
'Deepfake' is een computertechniek om nepvideo's te maken. Door software kan je

iemand iets laten zeggen of doen wat hij nooit gezegd of gedaan heeft.

Ze kunnen een foto van je gezicht op andere foto's of zelfs in video's plakken. De

software wordt alsmaar beter, waardoor het alsmaar moeilijker is om te zien dat

zo'n video niet echt is.

Deepfake wordt vaak gebruikt om fake news te verspreiden, bijvoorbeeld door

politici dingen te laten zeggen die ze nooit gezegd hebben.

Deepfake wordt ook gebruikt voor:

De naam komt van 'deep learning' (zelflerend systeem via artificiële intelligentie) +

fake news.

Hoe herken ik een deepfake?

1. Speel de video vertraagd af

Beweegt de persoon onnatuurlijk? Knippert die niet met de ogen? Kloppen de

mondbewegingen niet met wat er gezegd wordt? Dat zie je makkelijker als de video

trager speelt.

2. Check of je het filmpje ook ergens anders vindt

Als het écht nieuws is, zullen andere, betrouwbare nieuwsmedia de beelden ook

delen.

Is dat niet zo? En heb je bovendien nog nooit gehoord van de bron? Wees dan op je

hoede.

Dit filmpje legt 'deepfake' uit met enkele voorbeelden:
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Chat met Awel

Ma, di, do, vr: 17-22u. Wo, za: 16-
22u. Je kan even in de wachtrij
terechtkomen.

Door Mediawijs 11-24 jaar

WAT IS 'DEEPFAKE'?

Face Swap in Snapchat•

App Deep Nostalgia, waarmee je oude familiefoto's tot leven kan brengen•

PRAAT EROVER

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

Mail met JAC

Je krijgt een antwoord binnen de
2 werkdagen

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-vr:
16-22u. Wo&za: 14-22u. Het kan
zijn dat je even in de wachtrij
terecht komt.

Ga langs bij JAC

Zoek een JAC in je buurt. Een
JAC-hulpverlener luistert graag
naar je verhaal.

https://admin.watwat.be/fake-news/waarom-fake-news-gevaarlijk
https://awel.be/babbel#chat
https://www.instagram.com/p/CME4-nknth6
https://awel.be/forum
https://www.jac.be/mail
tel:102
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/

