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CASTELEYN KAREN  

Plaatsvervangend 
Hoofdvestiging te:      Herbesthal 
Sector(en) waarin actief:     Klinische 
Jaren ervaring als psycholoog:    18 

Bijkomende relevante opleidingen 
Psychosynthese  
EMDR  
Mindfullness  
EFT  
Logosynthese 
 
Het is belangrijk dat wij als psychologen onszelf reguleren en erop toezien dat onze 
deontologie wordt nageleefd. De mensen die hulp zoeken bij een psycholoog zijn kwetsbaar 
en moeten kunnen rekenen op een kwaliteitsvolle aanpak.  
 

COX MIEKE 

Effectief & Plaatsvervangend 
Hoofdvestiging te:      Kaulille 
Sector(en) waarin actief:     Klinische 
Jaren ervaring als psycholoog:    17 

Bijkomende relevante opleidingen 
Systeemtheoretische psychotherapie 
 
Ik ben begaan met de wetenschappelijk onderbouwde positionering van onze 
beroepsgroep. Ik ben dan ook bereid om een maatschappelijk engagement aan te gaan om 
hier mee over te waken. 
 

KOENE CASPER  

Effectief & Plaatsvervangend 
Hoofdvestiging te:      Brussel 
Sector(en) waarin actief:     Klinische 
Jaren ervaring als psycholoog:    49 

Bijkomende relevante opleidingen   
Psychotherapie 

 
Met beroepservaring in uiteenlopende velden ben ik bijna twintig jaar actief geweest  op 
het gebied van de beroepsethiek/deontologie, onder meer als voorzitter van de Raad voor 
Advies in Beroepsethische Zaken van het NIP (de Nederlandse beroepsvereniging) en van de 
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Taskforce en de Standing Committee on Ethics van de EFPA (de koepelvereniging van 
Europese psychologenverenigingen). 
Mijn op dit terrein opgedane kennis en ervaring wil ik graag verder inzetten, nu voor de 
kwaliteitsbewaking van ons beroep. 
 

PIRA TINA  

Effectief & Plaatsvervangend 
Hoofdvestiging te:      Puurs 
Sector(en) waarin actief:     Klinische 
Jaren ervaring als psycholoog:    11 

Bijkomende relevante opleidingen 
Contextuele psychotherapie (4 jaar)  
Psychotraumatologie (2 jaar)  
EMDR (1 jaar fase 1 en 2)  
Orthopedagogiek zorgcoördinatie (2 jaar)  
Jeugdrecht, Strafrecht, Criminologie en Politiebeleid (modules, 1 jaar) 
 
Ik ben iemand die heel veel leergierigheid en interesse heeft in ons werkveld als klinisch 
psycholoog, aanvullend psychotherapeut, alsook in de bescherming ervan en het mee 
bieden en beogen van kwaliteit. Daarmee wil ik graag een gezond bewustzijn houden 
waarbij rekening gehouden wordt met de nodige procedures inzake recht en deontologie. 
Het steeds blijven groeien in onze job is heel belangrijk en het zoeken naar een evenwicht 
tussen onze breeddenkendheid, persoonlijke en op maat gerichte aanpak met inbegrip van 
de deontologie, alsook het theoretisch kader. Daarbij is ook het juridisch kader van 
onmiskenbaar belang.  
 
Ik kijk ernaar uit om ook daarin te groeien om zo mijn job te kunnen uitbreiden met de 
nodige ervaring, die ik zou kunnen opdoen vanuit ervaringen tijdens zittingen, 
voorbereidingen, procedures en opleidingen waar voorzien. Ik zie het als een uitdaging en 
kans. Daarvoor wil ik zeker de nodige investeringen maken om een volwaardig lid te kunnen 
zijn van de Raad.  
  



Raad van beroep – Nederlandstalige kamer 
 

 
3 

 

RAETS JOSE  

Effectief & Plaatsvervangend 
Hoofdvestiging te:      Maaseik 
Sector(en) waarin actief:     Klinische 
Jaren ervaring als psycholoog:    42 

Bijkomende relevante opleidingen 
Erkend lid en supervisor Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie 
Erkend lid Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Hypnose 
Masterclass Psychotrauma 
 
Mijn mandaat als plaatsvervangend lid van de Raad van Beriep zit erop. Graag wil ik mij 
opnieuw dienstbaar stellen voor een nieuwe termijn. Het is mijn overtuiging dat ik zo iets 
kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de stroomschema. Dit schema wil een brug 
bouwen tussen de verschillende actoren, die ons beroep vormen en bewaken. Ik hoop 
opnieuw op jullie vertrouwen te mogen rekenen.  
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SMOLDERS CHRISTIAAN  

Effectief & Plaatsvervangend 
Hoofdvestiging te:      Kontich 
Sector(en) waarin actief:     Arbeid en organisatie, School & Klinische 
Jaren ervaring als psycholoog:    30 

Bijkomende relevante opleidingen 
Structurele gezinstherapie aan  het Leuvens Instituut voor Systeemgeoriënteerde 
Therapieën (1986/1988)  
Postgraduaat forensische psychiatrie en psychologie (V.U.B., K.U.L., UGent, 2003-2005) 

 
Ik wil op deze manier actief bijdragen aan het waarborgen van een professionele en 
integere uitoefening van het beroep van psycholoog. De maatschappelijke relevantie 
hiervan lijkt mij onmiskenbaar op een ogenblik dat het belang van een kwaliteitsvolle en 
toegankelijke geestelijke gezondheidszorg steeds meer wordt erkend.   
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Disclaimer 
 

De Psychologencommissie biedt geen sluitende garantie dat de inhoud van deze brochure 
waarheidsgetrouw is. Zij kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele 

onjuistheid van de gegevens. De brochure werd met zorg samengesteld op basis van de 
ontvangen informatie van de kandidaat-Raadsleden. De inhoud van deze informatie werd 

niet gewijzigd. Enkel indien de motivatie de voorgeschreven limiet van 150 woorden 
overschreed, werd deze ingekort.  

 
De informatie in deze brochure kadert binnen de verkiezingen van Tuchtraad en de Raad 
van Beroep. Deze wordt ter beschikking gesteld aan psychologen met als enige doel het 

uitbrengen van een gerichte stem. Niets van deze informatie mag dan ook verveelvoudigd, 
gepubliceerd of openbaar worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke 

toestemming van het kandidaat-Raadslid waarop de inhoud betrekking heeft.  
 




