
In die 
vorige 
uitgawe is 

die oorsake, oorsprong 
en kenmerke van soönoses behandel 
en hoe dit tot beroepsiektes kan lei. 
Vandeesmaand is die fokus op die 
verhouding tussen mens en dier, 
asook op omgewingsfaktore en 
soönoses.

Mens / dier-verhouding
Die dinamiese verhouding of band 
tussen mens en dier geniet wêreldwyd 
aandag vanweë die wedersydse 
voordele wat dit vir albei partye 
inhou. Tans woon ongeveer 55% 
van die wêreld se bevolking in stede 
maar daar word verwag dat hierdie 
persentasie gaan verhoog. In die 
meer ontwikkelde lande bly daar 
ongeveer 74% van die mense in 
stede, terwyl 44% van die bevolking 
in onderontwikkelde lande stedelinge 
is. Teen die jaar 2050 kan dié syfers in 
die omgewing van 58% tot 75% wees. 
In die betonoerwoud is menslike 
kontak met plant en dier noodsaaklik 
maar vind nie noodwendig plaas 
nie, terwyl dit op die platteland 
ongehinderd voortgaan.

Diere word al hoe meer 
aangewend as plaasvervanger vir 
maatskaplike werkers in ouetehuise, 
kinderbewaarskole, hospitale, 
ens. Troetel- en geselskapsdiere, 
asook voëls en wild help deesdae 
met spanningontlading (verminder 
stres) en dien ook as skakel met 
die natuur. Troeteldiere het ’n groot 
invloed op hoe die mens oor homself 
asook oor die lewe voel. Hulle tree 
soos onderwysers en genesers met 
buitengewone talent op. Emosionele, 
sosiale en fisieke bydraes en voordele 
van troetel- en geselskapsdiere (veral 
honde), perde, donkies, wild en voëls 
is vir mense onmisbaar en dit moet vir 
hulle volhoubaar wees. 

Emosionele voordele vir die mens
• Die mens se gemoedstoestand

word verlig (verbeter) en hy voel nie
so eensaam nie. Troeteldiere ver-
minder die gevoel van eensaamheid
en isolasie omdat hulle kameraad-
skap bied.

• Daar is iets om voor te sorg en voor
om te gee. Baie ouer mense wat
alleen woon, sê hul troeteldier is die
rede waarom hulle wil leef.

• Pas makliker aan ná ernstige siek-
tes en die dood. Kinders praat baie
keer met hul troeteldiere vir troos
indien ’n vriend of familielid gesterf
het. Bedroefde volwassenes wat nie
’n nabye bron van ondersteuning
het nie, beleef minder depressie
indien hulle troeteldiere besit.

• Mense is minder angstig en voel
veiliger. Troeteldiereienaars is
geneig om minder bang en bedreig
te voel dat hulle dalk ’n slagoffer van
misdaad sal wees wanneer hulle
met ’n hond stap of ’n hond in die
huis het.

• Bevorder ontspanning en verminder
alledaagse stres. Troeteldiere kan
help om mense meer ontspanne
te maak; sodoende is hul konsen-
trasie nie op probleme en kwellinge
toegespits nie.

• Fisieke kontak met diere. Die
geleentheid om iets soos ’n troetel-
dier aan te raak, is psigologies
belangrik vir die mens. Baie studies
toon hoe belangrik aanraking vir
die mens se fisieke en emosionele
gesondheid is.

• Bly aktief. Om ’n troeteldier te besit,
help baie om die mens aktief te
hou. Die mens kry nie net oefening
omdat hy met sy troeteldier stap nie,
maar verhoog sy aktiwiteit deur sy
troeteldier kos te gee, te borsel en
met hom te speel.

• Troeteldiere dra by tot beginselvast-
heid of konsekwentheid vir mense
se bestaan. Om ’n troeteldier te

versorg en vir hom om te gee, het ’n 
aansienlike uitwerking op ’n mens 
se roetine. Dit gee die mens ’n taak 
om elke dag te verrig en iets waarna 
hy daagliks kan uitsien.

Sosiale voordele vir die mens
• Skep ’n gevoel van welstand en

nabyheid. Opnames wat gedoen is
voor- en nadat die gesin ’n troetel-
dier gekry het, wys dat die gesin ge-
lukkiger is nadat hulle die troeteldier
aangeskaf het.

• Gesprekvoering word gestimuleer.
Mense by ’n dierekliniek het meer
gesprekvoering met mekaar in die
vertrek in die teenwoordigheid van
’n hond, as wanneer die hond nie
daar sou wees nie.

• Moedig interaksie aan. Inwoners
van langtermyn-versorgingsfasili-
teite was meer gewillig om aktiwi-
teitsessies by te woon waar ’n dier
teenwoordig was.

Fisieke voordele vir die mens 
(honde speel die belangrikste rol)
• Lewensduur word verleng ná hart-

aanvalle. Honde-eienaars se kanse
om ná ’n hartaanval langer te leef, is
gunstiger.

• Verlaag cholesterol en trigliseriede.
Persone met troeteldiere het laer

Dr Jan H du Preez, Veterinêre spesialis: Volksgesondheid
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Die eerste druk van Animal Diseases and Man Zoonoses is binnekort beskikbaar.
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vlakke van cholesterol en trigliserie-
de vergeleke met persone sonder 
troeteldiere. Beide groepe se dieet, 
gewig en rookgewoontes was die-
selfde.

• Verlaag bloeddruk en verminder
stres. Persone wat strestoestande
of fisieke ondersoeke in die teen-
woordigheid van ’n hond onder-
gaan, se harttempo en bloeddruk is
gedurende die toetse verlaag.

• Verhoogde fisieke aktiwiteit en
funksionering. Troeteldiereienaars
het soms beter fisieke gesondheid
omdat daar ’n behoefte aan oefe-
ning is, en om vir hul troeteldiere te
sorg.

• Verminder doktersafsprake en
geringe gesondheidsprobleme. Die
gebruik van voorskrifmiddels en die
totale koste vir die pasiënt se ver-
sorging in die verpleeginrigting daal
wanneer geselskapsdiere deel van
die behandeling uitmaak.

• Voorspel epileptiese aanval.
Sommige persone wat periodieke
aanvalle kry, sê hul honde voel aan
of besef dat die epileptiese aanval
gaan kom voordat hulle dit self
besef.

• Bewusmaking van hipoglukemie
(bloedsuikertekort). Daar is diere
wat die eienaar waarsku of bewus
maak van naderende hipoglukemie-
aanvalle. Dit gee die eienaar kans

om die nodige stappe te doen om ’n 
koma te voorkom.

Honde en katte is wêreldwyd die 
mees algemene troeteldiere. Ten 
minste 70% van alle huishoudings in 
die Verenigde State het troeteldiere 
(honde, katte en voëls). Die mens 
se beste vriend is ’n hond omdat 
hy liefde gee en altyd die mens 
se toegeneentheid aanvaar, 
goedgesindheid openbaar, saam met 
sy hanteerder werk, altyd vriendelik 
is, nie oordeel nie, onvoorwaardelik 
vertrou kan word en die mens laat 
voel hy word benodig. Bogenoemde 
is ook van toepassing op ander diere, 
voëls en wild. Dit is noodsaaklik dat 
troetel- en geselskapsdiere gesond 
moet wees om te verseker dat kontak 

met hierdie diere nie soönotiese 
besmetting (siektes oorgedra deur 
troeteldiere) sal veroorsaak nie. 
Voedsame, gebalanseerde kos vir 
jou troetel- en geselskapsdiere, 
voëls en wild is beslis noodsaaklik vir 
optimale gesondheid en immuniteit 
vir weerstand teen siektes (bv 
sarkoptidose). Kundige, volgehoue 
en doeltreffende diereversorging 
verminder stres en bevorder hul 
immuniteit en gesondheidstatus.

Omgewingsfaktore 
Tans is daar ongeveer 100 bakteriese 
en virale soönotiese siektes bekend. 
Soönoses is wydverspreid in Suider-
Afrika, afhangende van die gasheer 
(bv mense of diere) en vektor (bv 
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WAT DIE MENS AANTAS 2Diere bied sosiale 

asook emosionele 
voordele aan die 

mens 

Regs: Die jagter ervaar fisieke, 
sosiale en emosionele voordele 
tydens sy jagtog. 

Onder: Die wildboer se hond 
vergesel hom oral op sy 
wildplaas en bied emosionele en 
fisieke voordele aan sy eienaar. 
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die oorsake, oorsprong 
en kenmerke van soönoses behandel 
en hoe dit tot beroepsiektes kan lei. 
Vandeesmaand is die fokus op die 
verhouding tussen mens en dier, 
asook op omgewingsfaktore en 
soönoses.

Mens / dier-verhouding
Die dinamiese verhouding of band 
tussen mens en dier geniet wêreldwyd 
aandag vanweë die wedersydse 
voordele wat dit vir albei partye 
inhou. Tans woon ongeveer 55% 
van die wêreld se bevolking in stede 
maar daar word verwag dat hierdie 
persentasie gaan verhoog. In die 
meer ontwikkelde lande bly daar 
ongeveer 74% van die mense in 
stede, terwyl 44% van die bevolking 
in onderontwikkelde lande stedelinge 
is. Teen die jaar 2050 kan dié syfers in 
die omgewing van 58% tot 75% wees. 
In die betonoerwoud is menslike 
kontak met plant en dier noodsaaklik 
maar vind nie noodwendig plaas 
nie, terwyl dit op die platteland 
ongehinderd voortgaan.

Diere word al hoe meer 
aangewend as plaasvervanger vir 
maatskaplike werkers in ouetehuise, 
kinderbewaarskole, hospitale, 
ens. Troetel- en geselskapsdiere, 
asook voëls en wild help deesdae 
met spanningontlading (verminder 
stres) en dien ook as skakel met 
die natuur. Troeteldiere het ’n groot 
invloed op hoe die mens oor homself 
asook oor die lewe voel. Hulle tree 
soos onderwysers en genesers met 
buitengewone talent op. Emosionele, 
sosiale en fisieke bydraes en voordele 
van troetel- en geselskapsdiere (veral 
honde), perde, donkies, wild en voëls 
is vir mense onmisbaar en dit moet vir 
hulle volhoubaar wees. 

Emosionele voordele vir die mens
• Die mens se gemoedstoestand

word verlig (verbeter) en hy voel nie
so eensaam nie. Troeteldiere ver-
minder die gevoel van eensaamheid
en isolasie omdat hulle kameraad-
skap bied.

• Daar is iets om voor te sorg en voor
om te gee. Baie ouer mense wat
alleen woon, sê hul troeteldier is die
rede waarom hulle wil leef.

• Pas makliker aan ná ernstige siek-
tes en die dood. Kinders praat baie
keer met hul troeteldiere vir troos
indien ’n vriend of familielid gesterf
het. Bedroefde volwassenes wat nie
’n nabye bron van ondersteuning
het nie, beleef minder depressie
indien hulle troeteldiere besit.

• Mense is minder angstig en voel
veiliger. Troeteldiereienaars is
geneig om minder bang en bedreig
te voel dat hulle dalk ’n slagoffer van
misdaad sal wees wanneer hulle
met ’n hond stap of ’n hond in die
huis het.

• Bevorder ontspanning en verminder
alledaagse stres. Troeteldiere kan
help om mense meer ontspanne
te maak; sodoende is hul konsen-
trasie nie op probleme en kwellinge
toegespits nie.

• Fisieke kontak met diere. Die
geleentheid om iets soos ’n troetel-
dier aan te raak, is psigologies
belangrik vir die mens. Baie studies
toon hoe belangrik aanraking vir
die mens se fisieke en emosionele
gesondheid is.

• Bly aktief. Om ’n troeteldier te besit,
help baie om die mens aktief te
hou. Die mens kry nie net oefening
omdat hy met sy troeteldier stap nie,
maar verhoog sy aktiwiteit deur sy
troeteldier kos te gee, te borsel en
met hom te speel.

• Troeteldiere dra by tot beginselvast-
heid of konsekwentheid vir mense
se bestaan. Om ’n troeteldier te

versorg en vir hom om te gee, het ’n 
aansienlike uitwerking op ’n mens 
se roetine. Dit gee die mens ’n taak 
om elke dag te verrig en iets waarna 
hy daagliks kan uitsien.

Sosiale voordele vir die mens
• Skep ’n gevoel van welstand en

nabyheid. Opnames wat gedoen is
voor- en nadat die gesin ’n troetel-
dier gekry het, wys dat die gesin ge-
lukkiger is nadat hulle die troeteldier
aangeskaf het.

• Gesprekvoering word gestimuleer.
Mense by ’n dierekliniek het meer
gesprekvoering met mekaar in die
vertrek in die teenwoordigheid van
’n hond, as wanneer die hond nie
daar sou wees nie.

• Moedig interaksie aan. Inwoners
van langtermyn-versorgingsfasili-
teite was meer gewillig om aktiwi-
teitsessies by te woon waar ’n dier
teenwoordig was.

Fisieke voordele vir die mens 
(honde speel die belangrikste rol)
• Lewensduur word verleng ná hart-

aanvalle. Honde-eienaars se kanse
om ná ’n hartaanval langer te leef, is
gunstiger.

• Verlaag cholesterol en trigliseriede.
Persone met troeteldiere het laer

Dr Jan H du Preez, Veterinêre spesialis: Volksgesondheid
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vlakke van cholesterol en trigliserie-
de vergeleke met persone sonder 
troeteldiere. Beide groepe se dieet, 
gewig en rookgewoontes was die-
selfde.

• Verlaag bloeddruk en verminder
stres. Persone wat strestoestande
of fisieke ondersoeke in die teen-
woordigheid van ’n hond onder-
gaan, se harttempo en bloeddruk is
gedurende die toetse verlaag.

• Verhoogde fisieke aktiwiteit en
funksionering. Troeteldiereienaars
het soms beter fisieke gesondheid
omdat daar ’n behoefte aan oefe-
ning is, en om vir hul troeteldiere te
sorg.

• Verminder doktersafsprake en
geringe gesondheidsprobleme. Die
gebruik van voorskrifmiddels en die
totale koste vir die pasiënt se ver-
sorging in die verpleeginrigting daal
wanneer geselskapsdiere deel van
die behandeling uitmaak.

• Voorspel epileptiese aanval.
Sommige persone wat periodieke
aanvalle kry, sê hul honde voel aan
of besef dat die epileptiese aanval
gaan kom voordat hulle dit self
besef.

• Bewusmaking van hipoglukemie
(bloedsuikertekort). Daar is diere
wat die eienaar waarsku of bewus
maak van naderende hipoglukemie-
aanvalle. Dit gee die eienaar kans

om die nodige stappe te doen om ’n 
koma te voorkom.

Honde en katte is wêreldwyd die 
mees algemene troeteldiere. Ten 
minste 70% van alle huishoudings in 
die Verenigde State het troeteldiere 
(honde, katte en voëls). Die mens 
se beste vriend is ’n hond omdat 
hy liefde gee en altyd die mens 
se toegeneentheid aanvaar, 
goedgesindheid openbaar, saam met 
sy hanteerder werk, altyd vriendelik 
is, nie oordeel nie, onvoorwaardelik 
vertrou kan word en die mens laat 
voel hy word benodig. Bogenoemde 
is ook van toepassing op ander diere, 
voëls en wild. Dit is noodsaaklik dat 
troetel- en geselskapsdiere gesond 
moet wees om te verseker dat kontak 

met hierdie diere nie soönotiese 
besmetting (siektes oorgedra deur 
troeteldiere) sal veroorsaak nie. 
Voedsame, gebalanseerde kos vir 
jou troetel- en geselskapsdiere, 
voëls en wild is beslis noodsaaklik vir 
optimale gesondheid en immuniteit 
vir weerstand teen siektes (bv 
sarkoptidose). Kundige, volgehoue 
en doeltreffende diereversorging 
verminder stres en bevorder hul 
immuniteit en gesondheidstatus.

Omgewingsfaktore 
Tans is daar ongeveer 100 bakteriese 
en virale soönotiese siektes bekend. 
Soönoses is wydverspreid in Suider-
Afrika, afhangende van die gasheer 
(bv mense of diere) en vektor (bv 

DEEL

INLEIDING TOT DIERESIEKTES 
WAT DIE MENS AANTAS 2Diere bied sosiale 

asook emosionele 
voordele aan die 

mens 

Regs: Die jagter ervaar fisieke, 
sosiale en emosionele voordele 
tydens sy jagtog. 

Onder: Die wildboer se hond 
vergesel hom oral op sy 
wildplaas en bied emosionele en 
fisieke voordele aan sy eienaar. 

Fo
to

: W
al

tr
au

t R
ie

gg
er

Fo
to

: D
r J

an
 d

u 
Pr

ee
z

Fo
to

: R
on

ni
e 

W
eb

st
er

WILD & JAG FEBRUARIE 2018 95  



muskiete of bosluise wat die besmetlike 
agent na die mens oordra). Van die 
soönoses waaraan boere, jagters en 
troeteldiereienaars veral blootgestel word 
deurdat hulle in noue kontak kom met 
diere en die omgewing waarin dié diere 
leef, word in die tabel aangedui:

➻

Copyright text and all photographs ©. © All rights reserved

Wild soos hierdie renosters en leeu, asook ander wild, lewer ’n groot 
positiewe, emosionele, sosiale en fisieke bydrae tot die mens se welsyn. 

PART 3: INTRODUCTION TO ANIMAL DISEASES AND MAN (ZOONOSES)
The magnitude, extent, effect and consequences of zoonoses

Hyalomma-bosluise 
(bontpootbosluise) is die 

belangrikste oordraer (vektor) van 
die Krim-Kongo hemorragiese 

koorsvirus na beeste, volstruise, 
mense en wilde diere.

Siekte 
(siekteveroorsakende mikroörganisme)

Mense, diere en / of 
omstandighede wat die siekte se 
oordrag bevorder

Sarkoptidose (scabies, myte) Noue kontak van troeteldiereienaars en 
jagters met honde en wilde diere

Krim-Kongo hemorragiese koors (virus) Mense (veeboere, jagters en slagters) 
wat in kontak kom met bosluise of die 
weefsels en bloed van dooie of geslagte 
vee en volstruise

Psittakose (papegaaisiekte – ’n rickettsia) Persone wat in noue kontak met voëls 
leef, veral voëls van die papegaaifamilie

Velmol of sandwurm (haakwurms) Kinders wat in sanderige grond speel 
waarin hondemis voorkom

Toksoplasmose (protosoön) Mense wat in aanraking kom met die 
grond waarin katte ontlas en wat rou of 
halfgaar skaapvleis eet

Hondsdolheid (virus) Mense wat noue kontak het met diere, 
bv honde, bakoorjakkalse, meerkatte, 
koedoes, ens

Slenkdalkoors (virus) Persone wat met siek of dooie skape, 
beeste en wild werk

Aëdes-muskiete is 
draers (vektore) van die 

Slenkdalkoors-virus wat skape, 
beeste, wild en die mens kan 

besmet. 
3
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WILD & JAG se splinternuwe hardeband-
koffietafelboek, Master Game Ranchers 
of South Africa – Passion and Power, 
in volkleur, is die eerste in sy soort oor 
die Suid-Afrikaanse wild- en jagbedryf. 

Dit bevat afdelings soos geskiedkundige 
bydraes, telers, kleurvariante, jag, 

ekotoerisme, volledige waardeketting, die 
ontwikkeling van strukture en die visie vir 

die toekoms van die bedryf.

– Passion and Power
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