
De virtuele realiteit van de toekomst 

Oculus Quest 3 

De Oculus Quest 2 is een virtual reality bril die kan werken zonder het gebruik van een computer en 

waarbij geen externe sensoren nodig zijn. Hij is ook relatief betaalbaar. Dit maakt deze VR bril heel 

toegankelijk. Andere grote bedrijven zoals Microsoft en Valve investeren hier ook in. 

 

Ons idee is het om een verbeterde versie van deze VR bril te ontwikkelen die doormiddel van 

gezichtsscan technologie van Animaze jouw gezicht op een digitaal karakter kan zetten. Dit kan een 

Deep Fake zijn van jouw eigen gezicht of die van anderen. Deze bril geeft een nieuwe dimensie aan 

digitaal vergaderen en kan de ervaring van VR games verbeteren. Ons doel is het om de digitale realiteit 

zo dicht mogelijk bij de werkelijke realiteit te brengen doormiddel van perfecte gezichtsuitdrukkingen. 

Technologische uitdagingen 

Ons plan is om samen te werken met de makers van het 

programma Animaze. Met dit programma kan je met normale 

camera’s gezichtsuitdrukkingen te projecteren op digitale 

karakters. Animaze heeft ook al de technologie om jouw 

gezicht te projecteren op 3D digitale karakters. Dit kan dus ook 

een digitale scan zijn van je eigen gezicht. De mogelijkheid is 

er om camera’s te verwerken in de VR bril die het gezicht 

scannen. Deep Fake technologie kunnen deze 

gezichtsuitdrukkingen omzetten tot informatie. Deze 

informatie kan worden omgezet om je eigen 

gezichtsuitdrukking te projecteren op digital karakter. 

 

Nieuwe mogelijkheden 
De nieuwe techniek zal een gloednieuwe wereld openen voor communicatie tussen mensen. VR maakt 

het mogelijk om met mensen te kunnen communiceren waarbij je gebruikmaakt van fictionele figuren. 

Met de vernieuwde VR bril zal je met je eigen gezicht met mensen in de virtuele wereld kunnen praten, 

waardoor er op een nieuwe manier gecommuniceerd kan worden met mensen. Hierbij het makkelijker 

is om non-verbale communicatie zoals gezichtsuitdrukkingen en gebaren te uitten doormiddel van 

bewegingsgevoelige controllers. Ook is deze nieuwe manier van communiceren geschikt voor scholen 

in deze corona tijd waarbij op een leukere en praktische manier les kan worden gegeven, wanneer je 

thuis bent door bijvoorbeeld corona of een andere ziekte heb je met de nieuwe VR toch het gevoel dat 

je in de klas zit en actief mee kan doen tijdens de lessen. Door de vernieuwde VR bril zullen de lessen 

op school en ook belangrijke vergaderingen op een professionelere manier gaan. Het kan ook worden 

gebruikt voor het trainen van militairen of personeel. 

VR voegt extra immersie toe aan de digitale realiteit. Op het gebied van VR zijn nog vele ontwikkelingen 

mogelijk. Grote bedrijven in de hele wereld zijn er al mee bezig. Het is belangrijk en aantrekkelijk om 

hierin te investeren. Bedrijven zoals Microsoft, Facebook en zelfs het Amerikaanse leger zien potentie 

in deze technologie doordat je de digitale versie van je lichaam over de hele wereld kan verplaatsen. 


