Dermatologenverslag 2016
Het was een voorspoedig jaar wat betreft de doelstellingen van de Stichting. Het was opnieuw
mogelijk op diverse niveaus opleiding te geven, research te initiëren en te ondersteunen, en waar
nodig en mogelijk medicijnen, boeken en andere hulpmiddelen te verstrekken.
Onderstaand het verslag van de erbij betrokken dermatologen.
In 2016 werd het actieve werk helaas slechts door één dermatoloog verricht, namelijk dr. Ben Naafs.
Dr. Migchiel Van Diggelen vormt nog steeds een actief geïnformeerd deel van het bestuur en Dr. Han
Go heeft zijn werkzaamheden met name in Malawi verricht, daarbij een bevriende stichting helpend.
Hij blijft interesse houden voor onze stichting.
Het jaar begon met de CME in Moshi, waar diverse Nederlandse dermatologen aanwezig waren en
waar dr. Naafs een voordracht hield over de epidemiologie van lepra. Hij begeleidde de voordrachten
van de artsen in opleiding tot dermatoloog en de voordrachten van de ADDV studenten (ADDV is een
2-jarige cursus voor “community dermatologists”). De stichting sponsorde de Ethiopische dermatoloog
Dr. Frehiwot Daba om deel te nemen. Op de terugweg kon ze de medicijnen, een gift via de stichting
van Rotary Amsterdam-Zuid en van een Deense donor, meenemen naar Ethiopië.
Een bijeenkomst door dr. Naafs georganiseerd, over de dermatologenopleiding voor Oost-Afrika werd
door de aanwezigen met instemming begroet, maar het geringe enthousiasme van de Principal van de
RDTC, dr. Mavura, en de oprichter prof. Henning Grossmann deden de vertegenwoordigers van
Malawi, Ruanda, Uganda, Kenya en de lokale Tanzaniaanse dermatologen terugkomen op hun eigen
voornemens een eigen opleiding te overwegen.
In februari/maart werkte dr Naafs mee aan interim examens en gaf hij les in pharmacy als vervanging
van de afwezige farmaceute Dr. Mafalda Sote Valdes. Een Nederlandse dermatologe in opleiding
(Marlous Grijsen) werd door hem begeleid.
In maart is een immunofluorescentie microscoop geïnstalleerd, een gift via prof. William Faber
(diverse gevers) met een bijdrage voor het vervoer van de stichting.
In april werd in Paramaribo een driedaagse CME van Nederlandse en Surinaamse dermatologen
gehouden. Dr. Naafs hield er een voordracht over de kliniek en immunologie van leprareacties.
Op verzoek van Dr. Valeska Padovesi werkte hij in mei mee aan voordrachten in Athene tijdens de
EADV over de dermatologische problemen van migranten. Hij hield ook zelf een voordracht. Tevens
hield hij in een volledig andere context een voordracht over insectenbeten tijdens strandvakanties.
Van 22 tot 27 mei bezocht Samson Kiprono Professor Maarten Vermeer in Leiden en het laboratorium
dat het DNA onderzoek voor zijn promotie onderzoek uitvoert. Dit in gezelschap van dr Naafs. Hij
verbleef in diens huis. De reis werd gedeeltelijk door de Stichting vergoed.
In juni heeft dr Naafs in Napels in Italië voordrachten gehouden over reacties in lepra en over het
spectrum van lepra in vergelijking met dat van Leishmaniasis, dit werd gedeeltelijk gesponseerd door
Italiaanse dermatologen.
In juli/augustus ging dr. Naafs terug naar in Moshi om daar samen met prof. Gail Todd het
eindexamen af te nemen van de dermatologen en de ADDVs die hun opleiding beëindigden. Er werd
verder gewerkt aan de techniek en het beoordelen van het fluorescentie onderzoek met de eerder
gedoneerde microscoop.
In augustus bezoeken brachten een aantal Afrikaanse dermatologen in opleiding een bezoek aan dr.
Naafs thuis in Munnekeburen. Zij waren op een cursus in Duitsland.
In september nam dr. Naafs deel aan het Wereld Lepra Congres waar hij samen met dr. Narasimha
Rao een sessie over klinische lepra met vragen en antwoorden organiseerde. Samen met dr José
Garbino uit Bauru, Brazilië, gaf hij een speciale les over zenuwbeschadiging en over het bestuderen
en behandelen hiervan aan de Chinese leprologen.
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Hierop volgde de Europese CME in Wenen waar dr. Naafs gevraagd was de voordracht over
huidproblemen bij immigranten opnieuw te geven en de impact van deze huidproblemen op de
Europese volksgezondheid te bespreken. Gedurende deze maand was hij ook opponent bij een
promotie in Rotterdam over de behandeling van lepra reacties.
In november vertrok hij weer naar Brazilië, eerst naar Sao Paulo waar Dr. Wagner Galvao, enige
malen door de stichting gesponsord, goed werk doet voor de gemeenschap, door psoriasis, lepra en
ander dermatologische afwijkingen bij de minvermogende te behandelen. Daarnaast heeft hij een
goed lopende praktijk aan de beste particuliere ziekenhuizen van Sao Paulo. Als vanouds ziet hij
patiënten in Hospital das Clinicas, de Universiteit van Sao Paulo met dr Maria Angela Trindade, en
geeft hij colleges, dit laatste gebeurt ook in Bauru. Hij nam deel aan het Braziliaanse lepra congres in
Sao Luis waar hij een voordracht over de pathofysiologie van zenuwbeschadiging hield.
Vlak voor Kerstmis was er in Leiden een dermatologiecursus voor aanstaande tropenartsen. Samen
met Mario, een leprapatiënt, in het verleden door dr. Naafs behandeld en door de stichting financieel
ondersteund gaf hij les over lepra en de impact ervan op het dagelijks leven.
Gedurende het hele jaar zijn er teleconsulten uit de hele wereld, zo’n derig per maand, beantwoord.
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