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2018, een jaar dat zeker voldeed aan de doelstellingen van de stichting. Het was opnieuw
mogelijk om op diverse niveaus opleiding te geven en research te initiëren. Het geld om
boeken, geneesmiddelen en ondersteuning op dat gebied te geven raakte helaas op, wat erg
jammer is omdat het er naar uitziet dat de consulent-dermatoloog van de stichting (dr. Ben
Naafs) nog zeker wel een jaar door kan gaan, hopelijk zelfs langer. Dit zal overigens wel van
de financiën afhangen.
Zoals voorgaande jaren begon het jaar met de nascholing in Moshi waar hij een voordracht
hield over het falen van de laboratoriumtechnieken om lepra te diagnosticeren en over het
feit dat de klinische expertise door veronachtzaming aan het verdwijnen is.
Hij legde contact met de enige officieel opgeleide dermatologe van Angola.
Dr Workalemahu nam deel aan de nascholing en hield een voordracht tijdens het er aan
voorafgaande dermatopathologie congres, wat hem een uitnodiging voor het Indiase
dermatopathologie congres opleverde. Met dapsone en pentamidine voor de patiënten in en
rond Mekelle ging hij terug naar Ethiopië.
Eind januari kwam dr. Naafs terug, waarna hij op 3 februari tijdens hun jaarvergadering in
Dienslaken een voordracht over blaarziekten in Afrika voor de vereniging van de Duitse
kinderartsen hield. Twee dagen later hield hij een voordracht tijdens de nascholing van
dezelfde kinderartsen over verschillen tussen een blanke en een donkere huid. Hijzelf leerde
weer veel over kinderziekten in Afrika en de behandeling ervan.
Van 16 tot 21 maart was hij aanwezig tijdens de nascholing van de Amerikaanse
dermatologen in San Diego waar hij les gaf over de reacties van de leprapatiënt tegen de
leprabacterie die zenuwbeschadiging ten gevolg hebben. Zijn voordracht werd door
Amerikanen slecht bezocht terwijl die het eigenlijk nodig hadden, maar werd goed bezocht
door deelnemers uit ontwikkelingslanden. Hij deed dit weer samen met de Bengaalse
Professor Mohammad Rafiqul Mowla.
Van half april tot half mei was hij in Ethiopië, met name om les te geven en de leishmania
research te evalueren. Hij verbleef weer bij professor Workalemahu, die nu zijn opleiding
voor aanstaande dermatologen van de grond heeft. Hij gaf een college over HIV aan de
medische studenten, praktische lessen en een viertal colleges aan de opleiders en de
dermatologen-in-opleiding.
Gedurende de zomer ontvingen hij en zijn vrouw enkele bezoekers in Nederland. Dr
Frederica Dassone uit Italië en Ethiopië, Father George Abraham uit Ghana waar dr. Naafs
meerdere malen is geweest om les te geven in leprologie en dermatologie, en dr Kelvin
Mponda uit Malawi, een oud-leerling van dr. van Diggelen en hem.
Eind juli vertrok hij naar Moshi om les te geven en om als “external examiner” te
functioneren. Gelukkig kon hij iedereen voor zijn of haar dermatologie-examen laten slagen;
het beoordelen van de MD-scripties was veel werk. Ook de ADDV-ers, community
dermatologen, slaagden allen. Begin september was hij terug in Friesland.

Eind oktober was het weer tijd om naar Brazilië te gaan, als altijd eerst naar Sao Paulo waar
hij dr Maria Angela bezocht en verbleef bij dr Wagner Galveo. Hij gaf college op drie
universiteiten, nl. de Staats- en de Gemeentelijke universiteiten van Sao Paulo. De reis ging
verder naar het Instituto Lauro de Souza Lima in Bauru, waar hij met dr José Garbino en dr
Marcos Virmond het zenuwchirurgie-onderzoek besprak, alsmede met dr Virmond
leprapolitiek. Als gast was hij samen met dr Narashima Rao en dr Joël Almeda aanwezig
tijdens het 15e Braziliaanse lepracongres in Palmas, Tokantin, ter viering van het 70-jarige
bestaan van de vereniging. Hij hield een voordracht over de geschiedenis van de
lepratherapie en nam deel aan discussies over diverse onderwerpen. Terug in Sao Paulo gaf
hij college aan de ABC-universiteiten en zag hij samen met dr Wagner Galvao patiënten in
de klinieken voor de minder bedeelden. Hierbij bracht hij dr Wagner in contact met prof Van
de Kerkhof, de Nederlander met het meeste gezag op het gebied van psoriasis. Weer naar
Bauru om de studenten-in-opleiding tot dermatoloog diverse colleges te geven, evenals een
college over werken in Afrika aan studenten van de nieuwe medische universiteit in Bauru.
Vrijwel onmiddellijk na terugkomst in Nederland ging hij begin december naar Tigray in
Ethiopië om deel te nemen aan het congres Skin on the Move. Hij zat diverse discussies
voor en gaf extra les aan Milanese dermatologen-in-opleiding. Daarna bleef hij nog ruim een
week om les te geven aan de nieuwe assistenten-in-opleiding in Mekelle.
Gedurende het hele jaar gaf hij dermatovenereologische teledermatologie adviezen. Hij
beoordeelde een twintigtal artikelen en assisteerde bij het schrijven van een aantal artikelen
en hoofdstukken voor boeken. Daarnaast werkte hij samen met prof Roger Hay and prof
Aldo Maronne aan een boek over migrantendermatologie dat dit jaar klaar zou zijn, maar
door ziekte van prof Maronne een jaar vertraagd is. Hij werd geïnterviewd door de NPO en
de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde. Hij is van plan het de komende
jaren rustiger aan te doen, temeer daar het geld van de stichting opraakt en deze reizen
privé niet meer op te brengen zijn.
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