Verslag dermatologen 2014
Het jaar begon met een tegenslag. Dr. Naafs was enige tijd inactief ten gevolge van gebroken ribben
en een pneumothorax na een val met zijn racefiets, de dag voor zijn 70 e verjaardag.
De jaarlijkse CME in Moshi werd dit jaar bijgewoond door Peter Bakker, een apotheker. Hij gaf ook
hier een presentatie over het implementeren van dermatologische zalfproductie in Afrika. Dit leidde
tot een plan van de Malawiaanse dermatologen om tot productie van externa over te gaan.
Dr. Naafs was eind maart weer tot enig werken in staat en gaf een voordracht over lepra tijdens een
educatiecursus voor de Duitse dermatologen in Heidelberg. In Nederland gaf hij in Eindhoven een
voordracht over het verschil tussen de blanke en zwarte huid in het kader van nascholing voor
dermatologen.
Van 8 juni tot 4 augustus gaf hij weer les in Moshi aan het RDTC en participeerde hij bij het afnemen
van de examens. Dr. Valesca Padovesi uit Italië kwam daar ook naar toe om een week bij te scholen
in tropendermatologie. Hij hielp Dr. Kiprono, aankomend hoogleraar dermatologie in Kenia bij het
schrijven van artikelen.
In september was dr. Naafs in Mekelle, Ethiopia, waar hij in service training gaf alsmede enkele
voordrachten. Hij werd uitgenodigd voor het Ethiopian National Dermatology Congress, de eerste
officiële wetenschappelijke vergadering en hij werd gewaardeerd als de eerste in Ethiopia opgeleide
dermato-venereoloog. Samen met prof. Marrone zag en behandelde hij vluchtelingen uit Eritrea.
De Europese nascholing was dit jaar in Amsterdam. Global Dermatology huurde daar een huis, waar
zij Afrikaanse dermatologen uitnodigde om op haar kosten de EADV te bezoeken. Uit Ethiopia
Workalemahu Belachew, Frehiwot Gutema en Shimelis Doni. Uit Tanzania Edith Minde en Jere
Mshana, uit Malawi Bwanali Jereni. Ook professor Gail Todd uit Zuid-Afrika verbleef in het huis. Om
integratie tussen Afrika en Brazilië te bevorderen bezochten Dr. Wagner Galvao en zijn vrouw, beiden
dermatologen, het huis.
Tijdens de EADV werd een Europese groep opgericht om dermatologie in ontwikkelingslanden te
promoten.
In november werd door dr. Naafs Brazilië bezocht waar hij verschillende voordrachten en lessen gaf
aan enkele universiteiten in Sao Paulo en aan de lepra-artsen van de Municipality. Hij bezocht Bauru,
gaf daar les en besprak research met in het bijzonder prof. dr. Pranab Das, dr Garbino en prof
Virmond.
Hij bezocht het Braziliaanse lepracongres. begeleidde enkele sessies en was in Curitiba gastheer voor
de op zijn initiatief uitgenodigde Indiase hoogleraar prof. dr. Kar.
Ook schreef hij samen met Dr. Noto en Dr. Schreuder een hoofdstuk voor het Indiase leprahandboek.
Voor een Europees boek over huidinfecties schreef hij samen met dr. Van Hees over de behandeling
van Leishmaniasis en mycobacteriële ziekten. Samen met meerdere co-auteurs schreef hij artikelen
over lepra voor de internationale cosmetische dermatologen, zodat ook zij lepra zullen herkennen.
Dr. Van Diggelen was van half oktober tot eind december weer werkzaam in Moshi. Deze periode
betekende het einde van zijn activiteiten in Moshi. Hij zal daar erg worden gemist.
Waarschijnlijk zal hij opgevolgd worden door dr. Go.
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