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Dr. van Diggelen heeft in Moshi, Tanzania, gewerkt in januari en in oktober, november en 
december.In januari heeft hij het jaarlijkse CME congres bijgewoond en toen diverse oud-leerlingen 
ontmoet. Gedurende zijn verblijf in Moshi bestonden zijn werkzaamheden uit het geven van in-
service training en collegesen het begeleiden van studenten. 
In Nederland is hij opgetreden als gastheer voor Edith Minde,een dermatologe-in-opleiding uit 
Tanzania, en voor Jereni Bwanali uit Malawi die op een cursus dermatopathologie in Duitsland 
waren. 
Hijheeft een bezoek aan Brussel gebracht tijdens hetWereld Lepra Congres aldaar om alle studenten-
in-opleiding te zien. 
 
Dr. Naafs is in Moshi geweest van januari tot en met maart. Hij heeft als altijd in-service training 
gegeven en les in lepra en immunologie.Hij heeft de CME bijgewoond waar hij een voordracht gaf 
overde diagnose van lepra. In het kader van deKCMC woensdagbijeenkomsten heeft hij ook een 
college gegeven aan de gezamenlijke Universiteit staf, eveneens over lepradiagnostiek en 
complicaties. 
In april was hij een week naar Suriname in het kader van de Surinaams-Nederlandse dermatologische 
samenwerking, waar hij tijdens het congres een lezing gaf over het gebruik van het lepramiddel 
dapsone in de algemene dermatologie. 
In augustus heeft hij Kinyaul Ole Kimbey, de Masaai die door dr. Naafs via Stichting Tropen-
Dermatologie was gesponsord, als beloning voor het afstuderen thuis ontvangen. 
Eind augustusheeft dr. Naafs nog een lezing gegeven op hetGebroeders van Limburg Festival in 
Nijmegen over de huidige situatie van lepra. 
Begin septemberverbleef hij met de apotheker dr. Bakker, hoofdauteur van het boek 
“Dermatological preparationsfor the Tropics”, in Ethiopië. Daar gaf hij in-service training.Samen met 
dr. Bakker bezocht hij een symposium waar deze sprak over het wanneer wél en wanneer níet 
produceren van dermatologische preparaten in Makelle.Dr. Naafs gaf een lezing over het verschil 
tussen de blanke en de zwarte huid en colleges aan medische studenten 
Na terugkomst bezocht hij het Wereld Lepra Congres in Brussel waar de Stichting een huis had 
gehuurd om de gesponsorde deelnemers in onder te brengen en zo de kosten van huisvesting te 
drukken en de onderlinge communicatie tussen deze participanten te vergroten. Het huis is bezocht 
door: uit TanzaniaDr. NohrascoMangondi , Dr. Baraka Chaula and Dr.Andrew Foi, and Dr. Mairie 
Guizaw uit Mekelle, Ethiopië. Dr. Cristina Aranda uit Brazilië werd gedeeltelijk door de 
Stichtinggesponsord. Verder waren er de Indiase dermatologen en professorenBushan Kumar en 
Sunil Dogra, alsmede Jean Watson,eenfysiotherapeuteuit Engelanden“an old leprosy hand”. Dr. 
Kelvin uit Malawi werd door een andere organisatie gesponsord, terwijl Prof. William Faber en Dr. 
Colette van Hees een bijdrage aan de kosten voor het “runnen” van hethuis betaalden. Eén nacht 
verbleef ook de immunoloog Prof. Pran Das,vroeger Nederland,nu uit Engeland. De deelname van 
een ieder aan het congres was een succes. 
Onmiddellijk na het congres hadden Dr. van Hees en dr. Naafs het Nederlandse lepra-symposium 
met de Nederlandse experts in Rotterdam georganiseerd,voor de Gastmann-Wichers-Stichting en de 
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, met deelname van internationale 
sprekers uit Brazilië, India en Engeland. 
Kort daarna is hij naar Brazilië vertrokken waar hij Sao Paulo, Bauru en Londriña en Recife heeft 
bezocht. In Sao Paulo heeft hij patiënten gezien in het Hospital das Clinicas, geadviseerd over 
research en voordrachten gehouden voor de dermatologen-in-opleidingover HIV en lepra. Over HIV 
heeft hij ook aan de Universiteit van Sao Paulo(UNIVESP) gesproken. In Bauru heeft hij als adviseur 
de zenuwchirurgie onder de loep genomen en diverse collegesaan de assistenten-in-opleiding 
gegeven over dapson, verschillen tussen de blanke en zwarte huid en HIV. In Londriña besprak hij 
met de dermatologen patiënten en gaf hij een lezing over teledermatologie met 
ontwikkelingslanden. In Recife tenslotte, tijdens het congres van de Braziliaanse leprastichting heeft 



hij gesproken over de ontwikkelingen in de lepra op klinisch gebied die in Brusselwarengebracht. Hij 
verving dr. Marcus Virmond als voorzitter in de discussies over patiënten participatie in lepra 
research policies en gaf hierover een voordracht. 
Verder heeft hij als reviewer gedurende het gehele jaar diverse artikelen beoordeeld en de 
teledermatogie voor ontwikkelingslanden gedaan, nu wel oplopend tot 4 à 5 per week. 
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