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BISSCHOP ELLEN 

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

Bijkomende relevante opleidingen 
Psychoanalytische Psychotherapie UGent 

 
Na 6 jaar lid te mogen zijn van de Tuchtraad, ben ik alleen maar nog enthousiaster en nog 
meer geëngageerd om ons tuchtorgaan te laten ontwikkelen in een meer en beter 
gestructureerd en geconceptualiseerd gegeven. Net nu we goed zicht kregen op de thema's 
en de hiaten die zouden aangepakt moeten worden, zou ik als ervaren lid willen meewerken 
aan de groei hiervan. Dit allemaal met de intentie om de waarde van onze titel en ethiek te 
behouden en te laten toenemen. Bewust van mijn eigen groeiproces, integriteit en ervaring, 
wil ik mijn steentje nogmaals bijdragen. 
 
BOEYKENS ANNE 

Effectief 
Hoofdvestiging te:      Antwerpen 
Sector(en) waarin actief:    Klinische 
Jaren ervaring als psycholoog:    27 

Bijkomende relevante opleidingen 
Specialisatie in psychoanalytische psychotherapie  
EMDR 
 
Als psychoanalytisch therapeute heb ik lang gewerkt in meerdere CGG's en in de 
residentiële zorg. Ik zet me nog steeds in om mensen bij te staan die complexe 
moeilijkheden ondervinden waarin trauma, persoonlijkheidsproblematiek (o.m. forensische 
dossiers) en migratie aan bod komen. Het gaat hierbij om casussen waarin gezocht wordt in 
een ethisch kader naar wat goed of fout is, wat waardevol, begrenzend en bevrijdend is. Het 
zoeken naar het evenwicht tussen psychische en het (gerechtelijk-)maatschappelijke. Dit is 
ongetwijfeld een moeilijk te vinden evenwicht, maar dat maakt het niet minder belangrijk 
om ernaar op zoek te gaan. Ik wil hierbij graag een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het 
beroep.  
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CORNELISSEN CLEM  

Effectief & Plaatsvervangend 
Hoofdvestiging te:    Diest 
Sector(en) waarin actief:     Klinische 
Jaren ervaring als psycholoog:    45 

Bijkomende relevante opleidingen 
NLP 2 jaar  
Transpersoonlijke C&C 2 jaar  
EMDR  
Ericksoniaanse Hypnose  
Hartcoherentie 
 
Reeds 45 jaar werkzaam als psycholoog. Sinds het begin van de jaren 2000 zelfstandig 
psychologisch hulpverlener in de klinische psychologie. Daarenboven 15 jaar assistent in een 
opleidingscentrum voor psychologen en hulpverleners. Tijdens mijn loopbaan 8 jaar actief 
geweest in een Hof van Beroep te Brussel.  
 
DE PAEP INGRID 

Effectief 
Hoofdvestiging te:      Melle 
Sector(en) waarin actief:     Klinisch 
Jaren ervaring als psycholoog:    27 

Bijkomende relevante opleidingen 
Postgraduaat psychoanalytische psychotherapie aan de KUL  
ACT  
Opleidingen georganiseerd door de Psychologencommissie in functie van het mandaat in de 
Tuchtraad 
 
Na mijn studies Klinische Psychologie aan de KUL heb ik het postgraduaat in de 
Psychoanalytisch Psychotherapie gevolgd. Ik werk in een psychiatrisch ziekenhuis waar ik 
verantwoordelijk ben voor de behandeling van (rand)psychotische problematieken vanaf 15 
jaar. In functie van verdergezette behandeling heb ik heel wat contact en voeling met 
collega's die zelfstandig werken. Binnen de verschillende psychopathologieën en het 
evolueren naar een meer gezond functioneren, zien we het belang van het erkennen van de 
Wet, ze te aanvaarden, er een gezonde positie tegenover in te nemen, ze te integreren. Dit 
geldt evenzeer voor de behandelaar. Met veel enthousiasme wil ik mijn mandaat van de 
voorbije zes jaar als Effectief Raadslid in de Tuchtraad verder zetten. Het kritisch evalueren 
van het spanningsveld tussen de noden van de zorgvrager, de gemotiveerdheid van de 
behandelaar om hier mee om te gaan, en de voorschriften inzake de Plichtenleer van de 
Psycholoog drijft mijn engagement.  
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DE RYCKER HENDRIK 

Effectief 
Hoofdvestiging te:      Geen informatie 
Sector(en) waarin actief:     Arbeid en organisatie 
Jaren ervaring als psycholoog:    16 

Bijkomende relevante opleidingen 
International MBA – Vlerick Leuven Gent Management School 
 
Het verder in stand houden en ontwikkelen van het beroep/functie Psycholoog door een 
constructieve bijdrage te leveren.  Niet enkel het dossier afwerken maar krijtlijnen voor de 
toekomst vastleggen dient de opgave te zijn.  

DECORTE STEFAAN 

Effectief 
Hoofdvestiging te:      Brugge 
Sector(en) waarin actief:     Klinische 
Jaren ervaring als psycholoog:    40 

Bijkomende relevante opleidingen 
Postuniversitaire Opleiding Gerechtelijk Expert  
Opleiding Insolventiefunctionaris  
Postuniversitaire opleiding Systeem- en Interactionele Psychotherapie 
 
Ik ben mij terdege bewust van het belang van deze functie, van de impact op zowel de 
individuele psychologen als op het aanzien van onze beroepsgroep. Ik heb ervaring in zowel 
de openbare, de private als de zelfstandige context, waarin psychologen werkzaam zijn. Ik 
heb als gerechtelijk expert ervaring met gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures. 
Sinds jaren kom ik op voor de belangen van de ziekenhuispsychologen (VVPAZ). Ik geef de 
lessen ethiek en plichtenleer binnen de opleiding oncopsychologie en ben vertrouwd met 
onze deontologische code.  
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DULSSTER DRIES 

Effectief 
Hoofdvestiging te:      Gent 
Sector(en) waarin actief:     Klinische 
Jaren ervaring als psycholoog:    10 

Bijkomende relevante opleidingen 
Postgraduaat in Freudiaans – Lacaniaans Perspectief  
 
Sinds het begin van mijn loopbaan heb ik de nadruk gelegd op het ethische en 
deontologische aspect van de praktijk van de klinisch psycholoog. Het is het onderwerp 
geweest van verschillende lezingen die ik de afgelopen jaren deed en van verschillende 
publicaties. Het lijkt mij dan ook een logische stap mij te engageren voor de tuchtraad en de 
opgedane expertise in te zitten voor de gemeenschap van klinisch psychologen.  
Als lid van de tuchtraad kan ik verder inzicht krijgen in de moeilijkheden waar klinisch 
psychologen op botsen in hun praktijk, een expertise die ik vervolgens, als assistent en 
stagecoördinator aan de UGent, terug kan proberen te vertalen naar het onderwijs.  
 

MOENS ANN 

Effectief & Plaatsvervangend 
Hoofdvestiging te:      Dendermonde 
Sector(en) waarin actief:     Klinische 
Jaren ervaring als psycholoog:    41 

Bijkomende relevante opleidingen 
• 30 jaar ervaring in de klinische praktijk, hoofdzakelijk kinderen, jongeren, jonge 

volwassenen en hun contexten. Breed opleidingspalmares in zowel de klinische 
activiteit, de ethische aspecten als de organisatorische en beleidsmatige 
randvoorwaarden;  

• 23 jaar in onderhandelings- en bemiddelingswerk met cliënten, betrokkenen, 
stakeholders en hulpverleners. Hiertoe zijn relevante opleidingen gevolgd ikv 
permanente vorming en om de meest actuele werkvormen en inzichten te kunnen 
integreren;  

• 10 jaar ervaring in onafhankelijk toezicht op de mutuele bejegening en de naleving 
van de voorschriften en het welzijn in het algemeen in de gevangenis (commissie van 
toezicht). Deze opdracht includeert ook bemiddeling tussen de gedetineerde 
personen en de gevangenisdirectie, PSD,… om een concreet probleem op te lossen. 
Hiertoe wordt alle relevante opleiding gevolgd, zowel juridisch als inhoudelijk;  

• 20 jaar ervaring in beleidsfuncties en eindverantwoordelijkheid, zowel in een 
zorgorganisatie als op middenveldniveau. Hiertoe is onder andere een bijkomend 
diploma Management Gezondheid & Welzijn behaald (2000) en worden alle 
relevante ontwikkelingen opgevolgd via permanente vorming. 
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Ik ben blij dat ik de aflopende mandaatperiode een (bescheiden) bijdrage heb mogen 
leveren aan de Tuchtraad. Ik meen dat volgende competenties ook in een tweede 
mandaatperiode doelmatig kunnen ingezet worden in de werkzaamheden van de 
Tuchtraad. Mijn brede ervaring, niet enkel in het klinische domein, maar ook in het 
gezondheidsbeleidsdomein en mijn brede kennis van het werkveld, dragen zeker bij tot het 
zorgvuldig kunnen afwegen van de klachten en aanvragen die de tuchtraad bereiken.  

RAES FILIP  

Plaatsvervangend  
Hoofdvestiging te:      Leuven 
Sector(en) waarin actief:     Klinische & Onderzoek 
Jaren ervaring als psycholoog:    20 

Bijkomende relevante opleidingen 
Postgraduaat Psychotherapie (Gedragstherapie)  
Doctoraat in de Psychologie 
 
Initiatieven die tot doel hebben de kwaliteit van ons beroep te beschermen, draag ik een 
bijzonder warm hart toe. Ik heb er net een eerste termijn opzitten als plaatsvervangend lid 
van de tuchtraad en wil dat engagement graag verderzetten. Zo hoop ik mee voor enige 
continuïteit te kunnen zorgen. Als onderzoeker (hoogleraar KU Leuven) en actief klinisch 
psycholoog (PraxisP KULeuven en privépraktijk) heb ik voeling met zowel de onderzoeks- als 
klinische psychologie. In het verleden was ik lid van de Sociaal-Maatschappelijke Ethische 
Commissie van KULeuven en bestuurslid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie. 
Ik heb me ook steeds waar mogelijk ingespannen voor dossiers als de wettelijke erkenning 
van de klinisch psycholoog. Ik ben vertrouwd met de Psychologencommissie aangezien ik in 
het verleden lid was van de (plenaire zitting) van de commissie en de afgelopen jaren 
verschillende keren als plaatsvervanger en effectief heb gezeteld in de tuchtraad.  

SCHAEPKENS LEON  

Effectief 
Hoofdvestiging te:      Zutendaal 
Sector(en) waarin actief:     Klinische & Arbeid en organisatie 
Jaren ervaring als psycholoog:    26 

Bijkomende relevante opleidingen 
Cognitief-gedragstherapeut  
Schematherapeut  
EMDR-practitioner  
Bestuurskundig-jurist  
Economie  
 
Mijn motivatie is tweeledig. In de eerste plaats vind ik het van belang dat cliënten en 
psychologen bescherming krijgen en recht kunnen halen ingeval van onenigheid. Objectief 
hoor en wederhoor acht ik daarbij van groot belang. Dat brengt mij bij mijn tweede reden 
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om te reflecteren. Met mijn achtergrond als psycholoog en jurist (met ervaring in 
beroepszaken) denk ik een bijdrage te kunnen leveren aan de professionalisering van ons 
werk.  

SCHUDDINCK TANIA 

Effectief & Plaatsvervangend  
Hoofdvestiging te:      Berchem 
Sector(en) waarin actief:     Klinische 
Jaren ervaring als psycholoog:    6 

Bijkomende relevante opleidingen 
Postgraduaat Psychodiagnnostiek - KUL  
PEV psycho-analytische therapie - Ugent  
Certificaat van bemiddeling - Uantwerpen  
GDPR-opleiding - Konnektik  
Staat het beroepsgeheim de samenwerking met andere professionals in de weg - Konnektik 
(uitgesteld wegens Corona) 
 
In 2017-2018 werkte ik vanuit mijn beroepsvereniging mee aan de versie van de deontologie 
die momenteel in de wet is opgenomen. Dat proces heeft mijn interesse in deontologische 
vraagstellingen aangewakkerd. Een tuchtraad zou zich moeten bevinden op het kruispunt 
tussen wet en ethiek. Uitspraken moeten het evenwicht houden tussen de logische deductie 
op basis van de wet en de ethische aspecten van de concrete casus. Het beroepsgeheim ligt 
mij nauw aan het hart en betekent voor mij meer dan een set van verplicht te volgen regels. 
Het maakt een belangrijke basisvoorwaarde uit voor de vertrouwelijkheid die een 
therapeutische relatie kenmerkt. Binnen de vertrouwelijkheid kan een spreken tot stand 
komen. De vrijwaring van het beroepsgeheim in haar relatie tot het gedeeld beroepsgeheim 
alsook de hantering van discretie bij de niet-clinici ervaar ik als een belangrijk spanningsveld 
in ons beroep. Vanuit mijn opleiding in familiale bemiddeling, vind ik het interessant dat 
eerst de weg van de bemiddeling verkend kan worden.  

STANDAERT FRANK  

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

Bijkomende relevante opleidingen 
Postgraduaat in de psychotherapie: experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en 
jeugdpyschotherapie, Universiteit Antwerpen (2009-2013)  
EMDR-basisopleiding deel 1&2, Integrativa (2017)  
Hypnose basisopleiding, VHYP (2019) 
 
Als klinisch psycholoog zou ik als lid van de tuchtraad mee willen werken aan een verdere 
professionalisering van ons beroep. Dit met specifieke aandacht voor het werkdomein van 
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de psychotherapie waarbij een goed functionerende tuchtraad mee kan bijdragen tot de 
veiligheid van zowel cliënt als therapeut in zijn/haar kwetsbare positie.  

THIEREN LINE  

Effectief & Plaatsvervangend  
Hoofdvestiging te:      Zwalm 
Sector(en) waarin actief:     Klinische 
Jaren ervaring als psycholoog:    4 

Bijkomende relevante opleidingen 
Geen informatie 
 
Waarom ik in de tuchtraad wil zetelen? Omdat ik me heel erg bewust ben van het belang 
van de deontologische code – ik zat ooit in een positie waarin ik me niet aan de code mocht 
houden en de gevolgen waren desastreus voor het psychologisch proces van mijn cliënten – 
en ik wil ze graag mee helpen beschermen. Maar ook omdat ik altijd tot in de puntjes 
uitpluis waarom een regel een regel is, wat er aan ten grondslag ligt en hoe hij dus 
geïnterpreteerd en gevolgd dient te worden en hoe niet. 'Perspectief' en 'context' zijn hier 
sleutelwoorden.  

VANDORMAEL JAN  

Effectief 
Hoofdvestiging te:      Hasselt 
Sector(en) waarin actief:     Klinische 
Jaren ervaring als psycholoog:    20+ 

Bijkomende relevante opleidingen 
Licentiaat in de Wijsbegeerte  
Postdoctorale beroepsopleiding Gezondheidszorgpsycholoog 
 
Met meer dan 20 jaar werkervaring in diverse settings (GGZ instellingen, Jeugdzorg, privé 
praktijken en onderwijs) en functies (diagnosticeren, behandelaar, leidinggevende, 
projectmedewerker, docent) in België en Nederland, denk ik als ervaringsdeskundige met 
een flinke dosis gezond juridisch verstand een meerwaarde te zijn voor de tuchtraad.  
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VANNESTE PHILIPPE  

Effectief & Plaatsvervangend  
Hoofdvestiging te:      West-Vlaanderen 
Sector(en) waarin actief:     Klinische 
Jaren ervaring als psycholoog:    41 

Bijkomende relevante opleidingen 
Cognitieve gedragstherapie (UGent)  
Psychoanalytische psychotherapie (KULeuven)  
Groepspsychotherapie (De Viersprong, Nederlangse Vereniging vr Groepspsychotherapie) 
Seksuologie (Federatie CGSO)  
Kwaliteitscoördinator 
 
Tijdens de 40 jaar praktijk als klinisch psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg (CGG) 
had ik herhaaldelijk te maken met deontologische kwesties, vooral in verband met 
volwassen. In het begin van mijn loopbaan werkte ik ook met kinderen en jongeren (o.a. 
CBJ) . Er is steeds een nauw contact gebleven met de beroepsproblemen die collega's, die 
voor deze doelgroep werken, ondervinden. De opleidingen gedragstherapie (Ugent), 
psychoanalytische therapie KULeuven), groepstherapie (De viersprong, NVGT) laten toe 
voeling te houden met verschillende oriëntaties. Tijdens mijn mandaat als 
vakbondsvertegenwoordiger kwamen regelmatig ethische beroepsgerelateerde kwesties 
aan bod. Ik hoop deze ervaringen in de raad dienstbaar te mogen maken.  

VUYLSTEKE BARBARA 

Effectief & Plaatsvervangend  
Hoofdvestiging te:      Kortrijk 
Sector(en) waarin actief:     Klinische 
Jaren ervaring als psycholoog:    20 

Bijkomende relevante opleidingen 
Formation bioéthique médicale 
Formation à la médiation 
Expérience en expertises judiciaires  
Formation en management et conseil qualité  
 
Het lijkt mij verstandig om mijn professionele ervaring te waarderen en te delen ten 
behoeve van mijn collega's. Ik heb een zekere mate van ervaring, zowel op ethisch als op 
juridisch en klinisch gebied. De deskundigenrapporten die ik dagelijks uitvoer, stellen mij in 
staat om veel van de klachten, die door patiënten worden ingediend, met name over deze 
onderwerpen, op te helderen. Op eenzelfde manier heb ik in de 6 jaar dat ik lid ben van de 
tuchtraad een aantal situaties en ethische regels kunnen integreren die nodig zijn voor een 
correcte afweging van belangrijke beslissingen voor professionals die het voorwerp zijn van 
klachten.   
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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 de Tuchtraad en 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.  
 
 


