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TXZorg – Onderwijs voor de zorg
TXZorg biedt trainingen en scholingen voor de zorg. De aanpak is altijd fris en modern. Maar we zetten daar wel veel ervaring als
zorgprofessional, docent en wetenschapper bij in! We geloven in het verbinden van kennis. Kennis vanuit de wetenschap, de
klinische expertise van de zorgprofessional maar ook de wensen en voorkeuren van cliënten.

Methodisch werken

Implementeren

Moderne zorg vraagt een efficiënte aanpak. Daar is
iedereen mee gebaat. Goed methodisch werken vraagt om
inzicht en heldere structuren. TXZorg biedt trainingen die
gericht zijn op bijvoorbeeld probleem formuleren, doelen
stellen, doelgericht observeren en objectief rapporteren.
Of het nu gaat om het implementeren van nieuwe kennis
of het opfrissen; steeds op maat en met minimaal verzuim.

Nog steeds een actuele vraag; hoe kan kennis snel en goed
worden toegepast in de praktijk? Om die vraag te
beantwoorden bieden we training maar ook adviezen. Wij
maken graag gebruik van het model 'complex change'.
Gebruikt uw instelling een specifiek implementatiemodel?
Wij kijken graag hoe we zaken (nog) scherper kunnen
neerzetten.

Omgaan met psychiatrie
Hebben uw medewerkers te maken met mensen die
bijzonder en onvoorspelbaar gedrag vertonen dat
voorkomt uit psychiatrische problemen? Dan kan de
samenwerking worden uitgedaagd door bijvoorbeeld
tegenoverdracht, angst en moeizame samenwerking.
TXZorg gaat met uw medewerkers op zoek naar de beste
manier om hier mee om te gaan. Dan kan door
bijvoorbeeld een basiscursus psychiatrie maar ook door
supervisie of een combinatie daarvan.

Praktijkgericht onderzoek
TXZorg heeft een grote expertise op het gebied van
onderzoek doen. We kunnen dan ook een ruime service
bieden. Bijvoorbeeld met het opstellen van een
onderzoeksplan, het begeleiden van een onderzoekstraject
of het publiceren van onderzoeksresultaten. Informeer
vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Bieden wij niet wat u zoekt? TXZorg heeft een ruim netwerk van collega trainers en aanbieders van scholingen. Wij brengen u
graag in contact met hen! Neem gerust vrijblijvend contact op of bezoek de website.

