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GESCHIEDENIS

Moritz Kaposi en zijn sarcoom
Anne van Kessel en Koen D. Quint 

Moritz Kaposi werd geboren als Moritz Kohn op 23 okto-
ber 1837 in de stad Kaposvár, in Hongarije. Hoewel Moritz 
Kohn in een arme familie werd geboren, stimuleerde deze 
hem van jongs af aan om onderwijs te volgen. Na het 
doorlopen van de basisschool en het gymnasium in Bra-
tislava, behaalde hij in 1861 zijn artsendiploma aan de 
medische faculteit in Wenen. Daar werd hij in 1866 
benoemd tot universitair docent in de venerologie en in 
1875 tot docent in de dermatologie. In deze periode ont-
stond er een nauwe samenwerking en vriendschap tussen 
Kohn en Von Hebra. In 1871 veranderde Kohn zijn naam 
naar Moritz Kaposi, een afgeleide van zijn geboorteplaats 
Kaposvár. Op dat moment waren er namelijk veel collega’s 
met de achternaam Kohn en de ambitieuze Kaposi wilde 
voorkómen dat anderen op zijn succes mee zouden liften.

‘IdIopatIsche multIpele gepIgmenteerde sarcomen van de huId’
Op 25 juli 1868 bezocht een 68-jarige smid de afdeling 
dermatologie van de Medische Faculteit in Wenen, die 
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FIguur  (a) Moritz Kaposi (1837-1902), een Hongaarse dermatoloog aan de medische faculteit in Wenen, beschreef in 1872 voor het eerst de klassieke variant van 
het kaposisarcoom. Hij omschreef de toen zeer zeldzame huidafwijkingen als ‘idiopathische multiple gepigmenteerde sarcomen’; bron foto: www.huidziekten.nl. (b) 
Multipele kaposisarcomen op de dorsale zijde van de linker voet, aquarel door Ten Maten, uit: W.L.L. Carol. Leerboek der Huidziekten, 1944. Pas 10 jaar na de dood 
van Moritz Kaposi, werd de naam ‘kaposisarcoom’ geïntroduceerd. 
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onder leiding stond van Ferdinand Ritter von Hebra. De 
smid had al een jaar last van bruinrode, harde noduli aan 
zijn handen en voeten. Door toename in het aantal afwij-
kingen traden er nu ook bewegingsbeperkingen op, 
waardoor hij zijn beroep niet meer kon uitoefenen. De 
30-jarige arts Moritz Kaposi (toen nog Moritz Kohn) 
onderzocht de smid en zag een ziektebeeld dat hij niet 
kende. In de daaropvolgende 4 jaar kwam hij nog 4 
patiënten met dezelfde huidafwijkingen tegen. Dit leidde 
in 1872 tot de omschrijving van een nieuwe ziekte-entiteit 
genaamd ‘idiopathische multipele gepigmenteerde sar-
comen van de huid’, de eerste duidelijke omschrijving 
van het kaposisarcoom.1

KaposI als dermatoloog
Na Kaposi’s publicatie in 1872 over het sarcoom versche-
nen er al snel andere dermatologen die ook patiënten, 
veelal Joodse of mediterrane mannen, hadden met 
dezelfde klachten. In 1894 publiceerde Kaposi opnieuw 
over ‘zijn’ sarcoom maar gebruikte nu de naam ‘idiopa-
thische multipele haemorrhagische sarcomen’, om ver-
warring met melanomen te voorkomen. In 1875 werd 
Kaposi benoemd tot professor in de dermatologie en toen 
Von Hebra in 1880 overleed, werd Kaposi hoofd van de 
afdeling dermatologie. De eerste dag na het vieren van 
zijn 25-jarig jubileum als professor kreeg Kaposi in 1900 
een herseninfarct. Hij herstelde, maar zijn gezondheid 
werd langzaam steeds slechter. Ondanks dat zijn werk 
steeds moeizamer ging, bleef hij tot de dag voor zijn dood 
werken. Op 6 maart 1902, om 8 uur in de ochtend, over-
leed Moritz Kaposi op 65-jarige leeftijd.2,3

het KaposIsarcoom In de 20e eeuw
10 jaar na de dood van Kaposi introduceerde de patho-
loog Carl Sternberg (1872-1935) de naam ‘kaposisar-
coom’. In die tijd was het sarcoom nog een zeldzame 
ziekte met slechts 600 meldingen wereldwijd.4 Het 
duurde vervolgens nog tot 1981 voordat het sarcoom 
echt bekend werd. De Amerikaanse dermatoloog Alvin 
Friedman-Kien nam destijds kaposisarcomen bij 41 
homoseksuele mannen in New York waar. Deze vorm 
was veel agressiever dan men gewend was van de klas-
sieke kaposisarcomen. Doordat de toename van deze 
agressieve kaposisarcomen gelijktijdig opkwam met de 
opkomst van de aidsepidemie begin jaren 80 van de 
vorige eeuw, werd de link tussen immuunsuppressie en 
het ontwikkelen van kaposisarcomen snel gelegd. Pas in 
1994 werd de daadwerkelijke veroorzaker, het humaan 
herpesvirus 8, ontdekt.5

Nu, bijna 140 jaar na de omschrijving van een toen 
uiterst zeldzame maligniteit door Moritz Kaposi, heeft 
het ziektebeeld zich ontwikkeld tot een onmiskenbare 
entiteit voor dermatologen, kno-artsen en internisten-
infectiologen.
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