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Samengesteld door 

JE SPRAAK

In de digitale wereld kan de beweging van 
je mond veranderd worden, het geluid van 
je stem nagebootst en de inhoud van je 
spraak verfraaid. Je mond is als een leeg 
canvas dat gebruikt kan worden om letterlijk 
alles te zeggen. Is er iets waarvan je niet 
zou willen dat mensen denken dat jij het 
heb gezegd? Of dat je zou willen zeggen, 
maar niet kan? Deep-faketechnologie kan 
dat allemaal veranderen. 

Begin 2020 creëerde een lokale politicus in India een deep-fa-
kevideo van zichzelf, die via WhatsApp wijd werd verspreid. 
Hierdoor leek het alsof hij een taal sprak die hij in feite niet 
beheerste. 

JE GEZICHT

Grappige videofilters op sociale media kunnen nu al 
je gezicht wisselen met dat van een schattig dier of je 
favoriete filmster. Of ze kunnen je gezicht verplaatsen 
naar verschillende scenario's.

Tegenwoordig plaatst meer dan 95% van dit soort deepfakes de gezichten 
van mensen in onaangename en aanstootgevende posities op het lichaam van 
andere mensen. Ga maar na naar welke realistische scènes je niet verplaatst 
zou willen worden; zoals bijvoorbeeld feesten, protesten, of zelfs rellen waar 
je helemaal niet bij was. 

JE LICHAAM

Deep-fakevideo’s kunnen je lichaam op verschillende 
manieren laten bewegen. Je armen, benen of je hele 
lichaam kan dingen doen die het normaal niet kan. 
Deze technologie kan leuk zijn, maar het kan ook 
gebruikt worden door anderen om jouw lichaam 
dingen te laten doen die jij nooit heb gedaan.

Recent onderzoek van de Berkeley Universiteit in Californië laat zien 
hoe deep-learningalgoritmes de bewegingen van een professionele 
danser kunnen overbrengen naar de lichamen van amateurdansers. 
Dezelfde technologie wordt door sommige reclamebedrijven gebruikt om 
reclames te produceren die voor verschillende gebruikers gepersonaliseerd 
zijn met lichaamstypes- en bewegingen die zijn afgestemd op hun 
online voorkeuren.

JE GEHEUGEN

Er lijken geen grenzen te zijn aan hoe je jezelf kunt 
presenteren. In feite hoef je zelf helemaal niet te zijn. 
Weet je altijd zeker dat de persoon in een video die 
je bekijkt echt is?

Het project „thispersondoesnotexist.com” laat zien hoe makkelijk het is om 
realistische nepportretten van mensen te creëren. Wat gebeurt er als er 
video’s verschijnen van mensen die deelnemen aan politieke gebeurtenis-
sen die nooit hebben plaatsgevonden?

JE HIERNAMAALS

Zul je in de toekomst gewend raken aan het maken 
van digitale versies van jezelf uit verschillende perio-
den van je leven? En dat met hetzelfde gemak waar-
mee je tegenwoordig je DNA voor genealogisch 
onderzoek uploadt, of een realistische 3D-print 
maakt? Zul je jezelf voor eeuwig digitaal beschikbaar 
kunnen maken?

In de filmindustrie wordt het gebruik van digitaal verbeterde mensen – zoals 
het gebruik van een digitale Carrie Fisher in Rogue One: A Star Wars Story 
(2016) – wellicht de norm. Denk aan hologrammen die gebruikt worden voor 
nieuwe „live”-optredens van overleden artiesten. Hoe zou jouw toekomstige 
hiernamaalsvideo eruitzien?

Hoe zal deep-fakevideotechnologie “jouw” 
leven veranderen? En hoe zal het de manier 

waarop je anderen ziet veranderen?

Zal je ooit nog video’s vertrouwen?

DEEP FUTURE

Geautomatiseerde handelingen, zoals auto-fill, 
helpen ons nu al om snelle antwoorden te sturen, of 
formulieren in te vullen zonder na te hoeven denken 
over wat te doen of te zeggen. Maar hoe verandert 
dit hoe we ons tegenover anderen gedragen?

Gmail’s Smart Compose kan praktisch alles namens jou schrijven en kan jouw 
persoonlijke schrijfstijl imiteren: het kan emails voor je afmaken, collega's of 
familieleden beantwoorden en zelfs voor je flirten.

JE PERSOONLIJKHEID


