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Drie Suid-Afrikaanse veeartse het by die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid se 

83ste jaarvergadering uitgeblink. 

Dr. Mike Modisane, hoofdirekteur van diereproduksie en -gesondheid by die nasionale 
landboudepartement, is deur die afgevaardigdes van die 180 lidlande van 
dieWêreldorganisasie vir Dieregesondheid (OIE) verkies tot voorsitter van die 
Vergadering van Afgevaardigdes van die organisasie vir ’n termyn van drie jaar. Dit is 
die eerste Suid-Afrikaner wat die eer te beurt val. Hy was voorheen die ondervoorsitter 
vir die Vergadering van Afgevaardigdes. 

Dr. Gideon Brückner, ’n boorling van Cradock in die Oos-Kaap, is vir ’n derde 
agtereenvolgende termyn van drie jaar, onbestrede herkies as voorsitter van die OIE se 
Wetenskaplike Kommissie vir Dieregesondheid. Brückner het in 2009 uitgetree as 
adjunk direkteur-generaal van die OIE. 

Die Wetenskaplike Kommissie vir Dieregesondheid is onder meer verantwoordelik vir die 
evaluering van lidlande van die OIE se dieresiektestatus en vir die toekenning of 
opheffing van beperkings rondom siektes soos bek- en klouseer. Hy sê dit is ’n groot 
voorreg om so deur die lidlande van die OIE vereer te word. “Nie net ten opsigte van wat 
dit vir Suid-Afrika beteken nie, maar ook die baie voordele wat dit al vir Afrika 
meegebring het in die sowat 30 jaar wat ek reeds by die OIE betrokke is.” 

Vir die eerste keer sal ’n vrou, dr. Monique Eloit van Frankryk, in Januarie 2016 die 
leisels as direkteur-generaal van die OIE oorneem. 

By die openingseremonie van die jaarvergadering het mnr. Senzeni Zokwana, Minister 
van Landbou, Bosbou en Visserye, veral klem geplaas op die lang verbintenis van Suid-
Afrika met die OIE en sy dank uitgespreek vir die bereidwilligheid van die OIE vir die 
herinstelling van Suid-Afrika se siektevrye bek-en-klouseerstatus in 2014. Dr. Roy 
Bengis, wat voorheen ’n staatsveearts op Skukuza was, en lid van die OIE se werkgroep 
oor wildsiektes, is met die goue medalje van die OIE vereer. 

Van belang vir Suider-Afika is dat Swaziland en Namibië ten tye van die jaarvergadering 
siektevrye status ontvang het vir PPR (peste des petits ruminants) wat nou saam met 
Suid-Afrika die enigste lande in Afrika is wat hierdie status het. Namibië het bykomend 
hiertoe ook OIE-goedkeuring ontvang vir sy beheerprogram vir longsiekte asook sy bek-
en klouseerprogram vir die beheer van die siekte in die noordelike dele van Namibië. 

 

http://landbou.com/nuus/moenie-op-staat-wag-vir-siektebeheer/
http://landbou.com/nuus/staat-vat-vas-oor-bek-en-klouseer/

