale raad van de Wetenschappelijke Vereniging van 
Vlaamse Huisartsen (WVVH). Met hun jeugdig enthousiasme 
zorgden zij voor een ommekeer bij de WVVH.  
Ward Van Rompay introduceerde het ‘management by objectives’  
en Jos De Smedt toonde zich meteen een goed organisator. Zo 
bouwde hij binnen de kortste keren het magazijn van de WVVH uit.

Al snel nam hij een leidende functie op zich. Jos toonde zich 
een meester in het netwerken en lobbyen. Hij positioneerde zich 
centraal en zorgde ervoor de materie, elke materie, tot in de puntjes 
te beheersen. Zo groeide hij uit tot dé sterkhouder van de WVVH. 
Zijn moreel gezag haalde hij uit zijn zeer degelijke dossierkennis. 
Hij was bovendien zo verstandig goede contacten te onderhouden 
met ‘the powers to be’. Daarbij ging hij kordaat, maar goed wetend 
welke richting hij uit wilde, te werk. Ten slotte wil ik nog aanstippen 
dat Jos De Smedt zich in het overleg met de overheid steeds een 
groot diplomaat toonde, met 
goede contacten tot gevolg.’

Jos Van Bragt, 

voormalig voorzitter  

Wetenschappelijke  

Vereniging van  

Vlaamse Huisartsen 

en erelid Domus Medica
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‘Vele tientallen jaren geleden ...



... tijdens mijn studies in Leuven. Jos, die het jaar 
voor mij zat, was er tweemaal preses van Medica en 
ik zat in één van zijn presidiums. Later kwamen we 
elkaar opnieuw tegen in onze kring. Zowel Booischot 
– waar Jos zich vestigde – als mijn thuishaven 
Rijmenam behoorden immers tot de huisartsenkring 
van Heist-op-den-Berg. We werden er beiden actief 
in het bestuur, waarbij Jos zich onder meer over de 
navorming ontfermde. Na het samensmelten van 
de huisartsenkringen van Heist-op-den-Berg en 
Mechelen troffen we elkaar opnieuw in het bestuur. 
Jos houdt zich voor de Huisartsenkring Dijle & Nete 
onder meer bezig met het palliatief netwerk en met 
de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN). 

Onder impuls van onze huisartsenkring stelde ik me 
samen met Jos De Smedt en Paul Van Goolen kan-
didaat voor het eerste Vlaams HuisartsenParlement 
(VHP). De kring huldigde het standpunt dat ze via  
elk van de drie pijlers (syndicaal, wetenschappelijk 
en kringen) in het eerste Vlaams Huisartsenparlement 
aanwezig moest zijn. Dat lukte ons ook. Samen met 
Jos maakte ik als lid de hele geschiedenis van het 
VHP vol. 

Hoe kan ik Jos het best typeren? Als iemand met 
een enorme kennis over wat er op wetenschappelijk 
gebied gebeurt. Dat uitte zich onder meer door zijn 
werk als praktijkopleider en in de organisatie van 
wetenschappelijke symposia. Hij heeft bovendien 
een zeer brede kennis over zowat alle aspecten 
van de huisartsgeneeskunde en de eerste lijn. Dat 
vertolkt zich vandaag in zijn engagement bij het 
Vlaams Eerstelijnsoverleg (Velo).

Nog een kenmerkende karaktertrek van Jos De Smedt 
is zijn gedrevenheid om datgene te bereiken wat hij 
voor de groep, en niet voor zichzelf, nuttig vindt. De 
groep gaat steeds voor op het individuele belang. 
Niet toevallig was hij de eerste die binnen het VHP 
de aanzet gaf om tot een eengemaakte huisartsen-
organisatie te komen. 

Een anekdote uit onze studententijd maakt dit zeer 
goed duidelijk. Daags voor een examen was er een 
vergadering van de faculteitsraad. Omdat dit een be-
langrijke vergadering was voor de studenten, twijfelde 
Jos niet en ging hij naar de avondvergadering. Examen 
of geen examen. Dit voorval typeert Jos ten volle: het 
belang van de groep gaat voor op het eigen belang.’

Guido Penninckx, huisarts in Rijmenam en 

‘compagnon de route’ sinds vele jaren
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‘Ik leerde Jos De Smedt kennen ...
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... de administratie Volksgezondheid van de Vlaamse overheid 
leerde ik Jos De Smedt kennen toen hij voorzitter was van de WVVH, 
een partnerorganisatie van de Vlaamse overheid. We hebben vaak 
samen gebrainstormd over beleidsdoelstellingen. 

Als ik Jos moet typeren, zou ik dat doen met drie omschrijvingen: 
een harde werker, een intelligent man en een warme persoonlijkheid. 
Om tegelijk een huisartsenpraktijk te runnen en verenigingen als 
de WVVH en Domus Medica te trekken, moet je over een stevige 
energiebron beschikken. De intelligentie van Jos komt steeds  
opnieuw naar boven bij zijn tussenkomsten en adviezen. Die 
getuigen van een brede benadering van de problemen.  

Je kunt hem bezwaarlijk een techneut noemen die geen oog heeft 
voor het algemene plaatje. Hij is niet iemand die veel weet over een 
beperkt onderwerp, maar wel beslagen is in verschillende domeinen. 
Daar komt bovenop dat hij medisch erg onderlegd is en dat koppelt aan 
een grote maatschappelijke gevoeligheid. Hij kan goed inschatten waar 
er eventueel politieke gevoeligheden of problemen kunnen opduiken. 
Ten slotte is hij een warme persoonlijkheid die gedreven wordt door 
idealen en door een sterk maatschappijgerichte visie.  

In de omgang is hij erg minzaam, maar je weet wel steeds wat je aan 
Jos hebt. Hij communiceert op een open manier en zal bijvoorbeeld 
duidelijk laten blijken wanneer hij het met iets niet eens is. Maar dan 
niet op een kwetsende manier.’

Dirk Dewolf, adjunct-kabinetschef Volksgezondheid en Ouderenbeleid  

van Vlaams minister Jo Vandeurzen

‘Als medewerker van ...
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... ongeveer gelijktijdig in ‘het echte leven’. Het 
belang van Jos voor de huisartsgeneeskunde is erg 
groot geweest. Vanuit een zeer praktijkgerichte visie 
op de huisartsgeneeskunde, gekoppeld aan een 
sterk engagement, leverde hij een grote bijdrage aan 
de herpositionering en de heroriëntering van de huis-
artsgeneeskunde. Zijn gedrevenheid en zijn enorme 
inzet springen in het oog. Ik kan me niet herinneren 
dat hij één vergadering gemist heeft. Misschien wel 
ten koste van de goede balans tussen professioneel 
en privéleven. Vanuit de beroepsgroep konden we 
steeds op hem rekenen. Zijn belang voor de WVVH 
is moeilijk te overschatten: hij heeft deze organisatie 
‘incontournable’ gemaakt in Brussel. 

Hij verloor daarbij het menselijk aspect nooit 
uit het oog. Toen een collega uit zijn regio omwille 
van een zware ziekte diende te stoppen, ging hij 
samen met andere huisartsen op zoek naar oplos-
singen. Dat getuigt van zijn menselijkheid en zin  
voor solidariteit. Het sluit naadloos aan bij zijn rol  
als bruggenbouwer. Jos heeft steeds gestreefd 
naar eenheid, hoewel hij wel eens moest vaststellen 
dat er grenzen aan dit streven zijn. 

Jos is een typisch voorbeeld van een pionier,  
een trekker. Dat was al duidelijk tijdens zijn  
studententijd toen hij preses van Medica werd.  
Later startte hij een groepspraktijk op een moment 
dat dit helemaal nog niet ingeburgerd of evident 
was in de Vlaamse huisartsenwereld. Hij heeft echt 
wel bakens verzet voor de huisartsgeneeskunde. 
Daarom vind ik dat er zeker nog een rol voor hem is 
weggelegd in huisartsenorganisaties. De Vlaamse 
huisartsen hebben grote nood aan mensen zoals 
Jos De Smedt.’

Rita Cuypers, 

juriste van het Algemeen Syndicaat 

van Geneeskundigen van België

‘In 1978 stapten wij ...
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‘Ik vind het een groot genoegen ...

Hilde Deneyer, ondervoorzitter APB, ondervoorzitter Velo (Vlaams Eerstelijnsoverleg) en 

algemeen directeur Vlaams Apothekersnetwerk

... dat ik samen met Jos op pad mocht gaan. Ons verhaal start 
enkele jaren geleden, met een boeiend symposium met als hoofd-
thema de ‘samenwerking tussen arts en apotheker’. Onderwerpen 
als het elektronisch voorschrift, gegevensuitwisseling, overleg 
tussen arts en apotheker en het uitbouwen van een sterke eerste lijn 
werden uitvoerig besproken. Ik leerde Jos kennen als een boeiende 
spreker, een toegewijde moderator en een enthousiast huisarts, met 
openheid naar andere zorgverstrekkers. Iemand ook die zijn kennis 
graag en vrijgevig wil delen met anderen. Intussen staan we aan de 
vooravond van het elektronisch voorschrift en wordt Vitalink een feit. 
Overleg tussen arts en apotheker blijft een uitdaging. 

In het kader van het Velo zijn dit centrale thema’s, waar Jos steeds 
ijvert voor een juiste positionering van de eerstelijnsgezondheids-
werkers. Dit resulteerde in een intensieve voorbereiding van de 
eerstelijnsgezondheidsconferentie van minister Vandeurzen einde  
2010. Velo droeg er zijn steentje toe bij. Als voorzitter van Velo blijft 
Jos anderen inspireren. Velo blijft ook vertegenwoordigd in tal van 
werkgroepen waar Jos telkens weer het juiste evenwicht vindt bij de 
positionering van de (huis)arts en de andere zorgverstrekkers.  

We weten allemaal dat dit geen gemakkelijke oefening is, maar 
Jos blijft altijd eerlijk ten opzichte van zichzelf, zijn achterban en de 
andere gesprekspartners. Tegelijk is Jos een begeesterd man met 
niet aflatende energie voor het goede doel: de rol van de huisarts 
verdedigen, op een juiste toon en met respect voor de andere 
zorgverstrekkers. Het is een plezier om met hem op hetzelfde pad 
te mogen wandelen, lopen, slenteren …’

Carrière-Award 2011



... van een oudere huisarts overnam in Booischot, leerde ik Jos De Smedt kennen via de nascholing voor 
huisartsen. Niet veel later startten we met een zevental huisartsen een Lok avant la lettre die telkens op  
woensdag samenkwam. Het begin van een vruchtbare samenwerking, die in 1997 resulteerde in de oprichting 
van de groepspraktijk Het Pleintje. Jos had toen al een duopraktijk met Jacqueline De Rooij. 

Meteen nadat ik afstudeerde, werd ik lid van de WVVH. Toen ik Jos leerde kennen, werd ik ook echt actief in  
de organisatie. Binnen de praktijk is Jos duidelijk de drijvende kracht. Hij ziet niet alleen het grootste aantal 
patiënten, hij neemt daar bovenop nog heel wat administratieve taken op zich en zorgt er ook voor dat  
evidence based medicine (EBM) zeer aanwezig is binnen de praktijk. Jos is erg gedreven om de huisarts- 
geneeskunde vooruit te helpen. Gesteund door zijn fenomenale dossierkennis drukt hij daarbij vaak zaken  
door die in zijn ogen de huisartsgeneeskunde vooruit kunnen helpen.’

Eveline Boogaerts, collega in de groepspraktijk Het Pleintje in Booischot 7

‘Niet lang nadat ik een praktijk ... 
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... in het Vlaams Huisartsenparlement (VHP), 
waarvan we beiden van bij de start lid waren. 
Toen ik in opvolging van Theo Putzeys voorzitter 
werd, maakte Jos De Smedt deel uit van de  
raad van bestuur, waarin verder zwaargewichten 
als Theo Putzeys en Paul Vandaele zaten.  
Het VHP blijft iets unieks omdat het een forum 
was waar huisartsen uit verschillende organisaties 
elkaar leerden kennen. 

Jos was een van de eersten die op een open en 
positieve manier inzag dat het streven naar een 
gemeenschappelijke visie een eerste stap was in 
de richting van een eenheidsvereniging. Zonder 
het fiat en het engagement van Jos – die de WVVH 
over de streep heeft getrokken – zou er vandaag 
van Domus Medica geen sprake zijn geweest. 
Een eenheidsvereniging paste volledig in de visie 
van Jos: het syndicale moet wetenschappelijk 
ondersteund zijn, het wetenschappelijk is niet  
vrij van enige politiek en dat alles moet de 
ondersteuning van de huisartsenkringen ten  
goede komen. 

‘Ik leerde Jos De Smedt kennen ...

Indien ik Jos in een aantal kernwoorden moest omschrijven, 
zouden dat de volgende zijn: diplomaat, dossierkennis, 
engagement, koppigheid en menselijkheid. Zijn diplomatie 
kwam boven bij een aantal conflicten – en we weten dat Domus 
Medica er wel enkele heeft gekend – waarbij hij steeds het 
initiatief nam om het overleg, de onderhandelingen (opnieuw)  
op te starten. Zijn dossierkennis kwam onder meer tot uiting 
tijdens de onderhandelingen met de overheid wanneer er 
financiering voor bepaalde projecten moest worden losgeweekt. 

Waar ik enorm veel respect voor heb, is de manier waarop 
Jos zijn engagement bij de WVVH en later bij Domus Medica 
wist te combineren met zijn eigen praktijk. Wanneer ik hem 
koppig noem, is dat in de positieve zin van het woord: als Jos 
overtuigd is dat iets goed is voor de huisartsen, dan zal hij  
ver gaan om zijn visie te verdedigen en zijn doel te bereiken. 
Ten slotte heb ik hem ook steeds ervaren als een zeer  
menselijk iemand, bijvoorbeeld in de omgang met het  
personeel van de WVVH. 

Jos is een monument in het Vlaamse huisartsenlandschap  
van de voorbije decennia. Met zijn aandacht voor de weten-
schappelijke basis speelde hij een belangrijke rol in de  
herwaardering van de huisarts. Hij keek daarbij steeds verder 
dan de pure huisartsgeneeskunde. Ook met andere zorg- 
verstrekkers en instanties onderhield hij goede contacten.  
Getuige daarvan zijn engagement bij het Velo en bij Kind & 
Gezin. In zijn visie kunnen huisartsen enkel hun belangrijke 
rol spelen op voorwaarde dat ze zich inschrijven in een groter 
geheel. Hij heeft de WVVH ervan kunnen overtuigen dat  
dit enkel mogelijk is door eenheid binnen de huisartsen  
te creëren. Daardoor zijn Jos, Patrik Roelandt en ikzelf  
erin geslaagd de grondslag voor Domus Medica  
te leggen.’

Piet Vanden Bussche, voormalig voorzitter Domus Medica

Carrière-Award 2011
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‘Onze wegen kruisten elkaar ...

... in het verleden meermaals: in de WVVH, in het Huisartsenforum, 
in het Vlaams Huisartsenparlement. Wat ik bij Jos De Smedt vooral 
bewonder, is dat hij al vroeg bezig was met thema’s die pas veel 
later bij andere collega’s hoog op de agenda kwamen te staan. 
Lang voor er sprake was van een academische ontwikkeling van 
de huisartsgeneeskunde, wees Jos al op het belang van kwaliteit 
en wetenschappelijkheid in het werk van de huisarts. Al in een heel 
vroeg stadium legde hij de nadruk op registratie en het nut van een 
Elektronisch Medisch Dossier voor de verdere ontwikkeling van de 
huisartsgeneeskunde. Jos heeft ook steeds het belang ingezien 
van netwerking, onder meer om de financiering rond te krijgen van 
projecten die voor de huisartsen belangrijk zijn. Hij is een voorbeeld 
van een visionair pionier die niet alleen nadenkt over de richting die 
de huisartsgeneeskunde uit moet, maar er ook naar handelt. In zijn 
visie moet de beroepsgroep zelf zorgen voor de wetenschappelijke 
onderbouw en de innovatie van het beroep.’

Ri De Ridder, 

directeur-generaal van de Dienst Geneeskundige verzorging van het Riziv

Carrière-Award 2011
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‘Een drietal jaar geleden ...

... leerde ik Jos De Smedt kennen op een vergadering 
over de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN).  
Hij was daar de rustige man die met een paar woorden 
de richting wist aan te geven waarin we moesten 
werken. Hij nam zelf het initiatief en was ook niet te 
beroerd om daarna zelf de handen uit de mouwen 
te steken. Pas het laatste jaar is me echt duidelijk 
geworden wat een titanenwerk Jos al die jaren heeft 
verzet. Steeds bezorgd om de toekomst van de huis-
artsgeneeskunde, was hij altijd met 
101 zaken tegelijk bezig. Toen ik 
hem vroeg een lijstje te maken met 
de onderwerpen waarmee hij zich 
bezighield, was ik echt verbaasd. 
Ik vroeg me daarbij af hoe hij erin 
slaagde dat allemaal te doen.  

Jos is iemand die een duidelijk doel 
voor ogen heeft en daar dan ook 
voluit voor gaat. Hij laat zich daarbij 
niet snel tegenhouden. Een voor-
beeld daarvan is de eenheidsvereniging. Dat was zijn 
droom en daar is hij helemaal voor gegaan. Een rode 
draad in de carrière van Jos is dat hij zijn tijd altijd ver 
vooruit was. Hij wacht niet tot de rest van de huisartsen 
klaar is om hem te volgen, maar gaat resoluut zijn 
eigen weg. Ook al weet hij dat ‘de’ huisartsen er nog 
niet klaar voor zijn. Opvallend is verder dat hij ondanks 
zijn zeer wetenschappelijke inslag nooit de werking 
van de kringen en zelfs het syndicalisme vergeten is. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit zijn inzet voor de LMN. 

Voor ik bij Domus Medica actief werd, was Jos voor 
mij ‘de dokter die op televisie kwam’, wanneer een 
item over huisartsen werd aangekaart. Het valt me 
vandaag nog steeds op hoe hij vereenzelvigd wordt 
met de WVVH en Domus Medica. Dat had ook tot 
gevolg dat hij de klappen moest opvangen, ook 
wanneer die eigenlijk niet voor hem bestemd waren. 
Ten slotte wil ik ook eventjes mijn bewondering uiten 
voor zijn echtgenote. Jos heeft dit alles alleen kunnen 

realiseren omdat zij het mee 
mogelijk heeft gemaakt.’

Maaike Van Overloop, 

voorzitter Domus Medica



Dr. Jos De Smedt

Opleiding
Dokter in de heel-, genees- en verloskunde KU Leuven, met onderscheiding (1978).
Erkend huisarts (1980).

Praktijk
Huisarts in Booischot, Heist-op-den-Berg (1978). 
Groepspraktijk met vier huisartsen in associatie en één huisarts in opleiding (1999).   
De praktijk is tevens een academische opleidingspraktijk voor de KU Leuven. 

Functies
- Preses Medica (1976-1978).
- Voorzitter raad van bestuur Medica vzw (1977-2002).
- Voorzitter van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH) (juni 1996-januari 2006).
- Voorzitter van de Nederlandstalige kamer van de Erkenningcommissie van Huisartsen. 
- Lid van de vennotenraad van het Sociaal Medisch Instituut der Zuiderkempen (SOMEDI), waarvan de laatste twaalf jaar  

als voorzitter (1995-2011).
- Erkend stagemeester van het ministerie van Volksgezondheid en praktijkopleider voor het Interuniversitair Centrum  

voor Huisartsopleiding (ICHO).
- Stageleider van de KU Leuven.
- Lid van de Stuurgroep van Alumni Geneesheren van de KU Leuven (sinds oktober 1981).
- Bestuurslid van Palliatief Netwerk Mechelen (1996-2008 en 2010-2011).
- Bestuurslid van de Koninklijke Dokterskring van Heist-op-den-Berg en omstreken (KDKHO) (1979-2005).
- Bestuurslid van het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België (ASGB) (1981-mei 2007).
- Lid en penningmeester van het Vlaams Huisartsenparlement (VHP) (tot 2006).
- Lid van de interim raad van bestuur van Domus Medica vzw (januari 2006-juni 2007).
- Ondervoorzitter van Domus Medica (juni 2007-juni 2009) en lid van de raad van bestuur (tot januari 2011).
- Voorzitter directiecomité Domus Medica (juni 2009-maart 2010).
- Lid algemene vergadering Domus Medica (sinds januari 2006).
- Lid van de raad van bestuur Mdeon vzw (2007-2008).
- Plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van Mdeon (2009-2011).
- Lid van de raad van bestuur van de huisartsenkring Dijle & Netevallei (sinds 2008).
- Lid van de Board van de AstraZeneca Foundation (2007-2011).
- Plaatsvervangend lid van de Commissie van beroep bij de dienst Geneeskundige verzorging van het Riziv  

(KB 18 mei 2008).
- Lid medische adviesraad van de Crohn & Colitisvereniging vzw (sinds 2008).
- Lid van de Wetenschappelijke Raad van de Cardiologische Liga (sinds 2009).
- Lid van de raad ven bestuur van Isotoop CV, waarvan de laatste vijftien jaar als afgevaardigde bestuurder  

(1988/oprichting tot 2011/vereffening).
- Voorzitter Davidsfonds Booischot (sinds 1997).
- Lid Samenwerkingsplatform Eerste Lijn (Vlaamse Gemeenschap, minister Vandeurzen) (sinds 2011).
- Lid raad van bestuur SEL Thuisoverleg Mechelen (sinds 2011).
- Voorzitter Vlaams Eerstelijnsoverleg (VELO).

Andere
- Coördinerend en Raadgevend arts in rusthuis Berkenhof.
- Verantwoordelijk voor medische zorg asielzoekers in Heist-op-den-Berg. 
- Medische begeleiding op Lourdesreizen driejaarlijks sinds 1978.
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