
De methode Ik Stop Ermee
Stichting Ik Stop Ermee helpt u van het roken af zonder hulpmiddelen, 
trucjes, enge plaatjes of gewichtstoename. Het is een intensieve en 
interessante bijeenkomst (met rookpauzes) waarbij u stap voor stap 
bewust wordt van uw verslaving. Met deze kennis en inzichten zal 
stoppen met roken verrassend eenvoudig blijken. 

De methode is uniek. Het geheim van de cursus is dat alle raadsels rondom 
het roken worden ontrafeld. Daarna is stoppen zo logisch, het is bijna leuk. 
Van A tot Z vertelt de cursus hoe de sigaret op uw emotie werkt, wat deze 
nog meer met u doet en hoe u valkuilen omzeilt. Wij gebruiken informatie uit 
de tabaksindustrie: o.a. hoe u bewust verslaafd wordt gehouden. 
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IK STOP ERMEE 
na één cursus van 4 uur nooit meer zin in een sigaret

 

Slagings-
percentage 
Corporate cursus: 
slagingspercentage 
tussen de 50 en 70 
procent.  

Leugen van de 
sigaret 
Ontmasker zelf de 
sigaret als 
leugenaar en 
bedrieger.  

Nazorg 
Cursisten krijgen 
een telefoonummer 
voor nazorg op 
moeilijke 
momenten

WAAROM ROOK IK? 
gezamenlijk kijken naar 
de reden om te roken 

om inzichten te krijgen

1
WAT DOET EEN 

SIGARET?  
de invloed van nicotine 
en overige additieven
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STAP VOOR STAP 

recept voor een rookvrij 
leven: per dag, week, 
maand en valkuilen 

vermijden 
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Impressie cursus Ik Stop Ermee



Ervaring
De trainers van Ik Stop Ermee zijn allemaal ex-
rokers. Zij weten als geen ander wat het is om 
verslaafd te zijn aan nicotine en kennen ook de 
bijkomende gevolgen van het roken. De trainer 
deelt graag zijn ervaringen met u en geeft 
praktische tips.  

Bijvoorbeeld emoties die veroorzaakt worden door 
de sigaret. Vooral de angst (om te stoppen) is een 
uitdagend verhaal, als gevolg van chemische 
stoffen in de sigaret. U krijgt alle inzichten die 
nodig zijn om het nicotinemonstertje zelf te 
kunnen verslaan en om een ontspannen niet-roker te worden… en te blijven.

Afrekenen met de verslaving
De training duurt ruim vier uur en is een bewustwordings-cursus. Als deelnemer leert u anders te 
kijken naar de sigaret en naar uw rookgedrag. Waarom rookt u? Waarom is stoppen zo moeilijk? Op 
deze vragen krijgt u glashelder antwoord. De cursus is een power-workshop waarbij in één sessie 
wordt afgerekend met de verslaving. Een intensieve bijeenkomst en uiteindelijk ontmaskert u zelf de 
sigaret als leugenaar en… wilt u niet eens meer roken aan het eind van de training. 

Ook biedt de methode van Ik Stop Ermee inzicht in wat u als gestopte roker te wachten staat. De 
eerste paar dagen, weken en zelfs maanden. Het is fijn om precies te weten waar u aan toe bent. 
Een handleiding te hebben, hoe te reageren op bijvoorbeeld ontwenningsverschijnselen of rokende 
vrienden. U krijgt een noodnummer om te bellen als u in de toekomst in de verleiding zou komen 
weer te gaan roken. Zo helpt Ik Stop Ermee u ook na de cursus om op koers te blijven. 

Neem de regie weer in handen en meld u aan of vraag ons meer informatie over deze methode. 

 
AANMELDEN: 

 
meld u aan via info@ikstopermee.nl   
o.v.v. bedrijfsnaam en datum cursus. 
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IK STOP ERMEE

MEER GELUK, MEER ENERGIE, MEER RUST
Veel rokers stellen de keuze om te stoppen steeds uit: eerst vakantie, 
na de verhuizing, na de reorganisatie, na de feestdagen, na mijn 
verjaardag…  

En daarmee schuift de roker met name de kans op een prettiger leven 
voor zich uit. Da’s zonde. Want aantoonbaar is het leven van een niet-
roker altijd, prettiger, gelukkiger en relaxter dan dat van de roker.   

De onzekerheid over stoppen is eveneens door de sigaret 
geïnjecteerd in het brein van rokers. Stoppen is veel minder eng dan 
wordt aangenomen. Wij helpen u graag van A tot Z. 

Pak nu uw kans om voorgoed af te rekenen met het nicotinemonster 
dat -ook u- de hele dag in zijn wurggreep houdt. Zet nu de stap naar een (rook) vrij leven! 

Hugo Hairwassers, directeur / trainer  Ik Stop Ermee

mailto:info@ikstopermee.nl

