
Het project waaraan Pinedo werkt 
en dat hij ook vandaag zal presente-
ren is een kankerdetectie pil. De pil 
is ‘uitgerust’ met nanotechnologie die 
informatie van het lichaam kan lezen 
en die die informatie doorgeeft op een 
mobiele telefoon. “De pil maakt een 
reis door het lichaam en ‘pakt’ sig-
nalen op die het lichaam afgeeft. Be-
paalde stoffen zijn een indicator dat 
er iets aan de hand is. Wanneer de pil 
dat registreert wordt die informatie 
meteen doorgegeven. ‘Get a PET-scan’ 
kan een bericht zijn. Dat is dan een 
vervolgstap om te ontdekken waar de 
onregelmatigheid precies zit. Zo kan 
je er heel vroeg ‘bij zijn’.”

Seksueel gedrag
Behalve wat uit het lichaam te halen 
is aan medisch-biologische informatie 
is het ook van belang om naar de ge-
woonten of gedragingen van mensen 
te kijken. Een belangrijk voorbeeld 
vindt Pinedo in het HPV-virus dat 
baarmoederhalskanker veroorzaakt. 
Maar in toenemende mate ook keel-
kanker, mondkanker en anuskanker. 
Het Humaan Papillomavirus komt 
voor in vele verschillende soorten en 
is uiterst besmettelijk. “Het is een sek-
sueel overdraagbaar virus waarvan er 
in die soort een paar zijn die uitein-
delijk tot kanker kunnen leiden. Wan-
neer je er lang mee in aanraking bent 
geweest kan dat. Maar dat kan jaren 
duren voordat er iets gebeurt. Echter, 
wanneer eenmaal vastgesteld is dat 
het virus er is moet je je door een dok-
ter in de gaten laten houden. Wat mij 
opgevallen is, is dat de kankersoorten 
die eruit ontstaan toenemen. Die heb-
ben, vermoed ik, alles te maken met 
ons veranderd seksueel gedrag.”
Pinedo laat weten dit onderdeel graag 
aan zijn onderzoek toe te willen voe-
gen. “Mensen zijn niet meer zo preuts 
als vroeger. Er worden in bed nu ook 
andere handelingen verricht. Het zou 
goed zijn om te ontdekken wat daar 
precies aan veranderd is en hoe. On-

derzoek is eerst alles insluiten en dan 
uitsluiten.”
Volgens Pinedo zou er behalve bij-
voorbeeld het baarmoederhalskanker-
onderzoek dat de sichting Prevenshon 
uitvoert ook een gesprek op gang moe-
ten komen met mensen over seks. “Het 
kan twintig jaar duren voordat het vi-
rus in kanker wordt omgezet. Het zou 
heel goed zijn wanneer mensen over 
hun seksuele gewoontes kunnen ver-
tellen. Dat is informatie die onderzoek 
ten goede komt. Want dat er wat ver-
anderd is, zie ik aan de toename van 
de gevallen van mond- en keelkanker 
en anuskanker.”

Plannen
Pinedo is inmiddels 70 en over de 
vraag wat hij nog wil bereiken, moet 
hij even nadenken. “Het krijgen van 
deze award is heel bijzonder. Vooral 
ook omdat ik in dezelfde week dat ik 
hoorde dat ik de David Karnofsky zou 
krijgen, ook te horen kreeg dat een van 
mijn dochters eierstokkanker heeft.”
In de werkkamer van dokter Pinedo 
valt een stilte wanneer hij deze mede-
deling doet.
“Wist je dat nog niet.”
Pinedo laat de laatste dia van zijn pre-
sentatie zien. Het is een foto van zijn 
dochter in het ziekenhuis. Over haar 
heen gebogen in een intieme knuf-
fel staat haar vader, Bob Pinedo. Niet 
haar dokter want hoewel hij de behan-
deling op de voet volgt en ook wordt 
geconsulteerd is hij niet de behande-
lend arts van zijn dochter. Andere spe-
cialisten behandelen haar.
“Uiterst bekwame artsen. Ik heb alle 
vertrouwen in hen. Ik kijk mee maar 

dat is het. In augustus gaat mijn an-
dere dochter trouwen. Op Curaçao. 
Daar werken we naartoe en ik hoop 
dat we die bruiloft met z’n allen kun-
nen vieren. Dat zij ook goed genoeg is 
na de chemo en de andere behande-

lingen. Met haar toestemming heb ik 
deze dia toegevoegd aan mijn lezing. 
Om te laten zien dat we in ons vak 
met mensen bezig zijn. Kanker raakt 
ons allemaal. Zelfs een gelauwerd spe-
cialistisch onderzoeker.”

O
p Curaçao 
c o l l e c t e e r t 
deze maand 
het Prinses 
Wilhelmina-
fonds, de 

stichting Prevenshon is be-
gonnen met haar bevolkings-
onderzoek naar baarmoeder-
halskanker, waarover vorige 
week in de Ñapa een uitge-
breid verhaal stond, en in 
de wijken zal deze dagen het 
toneelstuk ‘Na Pechu’ worden 
opgevoerd dat gaat over borst-
kanker. Daarbovenop wordt 
de Curaçaoënaar Bob Pinedo 
onderscheiden voor zijn on-
derzoek naar kanker. Het is 
een mooi moment om hem op 
te zoeken en een interview te 
doen. 
Wanneer ik in Pinedo’s werk-
kamer in zijn huis op Curaçao 
binnengelaten wordt, is de 
dokter bezig met de voorbe-
reidingen van zijn lezing die 
hij zal houden bij de opening 
van het jaarlijkse congres van 

ASCO.  Dat is wat er van de 
‘winnaar’ van de award wordt 
verwacht.
De belangrijkste boodschap 
die Pinedo op het congres aan 
vele collega’s wil overbrengen 
is het belang van translatio-
neel onderzoek. Hierbij staat 
het helpen van een individu-
ele patiënt centraal door met 
laboratoriumonderzoek te 
speuren naar een (remmen-
de) remedie voor de aandoe-
ning. Zijn presentatie zet hij 
kracht bij door de mens als 
uitgangspunt te nemen. Met 
hun toestemming of toestem-
ming van hun familie zal hij 
zijn collega’s vandaag meene-
men op de reis die hij aflegde 
met elk van deze patiënten. 
Sommigen van die reizen zijn 
zelfs twintig jaar na het begin 
ervan nog niet voltooid. “We 
moeten blijven leren van onze 
patiënten. Er is nog zoveel te 
ontdekken. Kijk deze man. Hij 
had een carcinoom bij zijn 
neus. Dat is weggehaald en 

hij is ervoor behandeld vol-
gens de daarvoor beschikbare 
en gebruikelijke protocollen. 
Maar het ging niet goed. In 
het lab ontdekte ik dat ik met 
het afdekken van een fout mo-
lecuul aan een van de genen 
in zijn systeem wel iets voor 
hem kon doen. Hij knapte op 
en reageerde goed op de be-
handeling.”
Pinedo laat een dia zien 
waarop de man te zien is tus-
sen zijn familieleden. “Helaas 
moest de behandeling op een 
gegeven moment stoppen. 
Vanwege de protocolvoor-
schriften. Dat is ook iets wat 
ik te berde wil brengen: dat 

we moeten kunnen bijsturen 
op protocollen en voorschrif-
ten. Dat we soms misschien 
zelfs over de vastgestelde 
grenzen heen moeten kunnen 
stappen. In het belang van de 
patiënt maar ook in het be-
lang van wat we van die pa-
tiënt kunnen leren. En weet u 
wat het geval is... de man had 
helemaal geen carcinoom (tu-
mor). Het was een melanoom. 
Een slechte moedervlek. Dat 
ontdekte ik later. Na zijn dood 
bij het onderzoeken van zijn 
weefsel. Die informatie is na-
tuurlijk ook van belang voor 
zijn familie. Melanomen kun-
nen namelijk erfelijk zijn.”
 
Leren van je patiënt
Goed kijken naar de patiënt 
kan volgens Pinedo alleen 
maar leiden tot betere diagno-
ses. “Niet alleen naar de bio-
logie van die mens maar ook 
naar de gewoontes. Alles is in-
formatie. Iets heel kleins kan 
een oplossing van de puzzel 
betekenen.” Betere diagnoses 
kan je vaststellen in een goed 
samenspel tussen het bed en 
het lab. Het gaat erom om op 
moleculair niveau beter te be-
grijpen wat er in de cellen van 
de patiënt gebeurt. En daarbij 
moet alles bij het onderzoek 
betrokken worden. Het bloed, 
het weefsel, wat het lichaam 
aanmaakt aan slijm en vloei-
stoffen. Wat een tumor aan-

maakt. En wat je leert van je 
patiënt. Alles moet meedoen. 
En hopelijk kunnen we dan 
komen tot een meer persoons-
gerichte uitoefening van ons 
vak waarbij het in een vroeg 
stadium ontdekken van het 
probleem ook tot een eerdere 
oplossing kan leiden.”
 
Kankerdetectie pil
In dat kader valt ook Pinedo’s 
werk met het MESA+ insti-
tuut voor Nanotechnologie 
van de Universiteit Twente. 
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Emeritus hoogleraar dr. prof. Bob Pinedo zal vandaag 

in Chicago een prestigieuze erkenning in ontvangst ne-

men: de David A. Karnofsky Award. Hij krijgt de prijs 

van de American Society of Clinical Oncology (ASCO) 

die dit jaar vijftig jaar bestaat. De onderscheiding die 

de nu 70-jarige onderzoeker ontvangt, volgt op belang-

rijke ontdekkingen binnen de biologie van kanker en 

de werking van geneesmiddelen in de patiënt. Pinedo 

zelf had niet meer verwacht nog een onderscheiding 

toe te kunnen voegen aan de indrukwekkende lijst van 

erkenningen waarmee zijn werk al geëerd is.

 Bob Pinedo neemt in Chicago prestigieuze prijs in ontvangst
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Over Bob Pinedo
Bob Pinedo is emeritus hoogleraar van het VU medisch centrum en 
de grondlegger van onder meer het VUmc Cancer Center Amster-
dam (CCA). Daarnaast is hij verbonden aan het MESA+ instituut 
voor Nanotechnologie van de Universiteit Twente, waar hij samen 
met prof. Albert van den Berg onderzoek naar vroegdiagnostiek 
voor kanker doet. 
Pinedo heeft kankeronderzoek in Nederland en daarbuiten op de 
kaart gezet. Toen hij eind jaren zeventig zijn loopbaan begon, was 
de aandacht voor kanker beperkt tot de twee kankerinstituten. 
Inmiddels is mede door zijn toedoen een aantal vormen van kanker 
een chronische, met medicijnen te behandelen ziekte geworden. 
Pinedo krijgt veel lof voor ‘zijn aanpak om nieuwe concepten snel 
uit te testen in de vroegklinische trials met kleine groepen patiënt-
en. Ook heeft hij cruciale ontdekkingen gedaan over de biologie 
van kanker en de werking van geneesmiddelen in de patiënt, maar 
ook over de resistentie die optreedt’. Voor Curaçao heeft Pinedo 
de stichting Prevenshon opgericht die momenteel bezig is met het 
grootste wetenschappelijk onderzoek naar baarmoederhalskanker 
en het HPV-genotype in het Caribisch gebied.
Pinedo heeft verder meer dan 600 wetenschappelijke publicaties 
over kanker op zijn naam staan en ontving eerder al de dr. Josef 
Steiner Award en de NWO-Spinozapremie.
Pinedo is getrouwd en heeft een zoon en vier dochters.

David A. Karnofsky Memorial Award
David A. Karnofsky (1914-1969) was een Amerikaanse klinisch oncoloog. In 1940, 
toen hij verbonden was aan het Colis P. Huntington Memorial Laboratory voor 
Kanker Onderzoek van Harvard begon hij met klinisch onderzoek naar kanker. 
Deze ingeslagen weg bleef hij zijn hele carrière volgen. Karnofsky was een inter-
nationaal erkende specialist in chemotherapie en werkte samen met de afdeling Ex-
perimentele Chemotherapy van het Sloan-Kettering Institute voor kankeronderzoek. 
Toen Karnofsky in 1969 stierf aan longkanker bracht een groep van zijn vrienden 
een fonds samen om jaarlijks een lezing te kunnen houden bij de American Soci-
ety of Clinical Oncology (ASCO). ASCO reikt de David A. Karnofsky Memorial 
Award sinds 1970 elk jaar uit aan een oncoloog die een onmisbare bijdrage heeft 
geleverd aan het onderzoek naar kanker, de diagnose of de behandeling. Aan de 
award is een lezing verbonden tijdens het jaarlijkse congres van ASCO. Pinedo zal 
deze lezing vandaag geven bij de opening van het congres.

 ‘Kanker raakt ons allemaal’


