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DE EERSTE 
GLOBALE MEDISCH 
TOERISME BEMIDDELAAR 
VAN PORTUGAL
WIJ ZORGEN ERVOOR DAT UW GEZONDHEID OP DE EERSTE PLAATS KOMT

Medical Port is de eerste echte Globale Medisch Toerisme Bemiddelaar die zich wijdt aan het bundelen van 
deskundige Medische Diensten in Portugal aan de bekende gastvrijheid in dienst van uw welzijn.

Ons doel is om u te voorzien van passende alternatieven voor medische behandelingen. Met passend bedoelen 
wij de behandelingen die kostene!ectief, kwaliteitsgedreven, passend in uw tijdschema en aangepast aan uw 
behoeften zijn. Wij zorgen ervoor dat het hele proces snel, soepel en probleemloos verloopt.

Medical Port garandeert u een ontspannen Medisch Toerisme ervaring in het buitenland, met een combinatie 
van medische expertise van top artsen in Portugal en de geweldige gastvrijheid waarin alle aandacht wordt 
besteed aan de details die uw welzijn verzekeren. Met Medical Port heeft u volledig toegang tot de beste 
zorgverleners in een veilige en vriendelijke omgeving die uw snelle herstel zullen stimuleren.

Wij zijn uw contactpersoon tijdens uw Medisch Toerisme ervaring. We luisteren naar uw behoeften, 
bereiden een aanbod voor u, brengen u in contact met de arts voor de beoordelings fase, we voorzien u van uw 
reisplan, we schrijven u in in het ziekenhuis van uw keuze, we reseveren uw favoriete hotel, en zorgen voor een 
tolk of een chau!eur. We kunnen zelfs een droom cruise voor u organiseren, een leuke manier om uw herstel 
te vieren. Wat uw wensen of verlangens ook zijn, wij zorgen dat ze worden vervuld.
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MEDICAL PORT VERZEKERT

U en uw reisgenoot hebben volledige toegang tot de zorgverleners en u wordt voortdurend op de 
hoogte gehouden over de behandelingen en de volgende stappen. Wij verzekeren dat de beste 
medische en rechtskundige werkwijzen toegepast worden om uw veiligheid en snelle herstel te 
waarborgen.

Mocht u nog niet overtuigd zijn dan stellen we u voor om even de tijd te nemen om met onze experts, 
faciliteiten en exclusief aanbod kennis te maken.

Een unieke Medisch Toerisme ervaring met een combinatie van medische expertise en de 
geweldige gastvrijheid met aandacht voor alle details die invloed zullen hebben op uw welzijn
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WAAROM PORTUGAL 
KIEZEN 
VOOR MEDISCH TOERISME

> Hoog gecertificeerde, smetteloze faciliteiten met privé kamers
> 24X7 toegang tot de ziekenhuisdiensten
> Medische apparatuur van de meest geavanceerde technologie 
> Hooggekwalificeerde arsten en medisch personeel
> Levensverwachting bij de geboorte, levensverwachting op 60-jarige  
   leeftijd ruim boven en Neonatale sterfte ruim onder het Europese 
   gemiddelde (Wereldgezondheidsorganisatie)
> Verzorging die aan uw wensen, en aan die van uw reisgenoot, 
   aangepast is
> Geen wachtlijsten
> Een reis assistent die al uw wensen vervult
> De mogelijkheid om uw medische behandeling te combineren 
   met een vakantie

Gezondheid is niet iets waar u onverschillig tegenover moet staan. U zult 
de beste faciliteiten willen: behandelingen van het hoogste niveau en de 
beste beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die ter beschikking 
staan. U zult het niet alleen willen, maar ook nodig hebben.

Omdat een medische behandeling niet een ongemak hoeft te zijn, bieden 
wij u een ontspannen omgeving, een plek waar u zich niet overbelast 
voelt en waar u kunt herstellen terwijl u geniet van de zon, het strand, de 
rivier of het platteland. Allen maar een paar minuten van elkaar 
verwijderd.

Deze zijn slechts een paar redenen waardoor Portugal de beste optie is 
wanneer u een keuze maakt over waar u behandeld wilt worden en wilt 
herstellen.

Portugal. Waarom zou u het aan iemand anders overlaten?
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DE BESTE PLEK VOOR UW HERSTEL

Taal 
Portugees (o"ciële), 
Engels, Spaans en Frans 
(in de meeste faciliteiten)

Valuta 
Euro

Hoofdstad 
Lissabon

Grote luchthavens 
Lissabon, Porto en 
Faro. Rechtstreekse, 
dagelijkse vluchten 
naar de meeste 
Europese 
hoofdsteden met 2-3 
uur vliegtijd

30%
20% 10%

437.000

385

36.000

Bijna

Fraans Spaans

van de gehele bevolking spreekt vloeiend Engels

Buitenlandse inwoners 
in Portugal

Arsten per
100.000 inwoners
[een van de hoogste % in Europa]

Bijna
beschikbare ziekenhuisbedden
[een van de hoogste % in Europa]

Een grote keuze aan
winkels en luxe artikelen

[aanzienlijk hoger in de dienstverlenende sector]

Gerangschikt op nummer 
8 van 181 op de KOF 
Index voor Globalisatie 
Gerangschikt op nummer 
18 van de 162 op de 
Wereldvrede Index van 
het Instituut voor 
Economie & Vrede

15 UNESCO Wereld 
Erfgoed Locaties
10 hotels opgenomen in de 
“leading hotels in the world” 2013

De “Michelin Dining Guide” 
heeft prestigieuze sterren 
uitgereikt aan 11 chefkoks 
door heel Portugal

Porto en Lissabon  werden onderscheiden als 
Beste Europese Bestemming 2012. 

Portugal is het enige land met 
twee bestemmingen in de Top 10

Weer 
Warm en 
zonnig, met 
zachte 
winters

[bijna 5% van de bevolking]
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OVERZICHT VAN 
HET AANBOD
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De top privé ziekenhuizen in Portugal hebben zich bij Medical Port aangesloten om u te voorzien van de beste 
faciliteiten en medische verzorging voor uw Medisch Toerisme in Lissabon en Porto. Een duidelijke betrokkenheid 
tussen de kwaliteit van onze dienstverlening en de voldoening van de wensen van onze klanten.

In overeenstemming met de Portugese gastvrijheid geven onze medische verzorgers de persoonlijke en 
medelevende zorg die de patiënt nodig heeft. Ze hebben een roeping en wijden hun tijd aan u.

Onze dienstverlening is ontworpen om u meteen een thuis gevoel te geven en om bij terugkomst uw normale leven 
te kunnen hervatten.



Bezoek www.medicalport.org voor al ons aanbod op het gebied van Orthopedie, 
Estetische Plastische Chirurgie, Oogheelkunde, Revalidatie, Diognoses en Check-ups of 
neem contact met ons op via customer.care@medicalport.org of +351 220 973 751 
voor een op maat gemaakte voorstel. 

OVERZICHT VAN HET AANBOD
ORTHOPEDIE & REVALIDATIE

Wanneer u de dupe bent een sport blessure, een slechte val of een 
arbeidsongeval, is het van extreem belang dat de afdeling orthopedie  
zorgvuldige beslissingen neemt en de afdeling revalidatie een uitgebreid 
revalidatie programma opzet. Ook is het bewezen dat het herstel bij 
zoning weer e!ectiever is, en dat is waarom we een programma met de 
beste therapeuten en artsen, faciliteiten en hotels hebben samengesteld.

 PRIMAIRE TOTALE HEUPVERVANGING
(twee weken Revalidatie inbegrepen)

LUMABLE DISCECTOMIE / HERNIA
(een week Revalidatie inbegrepen)

MENISCECTOMIE OF ARTHROSCOPIE VAN DE KNIE
(een week Revalidatie inbegrepen)
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OVERZICHT VAN HET AANBOD
OOGHEELKUNDE

U zou een kijkoperatie (minimaal-invasieve chirurgie) niet uit moeten 
stellen en het  combineren met de kans om uw gezondheid nader te 
beoordelen en tegelijkertijd te kunnen genieten van een wel verdiende 
vakantie in een ontspannen en rustige omgeving.

 

LASIK (OOGLASEREN)
(een volledig oogonderzoek inbegrepen)

EEN CATARACTEXTRECTIE EN LENSIMPLANTATIE
(een volledig oogonderzoek inbegrepen)

TWEE CATARACTEXTRECTIE EN LENSIMPLANTATIE
(een volledig oogonderzoek inbegrepen)
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Estetische Plastische Chirurgie, Oogheelkunde, Revalidatie, Diognoses en Check-ups of 
neem contact met ons op via customer.care@medicalport.org of +351 220 973 751 
voor een op maat gemaakte voorstel. 
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LIPOSUCTIE

OVERZICHT VAN HET AANBOD
ESTHETISCHE PLASTISCHE CHIRURGIE

Alleen met voldoende zelfvertrouwen en een goed gevoel over onszelf 
kunnen we een optimistische houding ten opzichte van het leven en 
anderen hebben. Met de wetenschap dat u in de juiste handen verkeerd 
om uw imago te verbeteren en ongeëvenaarde herstelomstandigheden 
ter beschikking heeft is het maar een kleine stap om als “vernieuwd” naar 
huis terug te keren.

 RHINOPLASTY (NOSE CORRECTION)

MAMMOPLASTIE (BORSTIMPLANTAAT)
+ ABDOMINOPLASTIEK (BUIKWANDCORRECTIE)
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ALLE AANBIEDINGEN VAN ONZE MEDISCH TOERISME 
ZIJN INCLUSIEF

> Voor en na beoordelings gesprek met een lid van het 
   medisch team
> Gedetailleerd medisch verslag in uw taal
> Vertaaldiensten in talen anders dan Engels, Frans of Spaans
> Accomodatie 
> Reis assistent

 
OPTIONELE DIENSTEN

> Een keuzepakket aan toeristische activiteiten 
> Een keuzepakket aan activiteiten voor uw reisgenoot
> Een keuze aan vluchten om te boeken
> Risicoverzekering (mocht u deze niet hebben)
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FACILITEITEN
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Moderne faciliteiten voorzien van de meest geavanceerde 
technologie, evenals een solide en ervaren team van 
zorgverleners. Het Boavista Ziekenhuis wordt erkend op 
klinische gebieden zoals orthopedie en traumatologie, KNO, 
plastische chirurgie, pediatrische chirurgie, urologie, 
nucleaire geneeskunde, onder andere.

> Geaccrediteerd door de Joint Commission International 
> ISO 9001 Gecertificeerd 
> Totaal aantal bedden: 144
> Aantal operaties per jaar: 6 690
> Aantal geboorten per jaar: 234
> 24 Uur per dag Eerste Hulp diensten
> Intensive Care Afdeling

BOAVISTA ZIEKENHUIS PORTO



De kwaliteit van het medisch personeel, in samenwerking 
met de beschikbare technische middelen, architectuur van 
het gebouw en de eersteklass locatie, vormen het Lusíadas 
Ziekenhuis in een zeer unieke en onderscheiden instelling in 
Portugal.

Dynamisch op wetenschappelijke vakgebieden zoals 
bijvoorbeeld het moeder en kind centrum, medisch 
geassisteerde voortplanting, oncologie, oogheelkunde, 
eerste hulp, cardiologie, obesitas cirurgie en orthopodie.

> ISO 9001 Gecertificeerd
> In afwachting van de accreditatie door de Joint Commission 
    International
> Top 100 van de Meest Gerenommeerde Merken in Portugal
> Totaal aantal bedden: 128
> Aantal operaties per jaar: 7 650
> Aantal geboorten per jaar: 1 711
> 24 Uur per dag Eerste Hulp diensten 
> Intensive Care Afdeling

LUSÍADAS ZIEKENHUIS LISSABON
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© 2013 Medical Port | Premium Medical Tourism Facilitator

Av. Marginal,
Ed. Parque Oceano Piso 5 - B
2780-322 Santo Amaro de Oeiras
Portugal

Av. da Boavista,
Ed. Centro Burgo, 1773A, Sala A2.4 
4100-133, Porto
Portugal

+351 220 973 751

customer.care@medicalport.org
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