
Wie ben ik
 
Mijn naam is Sanne Stolze. Ik ben Kynologisch 
Instructeur en heb mijn opleiding gevolgd aan de 
Martin Gaus Academie. Daarnaast heb ik diverse 
cursussen, workshops en lezingen gevolgd om up-
to-date te blijven in de snel veranderende honden-
wereld. Naast de bezoekprojecten geef ik les bij 
twee hondenscholen.

Mijn enthousiasme voor bezoekhondenprojecten 
is ontstaan toen ik met de hondenschool meeging 
naar een een aaiproject voor demente bejaarden 
in een verzorgingshuis. Toen ik zag en voelde wat 
voor een prachtige interactie er groeide tussen 
bewoners en honden ben ik me hier verder in 
gaan verdiepen en me gaan oriënteren naar de 
diverse mogelijkheden op dit gebied. Dit heeft mij 
doen besluiten om Dogs Related op te starten en 
mijn aandeel te gaan leveren aan deze prachtige 
projecten voor honden in de zorg. Die met zo 
weinig, zoveel kunnen geven aan mensen die het 
nodig hebben en er voor open staan.

Ook geef ik individuele hondentraining aan mensen 
die het niet leuk vinden om in een groep les te 
nemen en toch een gehoorzame hond willen of een 
gericht probleem hebben met hun hond waarbij ze 
hulp nodig hebben. Graag verwijs ik u hiervoor naar 
mijn website dogsrelated.nl. 

Gegevens

E: dogsrelated@gmail.com
T: 06 - 36 26 09 70
W: www.dogsrelated.nl
KvK: 61149357
IBAN: NL43 RABO 0340 3416 29

Kosten

De kosten bespreek ik graag in een 
persoonlijk gesprek. Een en ander is 
afhankelijk van het aantal honden en 
begeleiders waarmee gewerkt wordt.



Bezoekhonden in de zorg

In navolging uit o.a. Amerika en Australië 
worden honden steeds meer ingezet in de zorg. 
Bezoekhonden kunnen een waardevolle bijdrage 
leveren aan het welzijn van mensen.

De honden bevorderen sociale contacten met 
andere mensen, verminderen stress, leiden 
mensen tijdelijk af van pijn en bevorderen het 
genezingsproces. Honden “lezen” vooral de non-
verbale communicatie van de mens waardoor zij 
de gemoedstoestand heel goed aanvoelen en 
daarop reageren. Ook geven de honden een groter 
gevoel van eigenwaarde en bevorderen zij het 
zelfvertrouwen. Maar het mooiste van alles is dat 
honden onvoorwaardelijke vriendschap geven en 
mensen laten lachen, wat samen bijdraagt aan een 
groter geluksgevoel.

Dogs Related training & bezoekhonden komt op 
“visite” bij zorginstellingen, zoals bejaarden- en 
verzorgingstehuizen en revalidatiecentra. 

Therapie

Wij kunnen ook hulp bieden aan kinderen die last 
hebben van faalangst, geringe weerbaarheid en 
verwerkingsproblemen.

De honden

De honden waarmee wordt gewerkt hebben de 
benodigde gehoorzaamheids- en socialisatie-
cursussen gevolgd en zijn zeer zorgvuldig 
uitgezocht en getraind. De honden worden regel-
matig door een dierenarts gecontroleerd. Zij zullen 
altijd schoon en geborsteld op bezoek komen.

Dogs Related

De mensen kunnen met de bezoekhonden praten, 
aaien, knuffelen of alleen maar samen zijn. Mensen 
kunnen ook samen met de hond(en) activiteiten 
ondernemen zoals een wandeling maken of samen 
met de hond een spelletje doen. Uiteraard zal 
hierbij altijd een begeleider van de hond en een 
verzorger van de zorginstelling aanwezig zijn. Ook 
is het mogelijk dat klassikaal een aantal thema’s 
met honden behandeld worden. Bijvoorbeeld hoe 
honden leren en naar aanleiding daarvan kunnen 
mensen, kleine oefeningen met de honden doen. 
Vooral jongere mensen vinden dit erg leuk en geeft 
hun meer zelfvertrouwen en eigenwaarde. 

Het programma stem ik af op de vraag van de 
klant. Voorafgaand aan een bezoek kom ik graag 
de mogelijkheden bespreken zodat optimale 
interactie tussen de mensen en de honden kan 
plaatsvinden. Het is de bedoeling om zoveel 
mogelijk maatwerk te leveren. De bezoeken kunnen 
plaatsvinden voor één persoon, maar ook voor een 
groep mensen. De tijdsduur is in principe een uur, 
maar is afhankelijk van de inzet die de honden in 
dat uur kunnen geven. 


