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1976-2018



1976
 Dr Rik Verhaaren start huisartspraktijk in de J. 

Dujardinstraat 8 te Anderlecht op aanraden van 
Hugo Carmeliet

 gelijkvloers wordt ingericht met 1 medische kabinet 
en wachtzaal.

 eerste en tweede verdiep blijven woonzone van Dr
Rik Verhaaren en familie. 



1977
Februari 1977: 
 Dr Louis Ferrant associeert met Dr Rik Verhaaren en 

richt een tweede medisch kabinet in op het 
gelijkvloers



1978



Augustus 1979
 Dr Rik Verhaaren verlaat de praktijk en gaat 

verder specialiseren in kindercardiologie in 
Philadelphia (USA). 

 Dr Jo Butaye start als huisarts en woont met 
familie op 1ste en 2de verdiep.



1981
4 augustus 1981: 

 Door verhuis van Dr Jo Butaye komt het 
eerste en tweede verdiep vrij. Het eerste 
verdiep wordt opgedeeld in drie ruimtes. 

 Fatima Lamouatagh wordt 
aangenomen als deeltijdse 
praktijkassistente en ze is tevens tolk voor 
Marokkaanse patiënten. Ze blijft 10 jaar.



1982



1981
 Op het eerste verdiep wordt een 

tandartskabinet geïnstalleerd: twee 
tandartsen, Herman Anné en Pol 
Vanderveken, komen er deeltijds werken, 

 Er komt een derde tandarts bij: Monique 
Prinsen

 Monique Prinsen wordt later opgevolgd door 
Renate Deblay



1983
 Dr Louis Ferrant en Dr Jo Butaye starten met 

het opleiden van stagiairs huisartsen, eerst 
van de KULeuven, later ook van UG, UA en 
VUB



1985
 Dr Catherine Lesage is de eerste HAIO of huisarts 

in opleiding. 

 Ze werkt in een nieuw kabinet vooraan op het 
eerste verdiep gedurende twee jaar.



1987
 Dr Claire Janssens  vervoegt als 

derde huisarts de praktijk en 
werkt op het eerste verdiep

 De samenwerkende huisartsen 
en tandartsen (Dr Louis Ferrant, 
Dr Jo Butaye, Dr Claire Janssens, 
Herman Anné, Pol Vanderveken
en Renate Deblay) richten de  
‘BVBA Prekura’  op

 BVBA Prekura koopt het gebouw 
(Joseph Dujardinstraat nr8) en de 
aanpalende tuin.



1989



1992
 In samenwerking met de Foyer 

vzw start het Centrum voor 
Ethnische Minderheden en 
Gezondheid (CEMG vzw) de 
opleiding van interculturele 
bemiddelaars voor Turkse en 
Marokkaanse patiënten. 

Latifa Ihadten, Mimount
Yahyaoui, Gökben Urus e.a. 
doen stage in de praktijk,



2000
 Het tweede verdiep wordt verhuurd aan het 

startende  ‘Huis Der Gezinnen’ vzw met de 
projecten cultuursensitieve
opvoedingsondersteuning en taalstimulering.



2001
 Dr Van Hooste wordt 2de haio

gedurende twee jaar.



2002
 Eerste gebruik van Electronisch Medisch 

Dossier (Medigest) en informatisering van 
de huisartspraktijk. 

 Op 1/1/ 2002 wordt ook overgestapt van 
de Belgische Frank naar de Euro, wat de 
nodige impact had op de praktijk.



2003
 Dr Erica Van Nuffel wordt de 3de haio

en blijft 1 jaar.



2004
 Dr Liesbeth Deraeve wordt de 4de haio

en blijft 2 jaar. Momenteel werkt ze als arts 
in een Gents Wijkgezondheidscentrum en 
is ze voorzitter van de Vereniging van 
Wijkgezondheidscentra.

 Gökben Urus werkt als intercultureel 
bemiddelaar 3 halve dagen per week in 
Medikuregem om de zorgverstrekkers en 
patiënten te ondersteunen. Ze doet dit 
nog steeds,



2006
 Dr Lina Broekaert wordt de 5de haio en 

blijft 2 jaar. Na haar opleiding blijft ze in 
het wijkgezondheidscentrum werken.



2007
 Het tandartskabinet wordt opgegeven

 Dr Claire Janssens stapt over naar Riziv en Dr Els Van Hooste komt terug in haar 
plaats werken als huisarts

 Dr Butaye was een maand afwezig door een operatie. Dr Ferrant en Dr
Broekaert moesten de praktijk enkele weken alleen runnen. Het geplande verlof 
van Dr Van Hooste ging door. De wachtzaal zat overvol. In september was Dr
Ferrant 2 weken afwezig wegens hospitalisatie.

 WGC Medikuregem vzw wordt opgericht (9/10/2007)

 Het bestaande praktijkgebouw wordt gedurende enkele maanden verbouwd 
door de eigenaar: er komt een onthaal op gelijkvloers, op het eerste verdiep 
wordt een verpleegruimte ingericht en ook een medisch kabinet en een 
vergaderruimte. Op het tweede verdiep komen twee kantoorruimtes en een 
vergaderzaal 



2008
 Rafaela Martinez wordt aangeworven als 

eerste coördinator. 

 Miglena Gesheva wordt aangeworven kort 
na de coördinator, en neemt het 
boekhoudkundig werk op zich. 

 Caroline Massy wordt de eerste verpleegster. 

 De onthaalequipe wordt aangeworven: 
Emine Serdar, Hanan Boudiha, Nikita Nkunda

 Dr Sarah Swannet wordt de 6de haio en blijft 
1 jaar. Na haar opleiding blijft ze in het 
wijkgezondheidscentrum werken.



2008
 Medikuregem start met het forfaitsysteem. 

Patiënten kunnen van nu af aan enkel via 
een afspraak op consultatie komen. Hiervoor 
wordt een handig afsprakensysteem 
gebruikt (Pricare). Voor thuisverpleging 
wordt samengewerkt met ‘De Schakel’, een 
samenwerkingsverband tussen zelfstandige 
verpleegkundigen. 

 Met een grote equipe vrijwilligers (Jozef 
Bonné, Maria De Bea, Mia Rom, Mia Pinxten, 
Claudine Pauwels, Mimount Yahyaoui, Lara 
Dhaenens, Touria Oumri, Emine Serdar, Marie 
Gérard, Léon Van den Bulcke, Rita Van de 
Steen) worden op enkele maanden tijd alle 
patiënten individueel ingeschreven in het 
nieuwe forfaitsysteem.



2009
 Sarah Trauwaert werkt als eerste 

gezondheidspromotor voor Medikuregem

 Louis Ferrant wordt aangeduid als voorzitter 
van de vzw

 De functie van algemeen coördinator wordt 
tijdelijk opgenomen door Hans Roosen

 Diane Sucaet vervoegt de eerste 
verpleegster en volgt de opleiding 
diabeteseducator. 

 Het buurhuis, Joseph Dujardinstraat nr 12  
naast de tuin wordt aangekocht met de 
bedoeling het wijkgezondheidscentrum in 
een latere fase uit te breiden en te 
verbouwen. 



2009
 Dr Nicolas Matthijs wordt de 7de haio en 

blijft 1 jaar. 

 Dr Dagmar Deboeck wordt de 8ste haio
en blijft 2 jaar. 

 Na hun opleiding blijven ze in het 
wijkgezondheidscentrum werken.



2010
 Het team wordt versterkt met 

onderhoudsman Eddy Storez, die 
mevrouw Jones vervangt

 Beatrice Cosemans wordt 
aangeworven als bouwcoördinator 
van de VZW. 



2010
 Nejla Letaief werkt als 

eerste praktijkassistente

 Dr Hakki Demirkapu wordt 
de 9de haio en blijft 2 jaar. 
Na zijn opleiding richt hij 
zelf een centrum op in 
Schaarbeek.



2010
 Dankzij de samenwerking met de 

CGG Brussel worden 3 psychologen 
deeltijds actief in het 
wijkgezondheidscentrum: 

Stefaan Plysier, 

Redouane Ben Driss, 

Maribel Hernandez



2011
 VIPA kondigt een subsidiestop aan, waardoor het project van de 

verbouwing in het gevaar komt. Beatrice Cosemans maakt van de 
gelegenheid gebruik om in zwangerschapsverlof te gaan.

 Het team wordt versterkt met een maatschappelijk werker: An Vandevelde

 Dr Sarah Swannet, Dr Nicholas Matthys en Dr Dagmar Deboeck starten 
samen als vaste artsen en brengen het artsenteam naar 7.



2011
 Melissa Barquero Godinho, diëtiste, 

vervoegt het team en blijft er 5 jaar.

 Nathalie Deliens versterkt het team 
verpleegkundigen. De eetruimte wordt 
ingepalmd om een verpleegkabinet te 
installeren. 



2012
 Hilde Diels vervoegt het team als 

gezondheidspromotor.

 Dr Aisha Abraham wordt de 10de 
haio en blijft 2 jaar, waarvan 1 jaar 
als Haio en 1 jaar als arts  ter 
vervanging van Dr Sarah Swannet

 Nele Verbist vervoegt het team als 
maatschappelijk werker, ter 
vervanging van An Vandevelde. 



2013
 Diane Tanas wordt aangeworven als 

praktijkassistente-onthaalmedewerker.

 Dr Jeroen Moelants wordt de 11de haio en 
blijft 1 jaar. 

 Ivan De Naeyer neemt de algemene 
coördinatie van Medikuregem een jaar over.



2013
 vzw Wijkgezondheids-

centrum MEDIKUREGEM 
koopt het huis Joseph 
Dujardinstraat 8 en start 
een verbouw en 
nieuwbouwproject met 
steun van de Vlaamse 
Gemeenschap (VIPA) 
en de Vlaamse 
gemeenschaps-
commissie. 

 Feest 5 jaar 
Medikuregem



2014
 Verhuis van het 

wijkgezondheidscentrum 
naar 14 containers op de 
hoek van de straat. Start 
verbouwingswerken.

 Winde Verhulst vervangt 
maatschappelijk werker Nele 
Verbist tijdens haar 
afwezigheid gedurende een 
half jaar.



2014
 Start van het project Kirikoe, in 

samenwerking van het Huis der 
Gezinnen

 Mia Slabbinck en Karlijn De Goede 
vervangen Caroline Massy in het 
project Kirikoe tijdens haar 
zwangeschappen



2014
 Dr David Vanneste en Dr Elke Hendrickx 

werken halftijds als huisarts bij 
Medikuregem ter vervanging van Dr Sara 
Swannet.

 Dr Victor Camerlinck wordt de 12de haio
en blijft 1 jaar. 



2015
 Isabelle Verreckt versterkt het team 

verpleegkundigen.

 Sarah Meraga vervoegt het onthaalteam.

 Gezondheidspromotor Sanne 
Buelensvervangt Hilde Diels tijdens haar 
zwangerschap

 Dr Elysée Munyokwa wordt de 13de haio en 
blijft 1 jaar. 



2016
 Het wijkgezondheidscentrum neemt zijn 

intrek in het nieuwe gebouw. 

 Daniel Van Nerom vervoegt het team als 
technisch medewerker.

 Turkan Aslan vervangt Nele Verbist als 
maatschappelijk werker tijdens haar 
halftijdse afwezigheid

 Louis geeft het rol van voorzitter door 
aan Lieve Willems, die hem vervolgens 
doorgeeft aan Jo Butaye.



2016
 Dr. Gaetan Verougstraete wordt de 14de 

haio. Na zijn opleiding blijft hij in het 
wijkgezondheidscentrum werken.

 Dr. Sebastian Colson wordt de 15de haio



2017
 Truus Roesems start als algemeen 

coördinator

 Dr Lotte Remmen vervoegt de praktijk ter 
vervanging van Dr Sarah Swannet.

 Nacera Filali start als nieuwe diëtist



2017
 Dr Sophie Willocx en Dr Vangrinsven

Guillaume zijn de 16de en 17de Haio’s

 Charlotte Verstraete gaat aan de slag als 
verpleegkundige

 Koen De Keersmaecker start als 
beweegcoach binnen het project 
“Bewegen op voorschrift”.



2017
 Februari 2017: de glasgevel wordt 

geplaatst

 19 mei 2017: feestelijke opening

 Dr. Jo Butaye geeft de rol van 
voorzitter door aan Remco Ruiter

 8 december 2017: Afscheid van Dr. 
Louis Ferrant als actieve huisarts



2018
 Nadia Arabba start als verpleegkundige, in 

opvolging van Charlotte Verstraete.

 Gökben Urus komt vast in dienst als 
Intercultureel bemiddelaar, na jaren 
gedetacheerd te zijn geweest door Foyer 
vzw

 Catherine Geypen gaat aan de slag als 
vroedvrouw. Dit binnen BBBru, een nieuw 
project van zwangerschapsbegeleiding, in 
samenwerking met WGC De Brug.



2018
 Maik Van der Auwera wordt de 18e haio

 Asma El Fihmi begint als intercultureel 
bemiddelaar Berbers, gedetacheerd door 
Foyer vzw 

 Janne Geers vervangt Nacera Filali tijdelijk 
als diëtiste

 Start van het project Geestelijke 
Gezondheid Medikuregem i.s.m. psychiater 
Helen Mc Coll


