
 

 PastFace is een stukje software dat gebruikt 
kan worden voor verschillende doeleinden, 
bijvoorbeeld in zorginstellingen. De kosten van 
PastFace kunnen deels vergoed worden door 
de zorgverzekering. In de zorginstelling kan 
PastFace worden gebruikt om mensen met 
dementie te helpen zolang er nog geen 
definitieve oplossing is voor genezing. 
Familieleden kunnen zich voordoen als een 
jongere versie van zichzelf die hun 
dementerende oma of opa nog wel kan 
herkennen. Er is wetenschappelijk onderzoek 
gedaan naar dementie en daar is uit gebleken 
dat oude herinneringen het langst bewaard 
blijven, dit wordt ook wel het 'last in, first out' 
principe genoemd, waarbij PastFace dus goed 
van pas kan komen. 
 

In onze huidige maatschappij is dementie een 
groot groeiend probleem. Ook zijn er op dit 
moment nog geen wetenschappelijke 
oplossingen voor dementie. Zelf hebben wij 
meegemaakt wat voor impact dementie kan 
hebben op het leven van je familie. Daarom 
zijn wij met het idee achter PastFace gekomen. 
Wij denken dat wij hier met PastFace een 
verschil kunnen maken. 
 

Relive Old Memories 

DeepFaken heeft op dit moment een 
negatieve reputatie, maar wij realiseerden ons 
dat deze technologie ook gebruikt kan worden 
om mensen te helpen. PastFace werkt door 
middel van een live videogesprek, waarin we 
een jeugdig bekend gezicht geDeepFaked 
kunnen afbeelden over het gezicht van een 
ander persoon. Dit gezicht kunnen we halen 
uit jeugdfoto's waar mensen instaan die nog 
herkend worden door de dementerende 
persoon, met het doel effectief te 
communiceren en herinneringen op te laten 
halen. Hierdoor wordt het mogelijk een 
normaal gesprek te voeren met de persoon in 
kwestie, wat zijn of haar levenskwaliteit kan 
verbeteren. 
 

Hoe werkt het? 

Wij hebben zelf ondervonden dat 
dementerende mensen erg lastig kunnen 
omgaan met veranderingen in hun omgeving, 
toen mijn grootmoeder met alzheimer naar het 
verzorgingstehuis verhuisde leverde dat erg 
veel stress op voor haar en de familie. Zij 
moest toen wennen aan een compleet nieuwe 
omgeving, wat erg lastig ging. Dit kan ook nog 
verder gaan, vanaf een bepaald moment 
begon mijn oma mij zelfs bij een andere naam 
te noemen, omdat ik erg lijk op een neef van 
haar. Dit maakt een gesprek voeren erg lastig. 
PastFace kan deze situatie een stuk prettiger 
maken. PastFace zou mij hier namelijk kunnen 
laten lijken op een jongere versie van mezelf, 
die ze nog wel herkent. Dit zou een gesprek 
soepeler kunnen laten verlopen, waardoor 
zowel ik, als mijn oma ons beter op ons gemak 
voelen. 
 

Wat is PastFace? Persoonlijke ervaringen 


