
Bangkok Hospital Pattaya 

Het Medisch Instituut van uw Keuze in het Oosten van 
Thailand 
 

Bangkok Hospital Pattaya, het Meest Technologisch 
Gesofisticeerde Ziekenhuis van Oost Thailand biedt een 
volledig zorgpakket en heeft hiervoor multidisciplinaire teams en 
hooggetrainde specialisten ter beschikking, alsook geavanceerde 
diagnostische en behandelingsfaciliteiten die niet algemeen beschikbaar zijn 
in locale ziekenhuizen. 

Bangkok Hospital Pattaya 
Ontstaan in 1990 met slechts 100 bedden is Bangkok Hospital Pattaya 
uitgegroeid om het meest vooraanstaande ziekenhuis van de Thaise Oostkust 
te worden. Vandaag zijn we met onze nieuwbouw van 15 verdiepingen en 
400 bedden het tertiaire ziekenhuis van de regio, een volledig zorgenpakket 
biedend met behulp van alle mogelijke diagnostische en 
behandelingsmogelijkheden zoals men die van een vooraanstaande 
aanbieder van medische zorgen mag verwachten. Meer dan 94 
gespecialiseerde artsen werken in Bangkok Hospital Pattaya met ‘s werelds 
meest vooraanstaande technologieën en kunnen aldus de beste garanties 
bieden voor een correcte diagnose en aangepaste behandeling, de reden 
waardoor we zo vermaard zijn geworden. 
 

Als jaarlijks weerkerende populaire toeristische bestemming, verwelkomt 
Pattaya ieder jaar een groot aantal bezoekers van over de gehele wereld. 
Deze toevoer van vakantiegangers, samen met de nabijheid van de stad tot 
de voornaamste industriegebieden van de Thaise oostkust, zorgt ervoor dat 
Bangkok Hospital Pattaya ieder jaar 100,000 internationale patiënten 
ontvangt. Bovenop het feit dat al onze geneesheren Engels spreken, hebben 
we een team van vertalers samengesteld die gespecialiseerd zijn in meer 
dan 22 talen om zo iedere taal- en culturele barriere weg te werken. We 
geven onze personeelsleden ook vorming in talen en in verschillende 
culturen zodat iedereen van de culturele en taalverschillen doordrongen is 
opdat onze internationale patiënten optimale service en zorg krijgen. 
 

Natuurlijk geven we ook onze Thaise patiënten, die net zo belangrijk zijn 
voor ons, zorg en service op eenzelfde hoog niveau. Van de design van het 
gebouw en omgeving tot en met de welbekende gastvrijheid van ons 
personeel, in Bangkok Hospital Pattaya wordt iedere patiënt verwend met 
moderne uitrusting en gracieuze aandacht terwijl hij de beste medische 
zorg krijgt van onze meelevende geneesheer-specialisten en hun 
ondersteunend personeel. 
 

De erkenning die we hebben verkregen is het resultaat van continue 
doorgedreven inspanningen van management, dokters en personeel op ieder 
niveau in Bangkok Hospital Pattaya. Maar het zijn de mensen die we iedere 
dag mogen helpen die ons inspireren om onze hoge standaarden van 



medische zorg en service blijvend te ontwikkelen in de richting van ons 
doel, namelijk de meest vooraanstaande zorgaanbieder van Thailand en 
Zuid-Oost Azië worden. 

Zorgverlening op een Internationaal Niveau 
We verbinden ons ertoe onze leiderschapsrol te blijven nakomen wat betreft 
gespecialiseerde gezondheidszorg. Dit gecombineerd met onze jaren oude 
Thaise traditie van elegantie en gastvrijheid maakt ons ziekenhuis het 
ziekenhuis van uw keuze als u een kritische bezoeker bent die erop staat om 
zorgverlening te krijgen op een internationaal niveau, net zoals u deze thuis 
zou kunnen krijgen. 

Uitzonderlijke Service 
In Bangkok Hospital Pattaya zal u verwend worden met de meest exclusieve 
accomodatie, uitrusting en persoonlijke aandacht, zoals men dit eerder zou 
verwachten in een luxehotel, er zo voor zorgend dat u kan recupereren in 
een atmosfeer van comfort en een omgeving die doordacht ontworpen is om 
de patiënt een compleet welbevinden en gemoedsrust te bieden. 
 

Awards 
Asian Hospital Management Award – 2004, 2005 en 2006 
Export Award van de eerste minister – 2003 

Accreditaties 
Hospital Accreditation – 2004 
ISO 9001:2000 – 2003 
 

Gespecialiseerde Centra 

Heart Center 
In de meest geavanceerde hartkliniek van het oostelijke deel van Thailand, 
werkt ons multidisciplinair team van cardiologen, interventionisten en 
hartchirurgen met gesofisticeerde technologie zoals ons nieuw catheterlabo, 
onze dienst Intensieve Hartbewaking en onze algemene hartafdeling met 
een telemetrie monitoring system. Hierdoor genieten zij algemene 
erkenning vanwege collega’s van de gehele regio en functioneren zij als 
gepriviligeerd referentiecentrum. 

Centrum voor Cardiale Revalidatie 
Hier begeleiden we onze patiënten op vlak van beweging en dieet, onder 
andere met behulp van individueel op maat gemaakte 
trainingsprogramma’s, gezondheidsopvoeding en begeleiding van een risico-
vermijdende levenswijze zoals het stoppen met roken of eten van 
ongezonde voeding. 
Hier kunnen de verschillende revaliderende hartpatiënten ook elkaar 
ontmoeten om zo elkaar te ondersteunen en aan te moedigen. 



Medische Beeldvorming 
Dit is een van de meest gesofisticeerde centra van het land voor 
diagnosticering en behandeling van aandoeningen. Onze geavanceerde 
beeldvorming laat toe om minder te moeten testen, optimaal te kunnen 
behandelen, korter in het ziekenhuis te moeten verblijven en sneller te 
herstellen. 

Centrum voor Neurowetenschappen 
Ons gespecialiseerd neurologisch team is de klok rond oproepbaar om ieder 
nodig onderzoek van de hersenen en/of het zenuwstelsel uit te voeren. MRI- 
en CT-scans zijn beschikbaar, evenals urgente bypass-behandelingen in 
geval van mogelijks verlammende of fatale beroertes. 

Dermatologie en Schoonheidscentrum 
Beschikbare cosmetische procedures in dit innovatieve centrum omvatten 
onder andere neuscorrecties, borstoperaties, ooglidoperaties, vetafzuiging, 
behandeling om huid en lichaam te revitaliseren door gebruikmaking van 
geavanceerde technologie die cellulitis op permanente wijze bestrijdt, ... 
Deze en nog vele andere procedures worden allen uitgevoerd door 
gespecialiseerde cosmetische chirurgen in een perfect uitgeruste 
operatiekamer. 

Spoedgevallen 
De spoedgevallendienst is 24 uur per dag beschikbaar om iedere crisis het 
hoofd te bieden. Onze specialisten zijn steeds van wacht om ernstige 
ziekten of verwondingen te behandelen. Onze Mobiele Intensieve Zorgen 
ziekenwagens zijn uitgerust om alles te doen net als in een normale afdeling 
voor Intensieve Zorgen in het ziekenhuis, met dezelfde medische uitrusting 
zoals beademingsmachines, defibrillatoren en intraveneuze 
geneesmiddelen. Onze Mobiele Intensieve Hartbewaking ziekenwagens 
hebben dezelfde uitrustingsstandaard als onze afdeling voor Intensieve 
Hartbewaking waardoor de behandeling reeds op weg naar het ziekenhuis 
kan aanvangen. 

Poliklinieken 
– Centrum voor Interne Geneeskunde – Maagdarm- en leverkliniek 
– Centrum voor Diabetes en Endocrinologie – Obesitaskliniek 
– Centrum voor Nierziekten – Centrum voor hemo-/nierdialyse 
– Kankercentrum – Allergie- en Rheumatologiekliniek 
– Oogkliniek – LASIK center 
– Chirurgiekliniek – Centrum voor Urologie 
– Orthopediekliniek – Centrum voor Revalidatie 
– Neus – Keel – Oren kliniek – Snurkcentrum 
– Centrum voor longziekten – Cardio-thoracale Chirurgie kliniek 
– Centrum voor Vrouwengeneeskunde – Centrum voor Kindergeneeskunde 
– Gezondheidscentrum – Centrum voor Tandheelkunde 
– Psychiatrie 
 



Technologische doorbraken 
64-slice CT scan 
MRI en MRA, gebruik makend van een 1,5 Tesla scanner 
3-D en 4-D echografie 
Mammografie 
Interventionele radiologie 
DSI telemetrie voor maag-darm- en hartproblemen 
Labo voor hartcatheterisaties 
Operatieruimten voor hartoperaties 
PAC’s systeem (Picture Archiving Communication) 
Internationaal Gecertifieerd Laboratorium 
12 Operatiekamers 
Neonatale Intensieve Zorgen 
Water-jet techniek voor liposuctie 
Computernavigatie and mini-invasieve technieken  
Hyperbare Zuurstoftherapie 
 

Adres:  Bangkok Hospital Pattaya 
  301 Moo 6, Sukhumvit Road, K.M. 143,  

Naklua, Banglamung, Chonburi 
Thailand 20150 
 
Tel: +66(0) 3825 9999 Contact Center 1719 
Fax: +66(0) 3825 9990 

Website:  http://www.bangkokpattayahospital.com  
Email:  inquiry@bph.co.th 


