
Kennisgeving

Datum: 10 maart 2014

Aan: algemene autoriteiten; 
gebiedszeventigers; ring-, zendings- en 
districtspresidenten; bisschoppen en 
gemeentepresidenten

Van: afdeling zendingswerk (00 1 801 240 2222)

Betreft: tuberculoseonderzoek voor terugkerende zendelingen

Tuberculose is een ernstige bacteriële infectie die de longen en andere vitale 
organen kan aantasten. Het is cruciaal dat alle terugkerende zendelingen zich 
laten testen op tuberculose. Ze kunnen namelijk besmet zijn zonder meteen 
symptomen te vertonen.

Bijgaand vindt u de brief die zendingspresidenten aan terugkerende zendelingen 
overhandigen, waarin ze aangeraden wordt kort na hun thuiskomst een 
tuberculosetest te ondergaan. Zendingspresidenten kunnen de digitale versie van 
deze brief van het portaal voor zendingspresidenten (missionary.lds.org/presidents) 
downloaden. Het personeel van het zendingskantoor kan de brief downloaden van 
de website Missionary Medical (missionarymedical.org).

We vragen plaatselijke leiders om terugkerende zendelingen aan te sporen 
zich bij hun thuiskomst op tuberculose te laten testen en te controleren of ze 
zich deze test financieel kunnen veroorloven.

Titel van het origineel: Notice, 10 March 2014: Tuberculosis Screening for Returning Missionaries. Dutch. 12100 120



Beste ouderling/zuster ________________:

Onderwerp: tuberculoseonderzoek

Tuberculose is een ernstige bacteriële infectie die de longen en andere vitale 
organen kan aantasten. Het is een veel voorkomende infectie; een derde van 
de wereldbevolking is ermee besmet. Patiënten die hoesten, besmetten vaak 
anderen.

De meeste mensen worden met tuberculose besmet zonder meteen 
symptomen te vertonen. Dat noemt men latente tuberculose. Wie latente 
tuberculose heeft, heeft tien procent kans dat de ziekte doorbreekt.

Het is van groot belang dat je je zo snel mogelijk na je thuiskomst laat testen 
op tuberculose, zodat je geen ernstige symptomen ontwikkelt van mogelijke 
blootstelling aan tuberculose. Of je tuberculosetest vóór je zending nu positief 
of negatief was, je moet als je weer thuis bent sowieso naar je huisarts of de 
GGD gaan om je opnieuw te laten testen. Het kan zijn dat je bijkomende testen 
of behandelingen moet ondergaan.

Als je latente tuberculose hebt, doe je er goed aan de raad van je huis- of 
GGD-arts op te volgen. Bedankt dat je zorg draagt voor je lichaam zodat je 
een sterke en gezonde dienstknecht van de Heer blijft.

Met vriendelijke groet,

Zendingspresident


