
Portfolio Gezondheidszorgprofessional 

 

Identificatiegegevens 

Naam: Roelens 

Voornaam: Jens 

Talenkennis: NL, ENG 

 

Professionele contactgegevens 

Titel: Klinisch psycholoog, criminoloog, hypnotherapeut 

Emailadres: jens@de-piramide.be 

Telefoonnummer: 0456/ 26 52 10  

Locatie en aard van zorgverlening: 

- Dorp 38, 2861, OLV Waver, groepspraktijk De Piramide, zelfstandig klinisch 

psycholoog – 2020… 

- Veemarkt 50, 2800, Mechelen: groepspraktijk De Piramide, zelfstandig klinisch 

psycholoog – 2020… 

Andere beroepsactiviteiten: 

Hendrik Consciencestraat 16, 1800, Vilvoorde: Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 

Ahasverus, klinisch psycholoog – 2020…  

 

Documenten en informatie behaalde kennis en ervaring 

Visum: 307272 

erkenning: 951126783 

Diploma’s:  

- Master in de klinische psychologie 

- Master in de criminologische wetenschappen 

Vormingen en certificaten:  

- Certificaat tot erkend hypnotherapeut 

- Deelnemersattest: E-Learning Suïcidepreventie, VLESP 

- Training Toekomstgerichte Training, VLESP 



- Training Train de Trainer, Herstelacademie 

- Vorming depressiehulp online 

- Vorming motivationele gespreksvoering 

- Continue vorming CGG Ahasverus (jong)volwassenen 

- Vorming omgaan crisis suïcide, 1813 

- Studie, onderzoek, literatuur: Cognitieve gedragstherapie, Schematherapie, ACT, 

Hypnotherapie, gezinstherapie,… 

Lopende intervisies/supervisies: 

- Maandelijkse intervisiemomenten groepspraktijk 

- Wekelijkse vergadermomenten/intervisiemomenten CGG Ahasverus 

Expertise en ervaring (leeftijdsgroepen/problematieken): 

Leeftijd: (Jong)volwassenen 

Expertise:  

- Therapie: depressieve klachten, suïcideklachten, persoonlijkheidsproblematieken, 

ontwikkelingsstoornissen, zelfbeeld,… 

- Ervaringen therapievormen: Cognitief gedragstherapeutische interventies, 

Hypnotherapeutische interventies 

- Diagnostiek: ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS), 

persoonlijkheidsproblematieken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nodige documentatie ZIE BIJLAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verklaring op erewoord betreffende de expertise 

Ik ondergetekende Jens Roelens verklaar hierbij: 

• Te beschikken over professionele klinische ervaring als Klinisch psycholoog, 

hypnotherapeut (beroep), 

• Expertise te hebben opgebouwd inzake, ofwel: zie boven 

• Een doelpubliek: zie boven 

o Een specifieke problematiek binnen de geestelijke gezondheidszorg 

Zie boven 

o Een methode/techniek voor gesprekken, behandelingen, enz. 

Zie boven 

• Die expertise te hebben aangetoond via bewijstukken opgenomen in de portfolio. 

• Dat elke verklaring die niet kan worden aangetoond via een diploma of 

opleidingsattest echt is. 

• Dat er momenteel geen tuchtprocedure lopende is ten aanzien van zijn/haar opdracht 

als klinisch psycholoog. 

Ik verklaar dat deze verklaring echt en eensluidend is. 

Datum: Handtekening: 

......................................... ........................................ 
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