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Artificial Intelligence for Pulmonary Diseases
Marko Topalovic
Oprichter ArtiQ

Waarom heb je jouw start-up
in België opgericht?
Ik heb een doctoraat geschreven aan de KU
Leuven, over artificiële intelligentie en de
diagnose van longziektes. Daarna heb ik ArtiQ
opgericht om dat baanbrekende onderzoek
van mijn team aan de KU Leuven in te zetten
om dokters in de praktijk te helpen bij de
diagnose van longziektes.
In België is er ook een goed ecosysteem voor
start-ups. Het is inspirerend om omringd te
zijn door veel slimme mensen die je daadwerkelijk willen helpen. Ik denk niet dat de
uitdagingen voor ondernemers in België anders zijn dan in andere landen. Het vinden van
investeerders, het zorgen voor werkvisa, mezelf
omringen door de beste mensen, dat zijn de
zaken waar ik in eerste instantie aan denk.

Nationaliteiten
• Oprichter:
Servisch & Belgisch.
• Teamleden:
Belgisch, Brits, Indiaas
& Servisch.
www.artiq.eu
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Hoe ervaar jij het werken met
een internationaal start-up team?
De diversiteit is echt een verrijking, je
krijgt in je team verschillende visies op
hetzelfde probleem. Met ArtiQ maken we
een internationaal product. Elk teamlid
heeft dan ook impact op het internationale
DNA van dat product.

”

Naar mijn mening

start internationalisering in de
kern van een bedrijf - het team dus.
Het is belangrijk om van meet af
aan dat internationale en
multiculturele DNA te creëren.
En dat vervolgens ook toe
te passen op je producten
en diensten

Het is wel een uitdaging om te wennen
aan de verschillende culturele gewoontes,
manieren van communiceren en werkattitudes. Anderzijds maakt dat het
dagelijkse werk met een internationaal
team ook enorm interessant.

Waarom ben je lid geworden
van Start it @KBC?
Dankzij Start it @KBC kom ik in contact
met mensen die ik anders niet zou
tegenkomen. Deel uitmaken van de
community is de één van de beste
beslissingen die ik heb genomen in
mijn start-up parcours.
Het gaf me meer inzicht in het ecosysteem
en ik ontmoette er verschillende stakeholders. Start it @KBC heeft me ook geholpen
om om te schakelen van de academische
wereld naar het opbouwen van een
commercieel bedrijf.

