
Verslag van de activiteiten van de Consultant over 2021 

Het jaar 2021 was net als 2020 een jaar waarin Covid het werk van dr Naafs beïnvloedde en tot 
thuiswerk maakte. Gelukkig kon door de collega’s en ex-pupillen toch nog wat in het veld worden 
gedaan en kon hij daarbij ondersteuning geven.  
In januari werd via Zoom aan de jaarlijkse CME in Moshi meegewerkt, door voorzitter van een tweetal 
sessies te zijn en door een voordracht te houden over “Why can’t we control leprosy”. Eveneens werd 
via Zoom in Amsterdam-zuid een college gegeven over “Kind met de donkere huid”. Via ditzelfde 
medium werd een les in Manaus, Brazilie, gegeven over “Neurological Manifestations of Leprosy”. In 
april was er een Zoom congres in Rome, georganiseerd door het Instituto Dermatologico San 
Gallicano: “The Covid-19 pandemic divides the North and the South of the World. A new geo-political 
and health context after SARS-CoV-2”. Dr Naafs gaf een presentatie over “COVID-19 in “The North” 
and “The South” of the World”. In dezelfde maand nam hij twee dagen deel aan het discussiëren over 
de projecten binnen het “Leprosy Research Initiative”. 
Webinars: In de loop van het jaar waren er diverse Webinars waar dr Naafs als discussiant aan 
deelnam, die georganiseerd werden door de WHO, Gloderm (voor dermatologen-in-opleiding) en 
ISNTD (organisatie die zich met “Neglected Tropical Diseases” bezighoudt). 
Hij heeft het curriculum voor de te starten opleiding tot dermatoloog – op initiatief van ex-pupillen, in 
Moshi opgeleide Rwandezen en nu dermatologen in Rwanda - doorgelicht, becommentarieerd en 
goedgekeurd. Hij begeleidt een promovendus in Botswana (Bwanali Haji Ntaibu Jereni) en de door de 
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) via Stichting Global Dermatology 
gesponserde dermatoloog-in-opleiding: Nelson Mosha, in Moshi, Tanzania.  
De situatie in Mekelle, Ethiopia, is verschrikkelijk. Dr Naafs heeft slechts korte tijd met de mensen 
daar contact gehad, precies twee weken. Degenen die vroeger in Mekelle waren, leefden in augustus 
allemaal nog. Er zijn geen geneesmiddelen, die kunnen ook niet worden gestuurd. Stichting Global 
Dermatology heeft wel geld voor een bijdrage in kas. Er werd in die twee weken gewerkt aan een 
artikel over HIV en bacillaire angiomatosis. Door gebrek aan eten was er al een keer een arts-in-
opleiding tijdens het werk flauwgevallen. Tijdens het schrijven van dit verslag is het in Tigray nog 
erger. De ellende in een leeggeroofd en platgebombardeerd land is zo erg, dat de artsen met wie hij in 
december een keer contact heeft gehad, blij zijn als ze een ei van een patiënt krijgen.  
Er is steun gegeven aan een Nederlandse lepra patiënt, aan een patiënt in Ethiopië en aan één in 
Tanzania. 
Dr Naafs heeft voor dr Jurr Boer, gepensioneerd dermatoloog in Deventer, en voor Professor dr 
Gregor Jemec, Zealand University Hospital, University of Copenhagen, Denemarken, samenwerking 
met onderzoekers in zijn netwerk gefaciliteerd in verband met een epidemiologische studie naar 
Hidradenitis Suppurativa. 
Hij heeft Janssen Pharmaceutica advies gegeven over opleiding van hun artsen die in lepra werken, 
over de dermatologie van de donkere huid. 
Er zijn 34 artikelen door dr Naafs voor internationale tijdschriften beoordeeld (Peer Review) en 330 
dermatologische consulten gedaan via internet en WhatsApp.  
Er is over hem een Nederlandse Wiki-pagina geschreven: “Ben Naafs”. 
Veel hoofdstukken en publicaties zijn nog in druk. Alles is door Corona vertraagd. 

Wel zijn de volgende publicaties gedurende 2021 verschenen: 
1. Naafs B. High tech in rural dermatology. Medicus Tropicus 2021;59(2):17-19 
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