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Dit jaar was voor iedereen een vreemd jaar, zeker ook voor Global Dermatology.  

Het jaar begon goed met de CME in Moshi waar dr Naafs een voordracht hield: “When is 

leprosy really leprosy”. Daarna bleek dat de immigratiedienst in Tanzania Prof Todd uit Zuid-

Afrika en dr Naafs niet meer toestond om zonder werkvergunning aan het KCMC/RDTC les 

te geven. Het jaar ervoor hadden zij hier ook problemen mee gehad, maar toen had de 

immigratiedienst voor hen een uitzondering gemaakt. In de tussentijd had het gouvernement 

wel alle specialistenopleidingen aan het KCMC gesloten, omdat het te weinig opleiders 

aangesteld had, vooral pre-klinisch. Gelukkig was er net een nieuwe rector magnificus 

aangesteld om deze problemen op te lossen. Voor dermatologie bedacht hij dat prof Todd, 

met pensioen in Zuid-Afrika, en dr Naafs als hoogleraren in dienst van de universiteit zouden 

komen. Zij hebben die twee weken heel intensief les kunnen geven maar moesten toen wel 

weg. Hun aanstelling moest geregeld worden terwijl beiden buiten Tanzania waren. Dat heeft 

veel administratieve problemen opgeleverd, maar in juni kreeg dr Naafs zijn officiële 

aanstelling als hoogleraar, na er bijna 25 jaar drie maanden per jaar Pro Deo te hebben 

gewerkt. Omdat hij ook elders werkzaamheden had werd, op zijn verzoek, afgesproken dat 

hij het werk onbetaald zal blijven doen. Zodat hij zelf kan beoordelen wanneer hij in Moshi 

zal werken. Zijn reisgeld zal wél vergoed worden. Inmiddels was besloten dat de opleiding 

van dermatologen weer open kon, nu dit geregeld was.  Er was inmiddels een wachtlijst van 

twaalf artsen. In oktober is de opleiding tot dermatoloog officieel van start gegaan. Een van 

de artsen in opleiding (Nelson Mosha) werkte al enige tijd aan het RDTC. Zijn opleiding zal 

door de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) via dr Naafs en 

Global Dermatology gesponsord worden. 

In januari zijn o.a. prof Todd en hij tot erelid van de nieuw opgerichte Tanzaniaanse dermato-

venereologen vereniging benoemd. Corona had zich helaas aangekondigd waarop de 

Universiteit besloot dat personeel ouder dan 65 jaar niet mocht komen werken. Sindsdien 

doet dr Naafs zijn werk via internet.  

Naar Brazilië kon hij niet vanwege de Corona-situatie. De situatie in Mekelle, Ethiopië, werd 

zeer gespannen en eindigde in een ramp, met verwoeste en geplunderde ziekenhuizen, 

verkrachtingen en moord. 

Dr Naafs heeft gedurende het afgelopen jaar veel teledermatologie voor ontwikkelingslanden 

gedaan, één tot twee patiënten per dag. Het leishmaniasis-onderzoek in Tigray is tot 

stilstand gekomen, evenals het meeste van zijn eigen lepra-onderzoek. Voor internationale 

tijdschriften heeft hij veel review werk gedaan.  

Het is mogelijk geweest een grote gift aan steunkousen van Nederlandse 

kousenverstrekkers samen met een donatie aan medicijnen naar Moshi te verzenden, nu 

Luchtvaart zonder Grenzen weer met mondjesmaat vliegt.  

 

Dr Naafs is mede-auteur van een aantal artikelen en hoofdstukken en heeft een boek mede 
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Daarnaast heeft hij een aantal hoofdstukken voor een boek over “Skin diseases in travellers” 

geschreven wat op het ogenblik in druk is, alsmede een herzien hoofdstuk in het Indiase 

lepraboek. 

Op 1 oktober gaf hij in Hengelo les over de gekleurde en de blanke huid aan GGD-

medewerkers, die werken met kinderen in Twente en Salland en een soortgelijke les maar 

dan in Zoom-sessie voor de GGD in Amsterdam-ZO in december. 


