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Sprekers

▶ Tycho Schaaf

▶ Beleggingsspecialist bij LYNX 

▶ Tim van der Vliet

▶ Professioneel beurshandelaar 



Algemeen

▶ Uw vragen kunt u direct in de chat 

stellen

▶ Waar mogelijk/relevant probeer ik deze 

direct te behandelen, anders ontvangt 

u na afloop per e-mail een antwoord.

▶ De Masterclass is achteraf online terug 

te zien in het archief.



Programma

▶ Denkfouten, we hebben er allemaal last van…

▶ Wat zijn nou jouw valkuilen?

▶ Strategie: zorg voor rust in je hoofd!

▶ Tip van de dag: Biohack



Cognitive Bias

▶ Cognitive Bias staat voor een 

irrationele, foutieve 

gedachtegang

▶ Oftewel: een denkfout





Cognitive Bias – Wat is een denkfout

▶ Een denkfout is een gedragsafwijking in de beoordeling, waarbij 

conclusies over situaties op een onlogische manier worden getrokken.

▶ Denkfouten kunnen leiden tot irrationaliteit. 

▶ Oorzaak van denkfouten zit in de menselijke verwerkingsprocessen die 

juist geëvolueerd zijn om snel beslissingen te nemen.



Waarom is dit belangrijk? Na vanavond…

“We still have the risk of falling victim to cognitive biases. 

But if you can understand them, you can come to address

them. You develop a radar for when you’re prone to make 

bad, emotional calls.”





Hoeveel kost de bal?





Belangrijkste valkuilen van een handelaar met 

bijbehorend alarmsignaal

▶ Prospect Theory

▶ Herding Behavior (FOMO)

▶ Confirmation Bias

▶ Overconfidence Bias

▶ Gamblers Fallacy

▶ Anchoring bias



Prospect Theory

▶Winsten en verliezen worden anders ervaren. 

▶Wees je bewust van de volgende gedachten: twee alarm signalen:

▶ Ik kan alles. Als ik dit iedere dag verdien ben ik no time miljonair!

▶ Ik kan ook niets. Had ik die trade maar niet gedaan. 

▶Oplossing: Beide is niet waar. Vertrouw data en blijf ademen. 



Herding behaviour en FOMO

▶ De kudde zit er meestal naast. 

▶ Alarmsignaal: Ja, maar als iedereen dit doet dan MOET het wel goed 

zijn. 

▶Oplossing: Niet waar. Vertrouw jezelf en de kudde zit er meestal naast 

zal een professionele handelaar zeggen. 



FOMO

▶ Wat is het risico als je handelt o.b.v. FOMO?

▶ Onvoorbereid instappen (bijv. geen kennis van opties)

▶ Handelen volgens iemand anders zijn of haar strategie die je niet echt begrijpt

▶ Alarmsignaal: ik ga nu all in want ik heb er genoeg van!

▶ Oplossing: neem eerst een hele kleine positie in. Je FOMO is weg. Daarna 

ga je rustig nadenken of dit wel klopt. 



Confirmation bias

▶ Zoeken naar info die je strategie/gedachtengang bevestigt. 

▶ Alarmsignaal: Te overtuigd zijn

▶Oplossing: ga op zoek naar info die je ongelijk bevestigt. Als je 

strategie overeind blijft, ben je goed bezig. 



Overconfidence bias

▶ Korte termijn onthouden we onze verliezen. Lange termijn onze winsten. 

Hoogmoed komt voor de val. 

▶ Alarmsignaal: ik ben de koning (of iets in die trant). 

▶Oplossing: vertrouw niet je gedachten maar data. 



Gamblers fallacy

▶ Na 10x rood moet het (toch wel) een keer zwart worden?

▶ Alarmsignaal: het kan toch niet … (verder omlaag/omhoog). 

▶Gevaar: all-in gaan

▶Oplossing: langzaam op en afbouwen.

▶ Tip: als je winst staat uitbreiden en verlies afbouwen. Bij 

twijfel 50% hakken of winst nemen. 



Anchoring bias

▶ Je vasthouden aan een bepaald verleden. 

▶ Alarmsignaal: AKZ kan niet verder omhoog want dat hebben we de 

laatste 2 jaar niet gezien. 

▶ Oplossing: bepaal je max verlies op basis van het slechtste verleden 

dat je kunt vinden. Dat is je maximale verlies en op basis daarvan 

bepaal je je size. 



Hoe zorg je voor rust in je hoofd?

▶ Heb een strategie!

▶ Verzamel data

▶ 80/20 denken

▶ Productkennis



Productkennis

A) Hoe werkt het? Technische kant van bijv. opties 

B) Begrijp ik de risico’s echt?

C) Wat zijn de kosten? 

▶ Impliciet

▶ Expliciet



Wat gebeurt er met de valkuilen wanneer je een 

strategie hebt?

▶ Prospect Theory

▶ Herding Behavior (FOMO)

▶ Confirmation Bias

▶ Overconfidence Bias

▶ Gamblers Fallacy

▶ Anchoring bias





Biohack: rust door ademen

▶ Ademen

▶ Extreme stress in 1 minuut weg (ok minder)

▶ Erger dan een ijsbad kan het niet worden!


