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Volledige TransparanTie 
nieuwe norm
PressCom 10/11/2025, 08:24
Het aantal mensen dat uitsluitend gebruik 
maakt van beeldmateriaal als nieuwsbron is 
drastisch gestegen. Zeventig procent van de 
nieuwsvolgers - vergeleken met vijftig procent 
vorig jaar - leest vrijwel nooit nieuwsberichten, 
maar bekijkt nieuwsvideo’s. De toepassing 
van waarheidsdetectiesoftware 
verklaart deze imposante 
stijging.
 Via NewTube, 
MobileNewsFlash en
VisionPress is 
beeldnieuws elke 
minuut van de dag 
letterlijk binnen ieders 
handbereik via de 
Personal Videocom. 
Via een zogenaamde
‘Livetrue-scan’ stuurt 
de camera een 
authenticiteitskenmerk 
mee met het beeldsignaal 
waardoor de kijker direct 
ziet of een geïnterviewde 
daadwerkelijk meent wat 
hij zegt. Er bestaat geen 
mediatraining die politici 
kunnen volgen om de Livetrue-
scan te omzeilen. De software is 
gebaseerd op het biologische principe dat het 
lichaam nooit liegt.
 Eurocommissaris Mark Rutte meldt ons 
via Visitter: ‘Ik verlang nog wel eens naar de 
tijd toen ik net premier was. Toen kon ik goed 
met lastige vragen uit de voeten door de feiten 
rooskleuriger voor te spiegelen met een grote 
glimlach. Daar kom ik nu echt niet meer mee 
weg. Het valt niet mee om honderd procent 
eerlijk te zijn in de politiek, maar het lukt 
me nu toch aardig, al zeg ik het zelf.’ Dat 
Rutte deze woorden echt meent, ziet u op de 
PressCom V-site.
Kijk verder: http://www.pressCom.com/
nl//V/2025-11-10_Transparantie_is _norm

diT BeriChT is auTomaTisCh VerTaald
PressCom 10/11/25,  07:01
Meer dan vijftig procent van de persberichten die PressCom aan de nationale 
media verstuurt, wordt door een zogenoemde Automated Press Release 
Translator (APRT) van het Engels in een vreemde taal omgezet. Gezien het 
feit dat PressCom ruim tachtig procent van het wereldnieuws verspreidt is 
de APRT niet meer weg te denken uit de hedendaagse journalistiek.
 Hoofdredacteur Sven Argelton van de Krant van de Toekomst: 
‘Geschreven tekst heeft een lage nieuwswaarde, omdat het de 
betrouwbaarheid van video-verslaggeving mist. We kunnen bezuinigen 
door vertaalwerk zo veel mogelijk te automatiseren.’
 Persberichten met politieke of religieuze inhoud blijven voorlopig 
standaard door de handen van professionele vertalers gaan. Argelton: ‘Ik wil 
geen internationale rel op mijn geweten hebben, omdat onze APRT subtiele 
taalvariaties niet “begrijpt”. Gelukkig heeft de technologie anno 2025 de 
mens nog niet geheel overbodig gemaakt.’
Kijk verder: http://www.pressCom.com/nl/2025-11-10_aprT

Van File ToT FoTon
ANP 10/11/25, 06:46
Op 1 januari 2026 start een proef 
voor de opwekking van elektriciteit 
op twee rijstroken van het A2 traject 
tussen Amsterdam en Utrecht. Nu 
het zakelijk personenverkeer over 
de weg door de brede toepassing 
van videovergaderen met veertig 
procent is gereduceerd ten opzichte 
van 2010, zijn twee rijstroken 
overbodig voor het wegverkeer. 
 Naast de opwekking van 
elektriciteit via fotoncellen in het 
wegdek, wordt thermische energie 
ondergronds doorgegeven als 
stadswarmte aan de gemeenten 
Breukelen en Maarssen. Een 
rijstrook van één kilometer levert 
voldoende energie voor vijftig 
huishoudens. 
Kijk verder: http://www.newtube.
com/nl/2025-11-10_van_file_tot_foton

KranT Voor de ToeKomsT 
uiT 2010 opmerKelijK 
aCCuraaT
PressCom 10/11/25,  05:24
Een virtueel 
nieuwsblad 
uit 2010 blijkt 
opmerkelijk 
nauwkeurig 
het nieuws 
van 2025 te 
hebben 
voorspeld. De zogenaamde ‘Krant 
van de Toekomst’ is destijds door 
videocommunicatie specialist 
VisionsConnected opgesteld 
als een prikkelende visie op de 
toekomst. Zoals gebruikelijk in 
het jaar 2010 is de krant voor de 
toekomst gedrukt op papier.
Kijk verder: http://www.press 
com.com/nl/2025-11-10_
Voorspelling_VC_accuraat
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VOLLEDIGE TRANSPARANTIE 
NIEUWE NORM
PressCom 10/11/2025, 08:24
Het aantal mensen dat uitsluitend gebruik 
maakt van beeldmateriaal als nieuwsbron is 
drastisch gestegen. Zeventig procent van de 
nieuwsvolgers - vergeleken met vijftig procent 
vorig jaar - leest vrijwel nooit nieuwsberichten, 
maar bekijkt nieuwsvideo’s. De toepassing 
van waarheidsdetectiesoftware 
verklaart deze imposante 
stijging.
 Via NewTube, 
MobileNewsFlash en
VisionPress is 
beeldnieuws elke 
minuut van de dag 
letterlijk binnen ieders 
handbereik via de 
Personal Videocom. 
Via een zogenaamde
‘Livetrue-scan’ stuurt 
de camera een 
authenticiteitskenmerk 
mee met het beeldsignaal 
waardoor de kijker direct 
ziet of een geïnterviewde 
daadwerkelijk meent wat 
hij zegt. Er bestaat geen 
mediatraining die politici 
kunnen volgen om de Livetrue-
scan te omzeilen. De software is 
gebaseerd op het biologische principe dat het 
lichaam nooit liegt.
 Eurocommissaris Mark Rutte meldt 
ons via Visitter: ‘Ik verlang nog wel eens naar 
de tijd toen ik net premier was. Toen kon ik 
goed met lastige vragen uit de voeten door 
de feiten rooskleuriger voor te spiegelen met 
een grote glimlach. Daar kom ik nu echt niet 
meer mee weg. Het valt niet mee om honderd 
procent eerlijk te zijn in de politiek, maar het 
lukt me nu toch aardig, al zeg ik het zelf.’ Dat 
Rutte deze woorden echt meent, ziet u op de 
PressCom V-site.

Kijk verder: http://www.PressCom.com/
nl//V/2025-11-10_Transparantie_is _norm

DIT BERICHT IS AUTOMATISCH VERTAALD
PressCom 10/11/25,  07:01
Meer dan vijftig procent van de persberichten die PressCom aan de 
nationale media verstuurt, wordt door een zogenoemde Automated Press 
Release Translator (APRT) van het Engels in een vreemde taal omgezet. 
Gezien het feit dat PressCom ruim tachtig procent van het wereldnieuws 
verspreidt is de APRT niet meer weg te denken uit de hedendaagse 
journalistiek.
 Hoofdredacteur Sven Argelton van de Krant van de Toekomst: 
‘Geschreven tekst heeft een lage nieuwswaarde, omdat het de 
betrouwbaarheid van video-verslaggeving mist. We kunnen bezuinigen 
door vertaalwerk zo veel mogelijk te automatiseren.’
 Persberichten met politieke of religieuze inhoud blijven voorlopig 
standaard door de handen van professionele vertalers gaan. Argelton: ‘Ik 
wil geen internationale rel op mijn geweten hebben, omdat onze APRT 
subtiele taalvariaties niet “begrijpt”. Gelukkig heeft de technologie anno 
2025 de mens nog niet geheel overbodig gemaakt.’
Kijk verder: http://www.PressCom.com/nl/2025-11-10 APRT

VAN FILE TOT FOTON
ANP 10/11/25, 06:46
Op 1 januari 2026 start een proef 
voor de opwekking van elektriciteit 
op twee rijstroken van het A2 traject 
tussen Amsterdam en Utrecht. Nu 
het zakelijk personenverkeer over de 
weg door de brede toepassing van 
videovergaderen met veertig procent 
is gereduceerd ten opzichte van 
2010, zijn twee rijstroken overbodig 
voor het wegverkeer. 
 Naast de opwekking van 
elektriciteit via fotoncellen in het 
wegdek, wordt thermische energie 
ondergronds doorgegeven als 
stadswarmte aan de gemeenten 
Breukelen en Maarssen. Een rijstrook 
van één kilometer levert voldoende 
energie voor vijftig huishoudens. 
Kijk verder: http://www.Newtube.
com/nl/2025-11-10_van_file
_tot_foton

KRANT VOOR DE TOEKOMST 
UIT 2010 OPMERKELIJK 
ACCURAAT
PressCom 10/11/25,  05:24
Een virtueel nieuwsblad uit 2010 
blijkt opmerkelijk nauwkeurig 
het nieuws van 2025 te hebben 
voorspeld. De zogenaamde ‘Krant 
van de Toekomst’ is destijds door 
videocommunicatie 
specialist Visions-
Connected opgesteld 
als een prikkelende 
visie op de toekomst. 
Zoals gebruikelijk 
in het jaar 2010 is 
de krant voor de 
toekomst gedrukt op 
papier.
Kijk verder: http://
www.Presscom.
com/nl/2025-11-10_
Voorspelling_VC_accuraat
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