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Het was de verwachting dat 2019 het laatste jaar van de Stichting Global Dermatology zou 
zijn. Het bleek echter mogelijk om door te gaan, maar wegens het ontbreken van fondsen op 
een lager niveau. Toch was het mogelijk om de doelstellingen van de stichting weer te halen. 
 
De activiteiten begonnen met de jaarlijkse CME in Moshi, Tanzania. Eerst adviseerde dr. 
Naafs de artsen in opleiding tot dermatoloog (AIO’s) en de ADDV’s die een presentatie 
zouden geven. Hij was de moderator tijdens een van de CME sessies en hij hield een 
voordracht over History of leprosy treatment and U-MDT. Samen met Prof. Gail Todd 
ondersteunde hij Prof. John Masenga, hield hij toezicht in de kliniek en de poliklinieken. Hij 
gaf les aan de medische studenten, specifiek tijdens het doen van de visite. Ook gaf hij een 
aantal colleges. Hij was tien weken in Moshi. Dr. Naafs nam deel aan het examineren van 
AIO’s, ADDV’s en medische studenten. Nieuwe AIO’s konden niet aangenomen worden 
doordat het programma voor de AIO’s georganiseerd wordt door de Tumaini University, die 
de pre-bachelor opleiding niet op orde hadden en die te weinig specialisten in dienst had. 
Ook werd duidelijk gesteld dat niemand college mocht geven zonder hernieuwde 
toestemming van de Ministry of Health en zonder werkvergunning. Immigratie was bereid om 
Prof. Todd (gedurende tien jaar vrijwilliger) en dr. Naafs (langer dan twintig jaar vrijwilliger) 
toestemming te geven om gedurende dit kalenderjaar hun werk te laten voortzetten. 
Na terugkeer in Europa woonde hij als bestuurslid van de Community Health Journal de 
bestuursvergadering in Londen bij. 
 
Van 8 tot 14 juni woonde hij het Wereld Dermatologen Congres in Milaan bij, waar hij in een 
sessie co-chairman was en waar hij tijdens verschillende sessies sprak: Leprosy now and 
in the coming years, seen by a clinician; Leprosy-chemoprophylaxis and early 
diagnosis: state of the art and Imported skin diseases in migrants. 
Van 29 juni tot 4 juli was hij in China om les te geven aan de deelnemers van een cursus 
voor ontwikkelingslanden, die georganiseerd werd door de Chinese leprologen. Zijn 
voordracht ging over: New findings, explaining early and continuous nerve damage in 
leprosy. Duidelijk bleek dat het kennisniveau van de genetica van lepra in China hoog was, 
evenals de kennis van de epidemiologie. De klinische kennis van lepra moest echter 
opgepept worden. 
 
Van 8 tot 14 juli woonde hij het Wereld Lepra Congres in Manila bij. Daar was hij betrokken 
bij de selectie van de klinische presentaties. Tijdens het congres heeft hij geen voordrachten 
gehouden. Hij had niet verwacht het financieel op te kunnen brengen er heen te gaan. De 
Nederlandse Leprastichting bleek bereid het ticket te betalen. Hij nam actief deel aan de 
discussies. Tijdens de vergadering van de International Leprosy Association werd zijn plaats 
in het bestuur verlengd. Duidelijk bleek dat het Congress vooringenomen was om de 
prestaties van de sponsoren te promoten, daarbij vergetend dat deze zogenaamde 
prestaties eigenlijk alleen op papier waren geleverd. Een groter percentage van de huidige 
nieuw-gediagnosticeerde patiënten is al gehandicapt in vergeleken met de nieuw 
gediagnosticeerde patiënten in het verleden ( twintig jaar geleden). Gelukkig wordt het 
volgende wereld congres in India georganiseerd, waar die sponsors waarschijnlijk minder 
invloed zullen hebben. Dr. Naafs is gevraagd om ondersteuning bij de organisatie te 
verlenen. 
 



Op 3 oktober vloog dr. Naafs naar Sao Paulo waar hij prof. Maria Angela Trindade en Dr. 
Wagner Galvao ontmoette. Ze bespraken onderzoek. In het weekend reisde hij naar Bauru 
voor een ontmoeting met prof. Marcos Virmond, de vroegere voorzitter van de International 
Leprosy Association. Ze bespraken de problemen binnen de lepra services/organisaties. Hij 
gaf een voordracht aan de wetenschappers van het onderzoekscentrum (ILSL) over: Early 
diagnosis and leprosy-chemoprophylaxis: state of the art. Aan de AIO’s over: 
Differences between the black and the white skin en over HIV and SKIN. Voor de 
neurologen sprak hij er over hoe de neurale betrokkenheid van M. leprae in de huid. Van 15 
tot 17 oktober was hij aanwezig bij het Braziliaanse Nationale Lepra Congres in Recife, waar 
hij een voordracht gaf over: The subtlety of the innervation of the integumentary system 
and the consequences of invasion of M. leprae. Tot zijn opluchting bleek dat het de 
deelnemers om de werkelijke problemen bij lepracontrole en lepraonderzoek ging zoals ook 
bij de organisatoren van het volgende Wereld Lepra Congres in India het geval is. 
Vervolgens vertrok hij naar Sao Paulo waar hij aan de ABC University college gaf in: Nerve 
damage and reactions in leprosy. Hetzelfde college gaf hij aan de Universidade Federal 
de São Paulo. Zoals elk jaar heeft hij patienten gezien aan Casa de Clinicas van de 
Universidade de São Paulo en onderwees hij er de AIO’s. Hij gaf college aan staf, AIO’s  
en studenten over: Diagnosis of leprosy. Op de 25e ging hij naar Londriiña en gaf les  
aan de lokale dermatologen en AIO’s over: HIV and SKIN. De 28e vloog hij terug naar 
Nederland. 
 
Van 3 tot 29 oktober was hij in Ethiopië, waar hij eerst het Italiaanse congres over armoede-
dermatologie bijwoonde: Skin on the move. Hij presenteerde een paper over: Imported skin 
diseases in migrants, hij was voorzitter tijdens verschillende sessies en discussies. Na het 
congres ging hij naar het Ayder ziekenhuis in Mekelle om een helpende hand te bieden bij 
het lesgeven van de AIO’s “on the job”. Hij hield voordrachten over: Leprosy, Bullous 
diseases, Difference between skin diseases in different racial skins and HIV. Hij controleerde 
de stand van zaken van het Leishmaniasis Pentamidine onderzoek. 
 
Op 9 december gaf hij in Emmeloord voor de Rotary NOP uitleg over zijn werk. In de loop 
van het jaar had hij nog een aantal bezigheden, via teledermatologie assisteerde hij dr. Paul 
Mertens bij een survey in Pokot gebied in Kenia. Hij schreef een aantal bijdragen voor de 
Leprosy Mailing List, waarvan hij een van de redacteuren is. Verder hielp hij bij het opstellen 
van papers voor studenten en enkele dermatologen, terwijl hij bovendien peer reviewer van 
zo’n twintig artikelen was. Geregeld werd zijn mening via teledermatologie gevraagd, in 2019 
meer dan 200 keer. Samen met twee collega’s werkte hij aan het drukklaar maken van een 
boek over dermatologie bij migranten. 
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