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We passen AI powered beeldanalyse toe om medische 
beelden te analyseren 
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Quantib gebruikt beeldherkenning algoritmes… … om aandoeningen te detecteren
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Onze missie: medische expertise opschalen door 
radiologie kennis in onze algoritmes vast te leggen



Quantib past AI expertise toe voor de ontwikkeling van 
drie medische producten
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Dementie: Stel eerder de juiste diagnose om goede 
planning van zorg mogelijk te maken 
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Quantib stelt artsen in staat eerder een diagnose te stellen, zodat er 
tijdig de juiste zorg gepland kan worden.

€50 000 
pp per jaar 

opname

50M 
mensen met 

dementie 

€4.1M
in 2013
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Waar staat Quantib nu en wat hebben we geleerd?

Learning 2:
Medische software certificeren 

is een uitdaging, maar een 
ervaren CEO maakt het verschil

Learning 1. 
Klinische praktijk is 
echt anders dan de 

academie

€4.5M

42 sites

Volgende uitdaging: 
Brede adoptie 

voorbij frontrunners 

Learning 3:
Begin op tijd met funding, zorg 

voor competitie tussen VCs, 
wees kritisch op de deal terms

Simon 
Stevin 
award

Portfolio 
expan-
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cleared

FDA 
cleared



Zijn er vragen?
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Bekijk onze
software

Lees over 
Quantib!

Meld je aan
voor onze

blog

Leer meer
over AI in 
radiologie
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Quantib past AI expertise toe voor de ontwikkeling van 
drie medische producten
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BRAIN BREAST PROSTATE

50M mensen met dementie

€50 000 pp per jaar opname*

€4.1M in 2013*

1 op de 3 tumoren gemist

8x hogere sensitiviteit met MRI

200 scans om een radioloog 
expert te maken 

1 in 7.5 tumoren gemist met biopsie

1 in 50 als MRI ingezet wordt 

Het lezen van prostaat MRI scans is 
weggelegd voor de expert


