
n januari 1869 bezocht de 58-jarige 
kolenarbeider John W. de chirurg/dermato-
loog Jonathan Hutchinson (1828- 1913) in 
de dermatologische kliniek van het King’s 

College Hospital in Londen. De man klaagde 
over paarse symmetrische plakkaten op zijn 
benen en handen. De plekken waren over 
een tijdbestek van twee jaar ontstaan. Ze 
deden geen pijn en waren ook niet gevoe-
lig bij aanraking. De handen waren licht 
gezwollen.

Het was allemaal begonnen op het linker-
been. De afgelopen 26 jaar had John last 
van jicht. Hutchinson wist niet waar de man 
aan leed, maar behandelde hem met allerlei 
zalven die hij de man op de plekken liet 
smeren, waaronder arsenicumzalf. Het hielp 
allemaal niet. De man overleed uiteindelijk 
aan nierfalen.

Onbekende ziekte
In 1877 beschreef Hutchinson de ziekte-
geschiedenis in zijn prachtig geïllustreerde 
boek Illustrations of Clinical Surgery. Bij 
de beschrijving is een lithografische plaat 
van de rechterhand van John W. waarop de 
huidlaesies goed te zien zijn. Dr. Hutchinson 
beschreef de aandoening als een onbekende 
ziekte van huid en vingers, mogelijk een 
geval papillaire psoriasis. 
Tegenwoordig weten wij dat John W. aan 
de multisysteemziekte sarcoïdose leed. 
Patiënten met sarcoïdose vertonen ontste-

kingsreacties in lymfklieren, longen, huid 
en ogen. Ook organen als lever, nieren, 
gewrichten en darmen kunnen getroffen 
worden door de ziekte. De plakkaten die 
bij John zichtbaar waren, noemen we Lupus 
pernio en zijn tekenen van een chronische 
vorm van sarcoïdose. 

Matroos
In de zomer van 1869 bezocht Hutchinson 
Christiania, de toenmalige naam van Oslo, in 
Noorwegen. Hij zag op de universiteit een 
serie tekeningen van patiënten, waaron-
der een Zweedse matroos, patiënt van 
C.W. Boeck, de oom van C. Boeck die later 
belangrijke bijdragen aan de kennis over 
sarcoïdose zou beschrijven. Boeck introdu-
ceerde de term sarkoid, omdat de laesies op 
een sarcoom (een soort kanker) leken. De 
huidlaesies van de matroos kwamen sterk 
overeen met die van de kolenarbeider John W. 
In 1889 beschreef de arts E. Besnier een 
patiënt met gelijke symptomen en verschijn-
selen. Sarcoïdose staat ook bekend als de 
ziekte van Besnier-Boeck.

Curieus
Een tijdgenoot van Hutchinson, de arts Sir 
Arthur Conan Doyle (1859-1930), bedenker 
en auteur van de avonturen van Sherlock 
Holmes, beschrijft in The adventure of the 
Blanched Soldier, een van de 56 verhalen in 
The Complete Sherlock Holmes, een curieuze 
huidziekte die toch wel sterk op sarcoïdose 
lijkt.

In het verhaal wordt gespeculeerd in de 
richting van lepra, maar daar valt nogal 
wat op af te dingen. Ik breek een lans voor 
sarcoïdose. In het verhaal maken we kennis 
met Sir James Saunders, een Londense 
dermatoloog. Het is speculeren, maar wel-
licht hebben Conan Doyle en Hutchinson 
het ziektegeval van John W. met elkaar 
besproken tijdens een bijeenkomst van een 
van de Londense Medical Societies. Mogelijk 
is Saunders niemand minder dan Hutchinson 
en heeft Conan Doyle zich laten inspireren 
door de paarse huidplakkaten van John W. 
Dit mysterie wordt echter niet door Sherlock 
Holmes opgelost.

De eerste
De geschiedenis van sarcoïdose is lang 
en uitgebreid, met vele internationale 
artsen die eraan hebben bijgedragen. Maar 
Jonathan Hutchinsons patiënt John W. was 
de eerste met de ziekte die terug te vinden 
is in de wetenschappelijke literatuur, in elk 
geval met een prachtige plaat. 
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Erasmus MC’er Erwin Kompanje verzamelt antieke 
medische boeken. Daarin stuit hij soms op de eerste 
beschrijving in de historie van een specifieke ziekte. 
Ditmaal: de mogelijke inspiratiebron voor een  
verhaal van Sherlock Holmes.
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