Stolp Gedragsadvies
voor hond en baas

Stolp
Gedragsadvies
Als kynologisch
gedragstherapeut en

instructeur help ik hond en baas om
prettig en probleemloos samen te leven. Ik
help je om zelf het gedrag van je hond aan
te pakken. Meer weten? Neem contact op!

voor hond en baas

Marij Stolp

www.stolpgedragsadvies.nl
www.facebook.com/stolpga

Zou het niet fijn zijn als je
hond niet uitvalt naar andere
honden? Wil je hem over zijn
angst voor onweer heenhelpen of met een gerust hart
even alleen kunnen laten?
Met gedragstherapie pakken
we dat gedrag aan. Op naar
een brave hond!

info@stolpgedragsadvies.nl
06 - 50465821

gedragstherapie

hoe pak ik
dit gedrag het
beste aan...?

privé-training
Wil je het gedrag van je hond wat bijschaven? Heb je extra hulp nodig bij
die ene lastige oefening? Loop je ergens tegenaan bij de dagelijkse
wandelingen? Of wil je op een creatieve manier samenwerken met je
hond? Dan zetten we in een privétraining samen de puntjes op de i!

Marij Stolp
Naast gedragstherapeut ben ik ook
afgestudeerd als gedragsbioloog en
geef ik les op een hondenschool. Zelf
heb ik een kruising herder waarmee ik al
diverse cursussen heb gevolgd. Met een
gezonde dosis humor geef ik jullie op
een heldere manier het vertrouwen en
het plezier in de hond terug.

Hulp bij...?

Mijn aanpak

Gelukkig zijn de meeste honden
fijne huisdieren, maar soms is er
een klein (of iets groter)
probleem in het gedrag van de
hond. Zomaar een greep uit de
problemen die kunnen spelen bij
honden: agressieproblemen, niet
alleen thuis kunnen zijn, angst,
trekken aan de lijn, blaffen of
onzindelijkheid.

In een thuisconsult van twee uur
bekijken we het gedrag, achterhalen we de oorzaak en zetten we
een training op waarmee je zelf
aan de slag kan. Via e-mail krijg
je een verslag van het consult
toegestuurd. Dit kan je op een
rustig moment nog eens nalezen.
Ook plannen we op korte
termijn een training in, waarbij we
de therapie finetunen en eventueel aanpassen aan de hand
van de gemaakte vorderingen.

Het gedrag van de hond wordt
vaak verkeerd ingeschat,
waardoor problemen kunnen
ontstaan. Door inzicht te geven
in het gedrag van de hond help
ik deze miscommunicatie uit de
wereld.

“We kregen een uitgebreid
advies, een luisterend oor en
heel veel begrip. Het heeft ons
geweldig geholpen.”
– Felice (klant)

We kunnen ook een (extra)
privétraining plannen. Hierbij gaan
we in een uur praktisch aan de
slag met de training of kleinere
problemen. Hulp op maat dus!

Ook voor workshops, themawandelingen, aanschafadvies of lezingen kan je bij
me terecht. En ik doe nog veel
meer! Neem voor kennismaking of advies op maat
contact met me op.

